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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Sionizmo tragedija
Ir kai kurios paralelės su Lietuva

Vytautas Meškauskas

vo valdomos teritorijos - kaip į 
tai turi ir gali žiūrėti kitur gy
veną žydai, kurių dauguma 
iki šiol buvo daugiausiai libe
ralinių pažiūrų?

Sionizmo teoretikas Teodo
ras Herzl įsivaizdavo, kad žy
dai, kurie nepersikels į savo 
valstybę, ilgainiui turės ištirp
ti svetimuose' kraštuose. Tai 
atrodo logiška, ypač atsiminus 
kad žydams svetur per amžius 
pasisekė išlaikyti savo tapaty
bę ir dėl to, kad jie kitaip ne
galėjo - buvo uždaryti į savo 
getus. Netrukdant jiems 
asimiliuotis, jie galų gale gal 
ir ištirps valstybinės tautos 
daugumoje.

Herzl tačiau negalėjo nu
matyti, kad praktiškai Izrae
lio išsilaikymas priklausys nuo 
JAV ne tik dėl geopolitinių fak 
tų, bet dėl žydų mažumos čia 
didelės įtakos. Susiduriame 
čia su paradoksu. Dauguma, 
kaip sakėme, Amerikos žydų 
yra liberalai, kurie iš principo 
turėtų būti priešingi tautinės 
valstybės idealui. Kaip jie 
gali sutapti su dabartiniu Iz
raelio rėžimu?

Bernard Avishat knyga 
įrodo, kad bent dalis nenori 
identifikuotis su Izraelio nū
diene politika. Iš tiesų dėl jos 
nemažai diskutuojama net pa 
čiame Izraelyje ir diasporoje. 
Bet čia, diasporoje gyvenantie - 
ji į savo tėvynę, kaip mes ži
nome, žiūri labai atlaidžiai.

The Tragedy of Zionizm. 
Revoliution and democracy 
in Land of Izrael. 389 pp. 
Farrar, Straus & Giroux. 
$19.95 .

• Vliko seimas įvyks š. 
m. gruodžio 6-8 d. d. The 
Don CeSar Beach Resort 
viešbutyje, 3400 Gulf Blvd.,

Taip pavadino savo knygą 
apie Izraelio revoliuciją ir 
demokratiją Massachusetts 
Institute of Technologie profe
sorius Bernard Avishat. Ka
nadoje gimęs autorius kurį lai
ką gyveno Izraelyje, kur jam 
nepatiko, nes Izraelis nėra pa
saulietiška valstybė. Lygiai 
kaip ir faktas, kad arabai toje 
valstybėje nėra lygiai traktuo
jami su žydais. Jis yra pasipik
tinęs lėta Judėjos ir Samarijos 
(Jordano vakarinio pakraščio) 
aneksija. Visa tai Izraelį la
bai nutolina nuo tikros demo
kratijos, kuri reiklauja lygių 
teisių mažumom, gerbimą ki
tų pažiūrų ir gyvenimo būdo.

Iš tikro pirmieji sionistai Pa
lestinoje per savo Darbo parti
ją buvo socializmo ir demokra
tijos šalininkai. Jie tikėjosi, 
kad jų būsima valstybė ir bus 
tokia, o tautinė tos valstybės 
sudėtis nesudarys problemų, 
kai žydai sudarys tos valstybės 
gyventojų daugumą. Panašiai 
atrodė ir mums nepriklauso
mybės pradžioje. 1922 m. 
konstitucija buvo labai demok
ratiška. Tiesa, lietuviai suda
rė daugumą nuo pat pradžios, 
bet dvarai ir miestai buvo sve
timtaučių rankose. Demokra
tiškai su tokiu reiškiniu buvo 
sunku susitvarkyti. Pirmiau
sia pradėta su žemės refor
ma ...

Savo tikėjimą į socialdemo
kratiją išdavė vienas svarbiau - 
šių Izraelio steigėjų - David 
Ben Gurian. Jam valstybė 
daugiau rūpėjo negu socializ
mas, o be to, nenorėdamas pri
klausyti nuo kairiųjų socialis
tų, jis sudarė koaliciją su reli
gine partija, priimdmas jos rei 
kalavimą, kad nebūtų civili
nės metrikacijos ir skyrybų, ir 
kad iš viso ‘Halakha’ - žydų 
religiniai įstatymai - taptų 
viso krašto įstatymais. - Tokiu 
būdu, pagal Avishat, sioniz
mas iš pat pradžios išdavė sa
vo idealus, kurie buvo libera
lizmas ir secularizmas (vals
tybės atskyrimas nuo religijos).

Panašiu keliu nuėjo beveik 
visos Centro ir Rytų Europos 
valstybės, įsikūrusios po pirmo 
jo D. karo ir vadinamam Tre
čiajam pasaulyje po Antrojo 
D. karo. Tiesa, religija čia 
vaidino daug mažesnį vaidme
nį, bet pirmenybė tautinei 
daugumai visur yra labai ryš
ki. Gali net sakyti, kad lai
mingos tik tos valstybės, ku
rios neturi didelių tautinių 
mažumų.

Bet jei Izraelis, aplinkybių 
verčiamas, nuėjo tautinės vals
tybės keliu - kurioje šiuo metu 
vis stiprėja pažiūra, kad ara
bus iš viso reikia išvaryti iš sa-

Dirvos sukaktuvinio pokylio Chicagoje š. m. spalio 12 d. meninės programos atlikėjai Juo
zas ir Brigita (Pumpolytė) Kasinskai. K. Pociaus nuotr.

Dirvos sukaktuvinis pokylis Antanas Juodvalkis

Dirvos 70 metų sukakčiai 
paminėti ir piniginiam va
jui pravesti, ALT S-gos ir 
Vilties draugijos valdybų 
bendru sutarimu, buvo pa
prašytas dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas sudaryti komitetą. 
Į plačios apimties komitetą 
įėjo ALT S-gos ir Vilties 
draugijos nariai bei kiti vi
suomenininkai. Dr. Leono 
Kriaučeliūno vadovybėje,

St. Petersburg Beach, Fla. 
33706.

Seimo atstovų registraci
ja prasidės gruodžio 7 d. 9 
vai. ryto. Seimą atidarys 
Vliko valdybos pirm. dr. K. 
Bobelis.

Visais seimo reikalais 
kreiptis į seimo rengimo 
komiteto pirmininkę dr. I. 
Mačionienę, tel. (813) 367- 
1544 arba į Vliko būstinę 
(202) 667-1980. 

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, Dirvos sukaktuvinio vajaus ko
miteto pirmininkas ir Jolanda Kerelienė, pokylio rengimo ko
miteto pirmininkė. K. Pociaus nuotr.

komitetas suplanavo eilę 
renginių, kuriais buvo pa
minėta DIRVOS 70-ties 
metų sukaktis ir vykdomas 
vajus1 Vilties draugijos fi
nansams sustiprinti.

Dirvos sukakties minėji
mas pradėtas 1985. II. 24 
d. solistės Reginos žyman- 
taitės-Peters sėkmingu kon
certu Jaunimo centre, o pi
niginis vajus atidarytas 
1985. III. 16 d. LT Namuo-r 
sė, programą atliekant Vi
taliui Žukauskui. Piniginis 
vajus buvo vykdomas visą 
laiką, renkant aukas laiš
kais ir platinant laimėjimų 
knygutes.

Dirvos 70 metų sukakties 
minėjimas Chicagoje už
sklęstas iškilmingu poky
liu, įvykusiu 1985. X. 12 d. 
Jaunimo centre, kuriame 
dalyvavo pilnutėlė salė — 
350 žmonių. Pokylį rengė 
komisija, vado vaujama 
LMF Chicagos skyriaus 
pirm. Jolandos Karelienės.

Dar prieš šeštą valandą 
pradėjo rinktis svečiai, ku
rių laukė apatinėje salėje 
kokteiliai su užkandžiais. 
Septintą valandą persikėluš 
į didžiąją salę ir susiradus 
prie stalų vietas, pirm. J. 
Kerelienė pasveikino gau
sius svečius ir tolimesnę 
programą vesti pakvietė 
komisijos narę, ALT S-gos 
valdybos sekretorę Viliją 
Kerelytę. V. Kerelytė su
pažindino su Dirvos nueitu 
keliu ir aplamai lietuviškos 
spaudos reikšme išeiviškam 
gyvenime (jos žodžio san
trauka dedama astkirai).

Meninę programą atliko 
smuikininkė Brigita Pum- 
polytė-Kasinskienė ir jos 
vyras gitaristas Juozas Ka- 

sinskas. šių dviejų žmonių 
ansamblis gerą valandą ža
vėjo susirinkusius ir sulau
kė gausių plojimų bei biso 

. šauksmų Tį^į, pasirink
tieji dalykai atitiko vakare 
nuotaikas ir nors užtruko 
daugiau valandos, visi liko 
sužavėti. Vistik, smuikas 
yra galingas muzikos ins
trumentas, prityrusių ran
kų valdomas, sminga į kiek
vieną širdį.

Draugo vyr. redaktorius 
kun. Pranas Garšva sukal
bėjo šiam įvykiui skirtą in
vokaciją:

"Palaimink, VIEŠPATIE, 
visus čia .susirinkusius pa
sidalinti šiandien, vienodais 
džiaugsmais ir vienodais rū
pesčiais. Mes norime dar ir 
toliau išlaikyti savo ryžtą 
— spausdintu žodžiu tar
nauti savo tautai, padėti 
pavergtai tėvynei, jausti 
skausmą kartu su paverg
tais broliais ir seserimis ir 
kartu su jais nešti atsako
mybę už pagrobą tautos 
laisvę.

Palaimink, VIEŠPATIE, 
mūsų spausdintą žodį, kad 
juo skelbtume tėvynės mei
lę, tiesos grožį ir žadintume 
pavergtuosiuose viltį ir ti
kėjimą, laisvės laimėjimas.

Suteik mums visiems, 
Viešpatie Dieve, kantrybės 
ir išminties, stiprybės ir iš
tvermės išlaikyti savo bro
lius ir seseris viena tauta, 
pasitikinčia laimėjimais, ne- 
sisklaidančia svetimose že- 
mėsie ii- laukiančia paverg
tųjų ir savo tautos prisikė
limo laisvam ir nepriklau
somam gyvenimui. Dirva 
tegul tavo, Dieve, rankose 
bus tas įrankis, kuris su

skelta į 3 psl.)
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snvfluinĖ PouTigfi^^
Vidurinieji Rytai po Achille Lauro aferos. - Taikos perspektyvos.

----------- - Gorbačiovo ūkiniai planai be reformų.

Beveik stebuklas. Sirija ra
do jūros išplautą Achille Lau
ro keleivio, JAV piliečio Leon 
Klinghoffer lavoną ir, gali sa
kyti - žaibo greitumu, ji per
davė JAV konsuliarinėm įstai
gom. Tarptautinės padėties 
analistai aiškina, kad tai ne iš 
geros valios, bet noro pakenkti 
PLO vadui Arafatui. Mat, 
jau kuris laikas Arafatas lyg 
buvo linkęs pritarti Jordano 
karaliaus Husseino planui pra
dėti bendras derybas su Izrae
liu. Izraelio pažiūra yra to
kia, kad palestiniečiai jau nuo 
seno turi savo valstybę - Jor
daną - ir tokiu būdu teoriškai 
taiką lengviausiai pasiekti Iz
raeliui susitarus su Jordanu, iš 
kurio faktinai per karą buvo 
atplėštas vakarinis Jordano 
upės pakraštys, žydų vadina
mas bibliniais Samaros ir Ju
dėjos vardais.

Žinoma, kelis dešimtmečius 
pavaldžiusi ir strateginėse to 
krašto vietose apgyvendinusi 
izraelitus, Izraelio valdžia 
nenori jo viso grąžinti, bet gal 
sutiktų su kokiu nors bendru 
valdymu, kai kurių vietovių 
autonomija, numatyta Camp 
David susitarime. Palestinie
čiams, kurie norėtų savo atski
ros valstybės buvusios Palesti
nos teritorijoje, tai nelabai pri
imtinas sprendimas. Antra 
vertus - nieko geresnio, bent 
šiuo metu, negali tikėtis. Ka
ralius Husseinas vienas pats 
nenori taikos derybų, nes bijo 
pasipiktinimo sayo paties ir 
kitų arabų kraštuose. Jis nori, 
kad deryboms pritarimą duo
tų PLO, kurią Izraelis tačiau 
laiko nepriimtina teroristų or
ganizacija, su kuria jokios kal
bos negalimos, nes ji nepripa
žįstanti Izraelio egzistencijos 
teisės.

Tokioje situacijoje sunku 
suprasti, kodėl Arafatui pri
reikė Achille Lauro aferos. 
Juk ji pasitarnavo Izraelio ir - 
kaip dabar skubus lavono pri
statymas įrodo - taip pat Siri

jos interesams. Toji Husseino 
nemėgsta, norėtų jį pašalinti 
ir visą Jordaną pasiimti. Kar
tu ji nuduoda esanti tikroji 
palestiniečių globėja, kuri - 
tarp kitko - labai skrupulingai 
laikosi paliaubų sutarties su Iz
raeliu, iš jos atėmusiu Colano 
aukštumą.

Visą tai turint galvoje, nori
si patikėti Arafato dievažini- 
muisi, kad jis su laivo pagro
bimu nieko bendro neturėjo ir 
net labai norėtų nubausti pi
ratus, išvirusius jam tiek daug 
namalonios košės, iš kurios 
jam bus labai sunku išsikasti. 
Savo karjeroje, tačiau, jis jau 
ir anksčiau turėjo didelių ne
malonumų, bet kaž kaip išlik
davo gyvas.

Žodžiu - taikos perspekty
vos ir toliau liko abejotinos.

•••

Naujas sovietų vadas Gor
bačiovas pereitą trečiadienį 
prasitarė apie savo ūkinius pla
nus. Mat, vasario mėn. nu
matytas sušaukti kompartijos 
kongresas turėtų priimti nau
ją penkmečio planą ir gaires 
dar kitiem dviem - t.y. iki šio 
šimtmečio pabaigos. Kalbė
damas partijos CK posėdyje 
jis pareiškė, kad jo planai esą 
be ‘nepamatuotos fantazijos’, 
tačiau iki šimtmečio pabaigos 
jis norėtų sovietinio darbinin
ko našumą pakelti iki 130- 
150% ne nauja tvarka, bet tik 
senosios sugriežtinimu ir mo
dernios technologijos panau
dojimu.

Paskutinis sovietų vadas, 
kuris kalbėjo apie tokius pla
nus ir nepamatuotas fantazi
jas, buvo Chruščiovas, žadė
jęs pralenkti Ameriką. Dabar 
Gorbačiovas per ateinančius 
15 metų žada padvigubinti 
tik iki šiol pasiektą ūkinį poten - 
cialą. Gorbačiovas nori pa
keisti sovietini žmogų, bet ne 
sistemą. Kaip jis netikės į sis
temą, kuri leido jam taip aukš 
tai iškilti?!

Jei taip - Gorbačiovas turė
tų siekti taikos su užsieniais, 
tačiau to jis nepasakė. Atvirkš 
čiai, jis įspėjo, kad svarbiau
sios kapitalistinės valstybės 
‘padarė labai pavojingą posū
kį’. Girdi, laikui bėgant im
perializmas, ypač JAV impe
rializmas, vis aiškiau parodo 
tos politikos esenciją - būtent 
norą socialiniai atsirevanšuo
ti, įgyjant karinę persvarą 
prieš socializmą.

• ••
Po to atrodo, kad Sovietijoje 

dar ilgai truks pirmo reikalin
gumo prekių. Štai, pavyz
džiui, rugsėjo 28 d. Literatū
roje ir Mene dailininkas Pra
nas Porutis skundžiasi rėmų 
paveikslams trūkumu. Bet ką 
svajoti apie rėmus, jei nėra 
žirklių! Tam įrankiui jis pa
rašė tikrą himną:

‘Žirklės! Esi laimingas, jei
gu jas turi ... Stačiai norisi 
paklausti: kaip jūs išsiverčiat 
be žirklių? Gerai, jei jas jums 
paliko močiutė ... Visa tai ga
li atrodyti labai juokinga, bet 
be žirklių nepadarysi maketo, 
neįrėminsi grafikos darbo ar 
akvarelės, nesukursi naujo 
modelio rūbams ...’

Turbūt ir pačiam Gorba
čiovui trūksta žirklių, nes ne
gali sukirpti naujo modelio se
nam Gosplanui.

Leningrade gatvėje pasistačiusi svarstykles moteriškė už
darbiauja ... Pasisvėrimas kaštuoja 3 kapeikas.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLO AKADEMIJOS 

SUVAŽIAVIMAS

Š. m. gruodžio mėn. 26-30 
d. LKMA ruošia jau XIII-jį 
suvažiavimą Los Angeles 
mieste. Paskaiti n i n k u s 
kviečia Centro valdyba, ku
rios visi nariai gyvena Ro
moje, pirmininkaujami kun. 
prof. dr. A. Liuimos, S. J. 
Visiems kitiems darbams 
atlikti yra org. komitetas: 
pirm. — Jonas Motiejūnas; 
vicepirm. — prof. dr. Fe
liksas Palubinskas; ižd. — 
Raimonda Kontrimienė; lė
šų teikėjai — dr. Ričardas 
Kontrimas, o jo pavad. — 
Pranas Grušas; koncerto 
rengėjai — Rimtautas Dab
šys ir Antanas Polikaitis; 
pašto ženklų, istorinių že
mėlapių. Akademijos leidi
nių ir meno parodos rengė
jai — dr. Rolandas Giedrai
tis ir jo pavad. Vytautas 
Tamošaitis; patalpų ir po
kylio reikalų tvarkytoja — 
Ona Motiejūnienė.

Parodoje, pirmą kartą po 
studijų užbaigimo Paryžiu
je, savo tapybos darbus pa
rodys Ramunė Motiejūnai- 
tė-Sarup.

Dr. Zigmas Brinkis bei 
Raimonda ir dr. Ričardas 
Kontrimai jau paaukojo’su
važiavimo išlaidoms apmo
kėti po vieną tūkstantį do
lerių. Ir visi kito maloniai 
kviečiami prisidėti savo au
ka, kuri yra galima nura-

■ Iš kitos pusės
Kalbant apie atsiminimus... A. Masionis DRAUGE 

taip aprašė mūsų Kariuomenės Teismą:
”... Už stalo susėdo teismas. Teismui pirmi

ninkavo pulkininkas Budrevičius. Vienas karinin
kas buvo prokuroras, bet dar du ar trys karininkai 
taip pat sėdėjo už stalo... Iš abejų pusių salės 
netoli teisėjų stovėjo du kareiviai su šautuvais ir 
užmautais ant jų durtuvais.”

Tuos du kareivius su durtuvais (ir plieniniais šal
mais) aš prisimenu iš tame pačiame teisme stebėtos Klai
pėdos nacių bylos. Na, vaizdo jie nedarė labai įspūdingo, 
norėtųsi prašmatnesnės uniformos, bet jos nebuvo, o 
tokios tvarkos reikalavo iš rusų paveldėti statutai. Savo 
neturint, reikėjo laikytis tos tvarkos, kuri, tarp kitko, 
nebuvo visai bloga.

Keista, kad Masionis neprisimena, kad prokuroras 
nesėdėjo prie bendro stalo su teisėjais, kurių turėjo būti 
penki. Pirmininkas karininkas-teisininkas, du kiti kari- 
nikai ir du kareiviai. Įdomu, kad kai prireikė teisti tuos 
nacius, britų charge d’affaires perdavė savo vyriausybės 
susirūpinimą dėl pasirinktos procedūros. Jis buvo nura
mintas, nurodant, kad Kariuomenės Teismas faktinai 
buvo pas mus pats panašiausias į anglo-saksų taip ger
biamą ’jury’ teismą. Juk jame šalia pirmininko profesio
nalo dalyvauja dar keturi prisiekusieji posėdininkai (tie 
du karininkai ir du kareiviai).

Masonis buvo nuteistas 1.000 litų pabaudos ar dviem 
mėnesiais kalėjimo. Tą pabaudą lengvai galėjo sumesti 
kunigai, tačiau sąjūdis reikalavo kankinių už idėją. Jis 
pats rašo, kad bausmė būtų dovanota, jei būtų padavęs 
malonės prašymą. Autoriaus supratimą apie teismą pa
rodo sekantis sakinys:

”. . . dar buvo mėginta duoti kasacijos skundą, bet 
jis vyriausiojo tribunolo buvo visai atmestas, nes 
tautininkų valdžia tokiomis bausmėmis buvo ne
patenkinta.”

Kaip galima mėginti paduoti skundą? Bandyti jį 
įkišti per durų plyšį? O jei Tribunolas klausė valdžios, 
kodėl jos neklausė Kariuomenės Teismas? Pagaliau, ka
sacine tvarka bylos nesprendžiamos iš esmės, bet tik per
žiūrimas žemesnės instancijos padarytas sprendimas, ar 
jis nepažeidė įstatymų.

Kaip tyčia, DRAUGAS visai neseniai paminėjo ir 
tą nacių bylą, jos 50 metų sukakties proga, aiškindamas, 
kad tai buvo pats pirmasis bandymas Europoje pasiprie
šinti vokiečių nacizmui. Jei Kariuomenės Teismas buvo 

-tam geras, kodėl jis netiko kitom politinėm bylom?
Politiškai nacių byla buvo didžiausia klaida, nes tik 

suvienijo kaltinamųjų suole dvi tarp savęs besipešančias 
nacių partijas CSA ir SOVOG. Iš 126 kaltinamųjų 35 
buvo išteisinti, nuteistiesiems nereikėjo ilgai sėdėti kalė
jime, krašto ūkiui dėl vokiečių prekybinių sankcijų byla 
kaštavo neproporcingai daug, o Europoje ji įspūdžio ne
paliko.

Žinia, apie viską gali būti įvairiausių nuomonių. Iki 
šiol daugiausia prisiminimų rašė opozicijos žmonės, ku
riem, žinoma, atrodė vienaip. Už tat labai gera, kad Vil
ties draugija išleido Jono Švobos knygą apie ŠEIMINE 
IR PREZIDENTINE LIETUVĄ, kurioje įvykiai atpasa
kojami ir iš pozicijos pusės. Joje surinkta daug medžia
gos, kurią dabar jau sunku kitur surasti. Seniau išleistos 
knygos, žurnalai ir laikraščiai kažkur išsimėtė. Knygą 
galima gauti DIRVOJE, 422 psl. 10 dol. (vm)

syti nuo valstybinių mo
kesčių. čekius rašyti: Li
thuanian Catholic Academy 
of Sciences.

Kviečiame visus, kurie 
žada nakvoti viešbutyje, už
sisakyti per mus iki gruo
džio 1 d. Rezervuotų kam
barių kaina — po 55 dol. 
nakčiai, — vienam arba 
dviese. Komitetas užmokės 
viešbučiui pirmos nakties 
mokestį, kurį svečiai turės 
grąžinti tik atvykę į čia. 
Viešbučio adresas: Ambas- 
sador Hotel, 3400 Wilshire 
Blvd., Los Angeles, Calif. 
90010. Tel.: (213) 387-7011. 
Jis pasiekiamas iš Tarptau
tinio aerodromo taxi už 25 
dol., arba "Airport” auto
busu už 6 dol., važiuojančiu 
į L. A. Wilshire District.

Pokylis bus XII. 28 d. tame 
pat viešbutyje. Įėjimo kai
na 25 dol.

Visais reikalais prašom 
rašyti: Jonas Motiejūnas, 
555 N. Beachwood Dr., Los 
Angeles, Calif. 90004. Tel.: 
(213) 464-9398.

OPPORTUNITY FOR 
CRNA 

To work in a emali congenial com» 
munity and 66 bed hospital. Position 
available in small rural hospital loc- 
ated in Thumb of Michigan. Interest- 
ed applicants, please contact: Admi* 
nistrator, Harbos Beach Community 
Hospital, 210 S. First St., Harbor 
Beach, Mich. 48441. 517-479-3201.

(41-45)

SACM LOOM FIXER
POSITION AVAILABLE

Wanled, Culp, Woben & Velvetą in 
Anderson, South Carolina. Experienc- 
ed SACM Loom Fixer, Competitive 
benefit package, retirement plan, 
moving expenses. Salary negotiable. 
Call toli free 1-800-222-7489.

(41-43)



1985 m. spalio 24 d. DIRVA Nr. 41 — 3

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DIRVA P. O. BOS 03206 
CLEVELAND, OHIO 44103 

TEL. (216) 431-6344
6116 ST. CLAIR .A VENŲ E, CLEVELAND, OHIO 44103
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

EDITOR: VYTAUTAS CEDGAUDAS

DIRVA (USPS 157580)

POSTMASTER: Send address changes to DIRVA, 
6116 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio 44103.

Second-class postage paid at Cleveland, Ohio. Published Weekly 
by American Lithuanian Press Radio Ass’n. VILTIS Ine. Subscrip- 
tion per year $17.00. Single copy 35 cents.

Prenumerata metams $17.00, pusei metų $9.00 • Atskiro nu
merio kaina 35 centai • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone • Nespaus
dinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skelbimų 
turini ir kalbą redakcija neatsako.

Dirvos sukaktuvinis pokylis
(Atkelta iš 1 psl.) 

žadintų ištikimybę ir meilę 
savo tėviškei, savai kalbai 
ir saviems papročiams.

Kartu maldaujame Ta
vęs, Viešpatie, palaiminti 
visus čia susirinkusius, tą 
duoną, kurią kartu lauši
me, ir taures, kurias linkė
dami geresnio gyvenimo 
kelsime, per Kristų mūsų 
Viešpatį.”

Buvo servuojama puiki 
vakarienė. Programos vedė
ja V. Kerelytė supažindino 
susirinkusius su iš toliau at
vykusiais svečiais, bei or-

Neolituanų orkestras, vadovaujamas A. Modesto, linksmino
svečius... K. Pociaus nuotr.

Kad Dirva jungtų 
mus visus...

Vilija Kerelytė, ALT S-gos 
valdybos sekretorė, prave- 
dusi Dirvos sukaktuvini po
kyli Chicagoje š.m. spalio 
12 d., tarė žodį, kurio san
trauką čia spausdiname.

Gerbiamieji - Generaline 
konsule p. Daužvardiene, ger 
biami dvasiškiai ir malonūs 
šio vakaro viešnios ir svečiai. 
Esu labai dėkinga Dirvos 70 
metų Sukakčiai Paminėti Ko
mitetui, suteikusiam man šią 
progą, pravesti šio banketo 
programą. Kaip džiugu 
matyti Jus visus taip gausiai 
susirinkusius paremti vieną iš 
stipresnių mūsų išeivijos ko
munikacijos priemonių - lietu
višką spaudą.

Lietuviško žodžio kelias il
gas ir sunkus. Pats lietuviškas 
žodis daugiaveidis, kadangi 
jis randamas įvairiausiose gy
venimo situacijose. Jis sura
kintas belaisvis spaudos drau
dimo laikotarpiu, jis aštrus 
kaip kardas ir garsus kaip tri
mitas Basanavičiaus ir Kudir
kos laikais. Jisai skausmu šau
kiantis Kalantos lūpomis. Jis 
šviesos ir vilties spindulėlis ma 
žamečiui, besimokančiam iš 
motulės maldaknygės. Lietu
viškas žodis lengvas ir grakš
tus, perpintas gražiomis melo
dijomis - dainose. Jis ir pamo
kantis, skatinantis ir budinan
tis.

‘Dirvos’ savaitraščio dėka, 
plačiojo pasaulio lietuviai su
sisiekia ir pasidalina gyveni
mo aktualijomis, sprendžia 
politines problemas. Įvairiau
sių organizacijų nariai, kad ir 
išblaškyti skirtinguose pasau
lio kraštuose, Dirvos savitraš- 
čio yra sujungti į vieną bend
rą šeimą. Leiskite ir man būti 
atvirai ir pasakyti jums vieną 
paslaptį, kad ir aš, kai buvau 
mažytė - ne daugiau trijų me
tų, lietuviškai išmokau bevar- 
tydama Dirvos savaitraštį. 
Mane labai imponavo laikraš
čio pavadinime didelio forma
to raidės.

Dirvą skaito visi: jauni, vi
duramžiai ir seni. Atsimenu 
kaip šiandien, turėdavau ne
paprastai dideli malonumą 
nubėgti į savo senelio, Vincen
to Gudaičio kambarį, atsisėsti 
ant žemės prie laikraščių pin
tinės ir ‘skaityti’ Dirvą. Tiktai 
kartais pasitaikydavo, kad

Vilija Kerelytė 

laikraštis mano rankose būda
vo atbulas. Iš to mano sene
liui būdavo daug juoko, bet 
nedelsdamas jis man jį patai
sydavo. Ir tada prasidėdavo 
gražūs aiškinimai apie Lietu
vą, apie žemę, apie dirvą ...

Dažnu atveju mes kiekvie
nas galime save surasti Dirvos 
savaitraščio puslapiuose: mū
sų gimimas, mūsų mokslo 
atsiekimas, visuomeniniai lai
mėjimai, iškilmingos puotos ir 
pagaliau paskutinės kelionės 
aprašymai ir 1.1. .

Linkėtina, kad Dirvos sa
vaitraštis lankytų kiekvieną 
lietuvišką šeimą, ypatingai 
jaunąsias šeimas, kad jūsų ma
žamečiai - su pirščiuku vedžio 
darni laikraščio raides - įpras
tų prie lietuviško žodžio ir kad 
Dirvos savaitraštis jungtų mus 
visus tam vienam, bendram 
tikslui - darniam susiklausy
mui ugdant lietuvišką, tauti- 

Draugo red. K. Drunga, Vilties draugijos pirm. dr. D. De- 
gėsys, Naujosios Vilties žurnalo red. A. Laikūnas, Lietuvos 
gen. konsule J. Daužvardiene, Dirvos red. V. Gedgaudas, Drau
go vyr. red. kun. P. Garšva, Margučio programos vedėjas P. 
Petrutis. K. Pociaus nuotr.

ganizacijų vadovais: Lietu
vos gen. konsule Juze Dauž- 
vardiene, c 1 e velandiškiais 
— Dirvos redaktorium Vy
tautu Gedgaudu, Vilties 
draugijos (Dirvos leidėjas)
pirm. dr. Danielium Degė
siu su žmona, žurnalo Nau
josios Vilties ir Dirvos su
kaktuvinio leidinio redakto
rium Aleksu Laikūnu, 
Draugo redaktoriais — kun. 
Pranu Garšva, Mykolu 
Drunga ir Algiu Pužausku 
su žmona. Pokylyje dalyva- 
vavo kai kurių organizacijų 
vadovai, pav.: Ateitininkų 
federacijos naujasis vadas 
Juozas Polikaitis su žmona, 
Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdybos pirm. Kazė Braz- 
džionytė, PLB valdybos vi- 
cepirm. Rimantas Dirvoms, 
lietuvių Fondo tarybos 
pirm. Povilas Kilius su žmo
na ir valdybos pirm, pavad. 
Marija Remienė, Jaunimo 
centro valdybos pirm. Sa
lomėja Endrijonienė, ope
ros, Dainavos ansamblio bei 
kiti vadovai. •

Kavą geriant, programos 
vedėja V. Kerelytė iškvietė 
komiteto pirm. dr. Leoną 
KriauČeliūną ir stambiuo
sius šio vakaro aukotojus, 
kurie įteikė savo aukas. 
Lietuvių Fondo pelno skirs
tymo komisijos skirtą 2,000 
dol. auką įteikė tarybos 
pirm. Povilas Kilius, taręs 
žodį apie lietuviškos spau
dos reikšmę lietuvybei iš
laikyti. Savo ankstyvesnius

nę dvasią - siekiant mūsų pa
vergtų brolių išlaisvinimo ir 
Lietuvos prisikėlimo.

Prie Dirvai aukų rinkimo stalo komiteto ižd. Onutė Daške
vičienė ir sekr. Verutė Lenkevičienė. K. Pociaus nuotr.

S. ir S. Džiugai, D. ir dr. Pr. Jarai, dail. M. Ambrozaitienė. 
K. Pociaus nuotr.

įnašus papildė: Kazimieras 
ir Elena Pociai dar 1,000 
dol., Bronius ir Birutė Ka- 
sakaičiai dar 500 dol. Jiems 
ir visiems kitiems aukoto
jams padėkojo komiteto 
pirm. dr. Leonas Kriauče- 
liūnas, įpynęs į savo žodį ir 
humoristinio elemento.

Komiteto ir dovanoms 
paskirstymo (loterijos) ko
misijos narė Matilda Mar
cinkienė (pirm. K. Milko- 
vaitis, dėl kitų įsipareigoji
mų, negalėjo pokylyje da
lyvauti) pravedė dovanų 
traukimą. Visas dovanas 
laimėjo salėje nedalyvau
jantieji. Laimėtojai skelbia
mi atskirai.

Vilties draugijos pirm, 
dr. D. Degėsys, dėkodamas 
komitetui už atliktą sėk
mingą darbą, minint Dirvos 
70 metų sukaktį ir vykdant 
vajų, pirmininkui dr. Leo
nui Kriaučeliūnui įteikė me

niškai pagamintą su atitinr. 
karnų įrašu plaketę.

Dr. L. Kriaučeliūnas dė
kodamas už atžymėjimą 
pripažino, kad tai yra viso 
komiteto nuopelnas, bet ne 
jo vieno. Vis dėl to plaketę 
pasilaikysiąs sau. Ta pačia 
proga pranešė, kad pinigi
nis vajus yra tęsiamas iki 
šių metų galo, nors numa
tytoji surinkti 70,000 dol. 
suma jau peršoko šią ribą. 
Komiteto iždininkei Onai 
Daškevičienei, atlikusiai di- 
džiausį pavyzdingos atskai
tomybės darbą, buvo padė
kota ir prisegta gėlė.

Po programos ir visų 
kalbų (nors buvo žadėta ap
sieiti be j ų, ar kalbėti trum
pai), norintieji galėjo pasi
šokti prie geros muzikos, 
grojant neolituanų orkest
rui, kurio vadovas yra Al
gis Modestas.

(Bus daugiau)
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■ laiškai Dirvai
Gerbiamas Redaktoriau!

"Dirvos" Nr. 39 (1985 m. 
X. 10 d.) man iškėlus Ame
rikos Lietuvių tautinės są
jungos valdybos ir tarybos 
nuokrypą nuo šios organi
zacijos įstatų numatyto ta
rybos narių rinkimo būdo, 
dr. Leonas Kriaučeliūnas 
"griebėsi už kepurės”.

Didžiai apgailestauju, kad 
jo neįstanga kalbėti iš es
mės užsklendė iškeltojo 
klausimo išsiaiškinimą. Ta
čiau, priešingai jo žvilgiui 
manęsp, vertinu ir sveikinu 
jo pastangas mūsų tautos 
laisvei.

Bronius Nemickas
New Yorkas, 1985. X. 17 d.

DAR DĖL MASIONIO 
ATSIMINIMŲ

Į A. Masionio atsimini
mus, "Ateitininkų dvasia 
nepalūžo”, s p a u sdintus 
Drauge, taikliai atsiliepė 
Vytautas Alantas Dirvos 
Nr. 38. žmonės, su kuriais 
man teko kalbėti, V. Alanto 
pastaboms pritaria, nes A. 
Masionio aimanos, dėl jam 
ir ateitininkijai padarytų 
skriaudų, ne vieną nustebi
no ir papiktino. Pritariu ir 
aš, ir dar nuo savęs noriu 
pridurti.

A. Masionis skundžiasi, 
kad jo ir kitų, prieš vyriau
sybę veikusių, ateitininkų 
nepriėmė j karo mokyklą. 
Dėl to galiu štai ką pasa
kyti: stojančių į karo mo
kyklą buvo daug daugiau 
negu jų reikėjo, todėl nevisi 
galėjo būti priimami. Vėlgi, 
būtų buvę keista ir visiškai 
nesuprantama, jeigu į karo 
mokyklą būtų priėmę prieš- 
vyriausybine veikla pasižy
mėjusius asmenis. Todėl A. 
Masionio ir kitų jo minimų 
ateitininkų nepriėmė, bet 
visiems davė valstybines 
stipendijas studijuoti uni
versitete ar net užsienyje. 
Vėliau jie gavo atsakingus 
darbus valstybės tarnyboje, 
štai kaip žiauriai tuometinė 
Lietuvos vyriausybė perse
kiojo ateitininkus!

O A. Masionio pasakos, 
kad ateitininkams kelias į 
karo mokyklą buvo užkirs-

EKONOMINĖ KONFERENCIJA
Amerikos ir Kanados lietu

viams rūpi ne tik Lietuvos lais - 
vinimo ar lietuvybės išlaiky
mo reikalai, bet ir jų pačių in
dividualinė gerovė, bei tos ge
rovės įtaka bendriem tikslams 

Tai minčiai išryškinti ir jai 
pagvildenti yra ruošiama Lie
tuvių Ekonominė Konferenci
ja Marco Island, Floridoje. 
Marco Island yra pietinės Flo
ridos vakariniam pakrašty 
prie Gulf of Mexico įlankos. 
Vietovė pasiekiama atskren
dant į Fort Myers ir iš ten gerą 
pusvalandi autobusu ar auto
mobiliu į pietus, per Naples 
miestelį, tiesiai į Marco Island 
kurortą. Kitas keliavimo bū
das yra atskristi į Miami ir iš 
ten automobiliu - per Ever- 
glades parką - į Marco Island. 

Oficialioji konferencijos da
lis vyks dvi dienas - lapkričio 9 
ir 10 (šeštadienį ir sekmadie
nį). Esant reikalui, programa 
bus tęsiama ir pirmadienį.

Konferencijos dalyviams ir 
svečiams yra užsakyta eilė ku
rortinių butų Beach Club of 
Marco ir kituose viešbučiuose. 
Kambariai užsakyti nuo XI.6 
iki XI. 13, todėl dalyvaujan- 

KAUNO VETERINARIJOS tieji konferencijoje yra kvie-
AKADEMIJOS KLINIKŲ 
STATYBOS KLAUSIMU

tas ir tėra pasakos. Tikru
moje, žymi dalis visų jau
nesniųjų karininkų aktyvio
je kariuomenės tarnyboje 

, buvo ateitininkai. Bent pusė 
į pulką kasmet atvykstan
čių kariūnų kandidatų bu
vo ateitininkai. Aš tai ži
nau, nes juos mokinau, su 
jais kalbėdavau. Taip pat ir 
pulke stažuojančių kadro 
kariūnų dauguma buvo atei
tininkai. Gal kiek mažesnis 
nuošimtis ateitininkų buvo 
tarp kariūnų aspirantų. Ste
bint tokią, į karo mokyklą 
stojančių, ateitininkų gau
są, pulke net buvo juokau
jama, kad krikdemai, 
skverbdamiesi į kariuomenę 
ir švietimą, ruošia kadrus 
valdžiai nuversti.

Tokios pat vertė yra ir 
kiti A. Masionio skundai dėl 
vyriausybės pastangų atei-- 
tininkų dvasią palaužti.

B. Gražulis 
Flint, Mich.

šiuo adresu: Litas Investing 
Co., 86-01 114th St., Rich
mond Hill, NY 11418. Tel. 
718-441-2811 arba 718-441- 
6799.

Ekonominės konferencijos 
programoje numatyta infor
macinio pobūdžio paskaitos 
apie investavimą, privataus 
biznio kompiuterius, oro linijų 
padėti po kontrolės panaikini
mo ir lietuvių verslininkų bei 
profesionalų užduoti išeivijos 
gyvenime. Taip pat bus pa
šnekesiai apie Lemonte kuria
mą lietuvių centrą, galimybes 
įsigyti Marco Island vasarvie
tes ir t.t.

Prelegentais ir diskusijų ve
dėjais yra numatyti šie atatin
kamų sričių žinovai: arch. A. 
Kerelis, socialinės tarnybos at-I

, stovas V. Kleiza, dr. J. Mal
dutis, dr. T. Remeikis, dr. J. 
Ulėnas, dr. R. Vaičaitis, eko

FLORIDOJE
nomistas V. Vebeliūnas ir kt.

• Pažymėtina, kad ekonomi
nės konferencijos dalyviai turi 
teisę kelionės ir buto išlaidas 
nurašyti nuo valstybinių mo
kesčių. Kurie susidomės ir 
nusipirks Marco Island vasa
rojimui butą, tiems bus apmo
kėtos visos kelionės išlaidos.

Lietuvių Ekonominę Kon
ferenciją ruošia LITO investa
vimų bendrovė ir Lietuvių Fe • 
deralinė Kredito Unija KASA, 
kurios tarnautojams ir vado
vybei vyks darbo ir informa
cijos seminaras lygiagrečiai su 
ekonomine konferencija.

Visi lietuviai, kurie domisi 
finansais, ekonomija ir inves
tavimo galimybėmis, kviečia
mi dalyvauti konferencijoje ir 
susipažinti ne tik su ekonomi
jos uždaviniais, bet ir su gra
žiuoju Marco Island pajūriu. 

Alg. S.

Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademijos X suvažiavi
mo darbų leidinyje, išėju
siame 1984 metais Romoje, 
yra įdėta prof. dr. K. Al
mino paskaita, "Veterinari
nė Medicina ir jos reikšmė 
Lietuvos žemės ūkiui”. Joje 
įsibrovė netikslumai, 
riuos reiktų atitaisyti.

Dr. K. Alminas teigia, 
kad Kauno Veterinarijos 
Akademijos klinikos buvo 
pradėtos statyti 1938 me
tais. Kadangi jų statyba su 
įrengimu tęsėsi 2 metus, tai 
išeitų, kad jomis buvo gali
ma naudotis tik 1940 me
tais. Vadinasi, Veterinari
jos Akademijos pirmos lai
dos studentai, pradėję 
mokslą Veterinarijos Aka
demijoje 1936 metais, ne
turėjo kur atlikti praktiką, 
kuri pagal programą turi 
būti pradėdama trečiais 
mokslo metais. Jei ta prak
tika nebuvo atlikta, tai pir
mos ir net antros laidos stu
dentams veterinarijos gy
dytojų diplomai buvo išduo
dami neteisėtai.

čiami pabuvoti ilgiau ir pa
atostogauti šiltame Floridos 
pajūryje. Atostogaujantiems 
yra pramatyta ekskursijos po 
apylinkę, žuvavimo ekspedi
cijos ir kitos pramogos.

Kadangi viešbučio kamba
rių skaičius yra ribotas ir lėk
tuvo kelionės kainos gali ne- . 
užilgo pabrangti, patariama 
kuo greičiau užsisakyti kam- 

ku. ’ barius ir nusipirkti kelionės 
bilietus. Abiem atvejais kreip - 
tis i Vytis International Tra- 
vel Service, 2129 Knapp St. 
Brooklyn, N.Y. 1129, tel. 718- < 
769-3300. Dėl kitų informa
cijų kreiptis i LITO arba 
KASOS įstaigas Nevv Yorke

Tačiau taip blogai nebu
vo, nes tikrumoje Veterina
rijos Akademijos klinikos 
buvo pradėtos statyti 1936 
m. ir baigtos 1938 metais. 
Tuo būdu, jau pirmos laidos 
studentai be jokio sutruk
dymo galėjo eiti klinikinį 
kursą ir atlikti praktiką vi
sai laiku pastatytose ir nau
joviškai įrengtose gyvulių 
klinikose, kurioms netrūko 
pacientų.
Vet. dr. Stasys Jankauskas

505 East 185 Street
1

PAVEIKSLŲ (RIMAVIMAS

Amber Gintaro Galerija
Euclid, Ohio 44119

Tel. (216) 531-3500

Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 

gintaro, jvainų MENO darbų.

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

MATAS & TURNER 

REALTY

501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119
486-2530
Broker — G.R.I. — C.R.ARITA MATAS

(CERTIFIEI) RESIDENTIAL APPRAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
CAROL BAGGOTT
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor
savininkas

EAST SHORE REALTY

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

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

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis j mano įstaigą.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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Simas Sužiedėlis išėjo 1903-1985

St. Santvaras

Kiekvienas žmogus kuria 
savo gyvenimo istoriją. įvai
rūs darbai ir siekiai moksluo
se ir menuose - sėkmingi ar 
nesėkmingi, ūkinio gyvenimo 
statyba, javų sėja ir rūpesčiai 
išauginti geresnį derlių, pra
monė ir jos ugdymas, laisva
laikis ir pramoga, atsakingu
mo jausmas ir to jausmo stoka, 
artimo meilė ir jos nepaisy
mas, išmintis ir kvailiojimai - 
tai vis atskiri skirsniai žmo
gaus buvimo asmeninėje dra
moje. Ir visa tai turi savo 
reikšmę ir prasmę, gan dažnai 
teigiamą, o kartais neigiamą 
reikšmę ir prasmę.

Savo gyvenimo istoriją rašo 
ir istorikai. Rašė ją ir istorikas 
prof. Simas Sužiedėlis. Eilę 
pastarųjų metų jis kovojo su 
įvairiom sveikatos negaliom 
(sopulingas artritis, širdies šlu 
bavimai, pagaliau - kraujo 
krešėjimai), bet nuo darbų ir 
įsipareigojimų jis nesiraukė 
iki paskutinių savo gyvenimo 
akimirkų. Du ar tris paskuti
niuosius metus, artimai ben
dradarbiaudamas su dr. Jur
giu Gimbutu, jis redagavo Lie 
tuvių enciklopedijos .il papil
dymų tomą (iš eilės XXXVII). 
Leidėjas J. Kapočius sakė, 
kad prof. Simas dar spėjo per
žvelgti sulaužytus minimo LE 
tomo puslapius (o jų gal 600) 
ir, berods, tą pat dieną buvo 
išvežtas į ligoninę, iš kurios į 
savo namus Brocktone, Ma. 
jau nebegrįžo.

Prof. Simas Sužiedėlis išėjo į 
Anapus. Jo gyvybė užgeso 
š.m. rugsėjo 22 d. 7 vai. 30 
min. vakaro. Ir tai skaudžia 
gedulo rykšte palietė velionio 
žmoną ir penkis sūnus bei jų 
šeimas, palietė Brocktono ir 
kaimyninio Bostono lietuvių 
visuomenę, palietė ir visą mū
sų tautą.

Velionis prof. Simas Sužie
dėlis buvo kilni ir tauri asme
nybė, šviesi ir tolerantinga 
krikščionio siela. Artimo mei
lė, o ypačiai Lietuves ir lietu
vio meilė prof. Simui buvo tie
siog (statymas, neleidęs jam 
grimzdi j nesandora ir šališ

Nauja 
ALDONOS STEMPUŽIENtS 

plokštelė 
Kompozitoriai: SVEDAS • BANAITIS • JAKU* 
BENAS • GRUODIS < SASNAUSKAS • TAL- 

LAT-KELPŠA.

Liuksusinis leidinys lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Užsakymus siųsti:
A. Stempužis
2589 Euclid Hts. Blvd. #6 
Cleveland Heights, Ohio 44106 

Kaina $12.00 (U. S.) pašto išlaidos $1.00.

kumo liūną. Taip kalba asme- 
ninė patirtis, o ne senas romė
nų posakis, kad apie mirusį 
reikia tik gerai kalbėti arba 
nieko nesakyti. Ypač artimai 
čia rašančiam teko bendradar
biauti su velioniu Simu Sužie
dėliu tada, kai jis redagavo 
Encyclopedia Lituanica, šešių 
tomų lituanistiką anglų kalba. 
Reikėjo aptarti įvairius klau
simus, atrinkti enciklopedijon 
dėtiną medžiagą, derinti ap
tarimus ir dalyko apimtį, vis 
atsirasdavo tai šiokių, tai kito
kių problemų. Kaip greit ir 
kaip teisingai velionis orien
tavosi net ir svetimokose jam 
disciplinose (pav., mūsų ope
ros teatro istorijoj, kurią vertė
jai gerokai nuskurdino)l Tai 
darė velionio Simo gili dvasi
nė kultūra, jo erudicija, dė
mesys ir pagarba kito žmo
gaus pažiūrom ir pastangom.

Simas Sužiedėlis gimė 
1903.XI. 10 Petrapilyje, mirė 
Brocktone, Ma. 1985.IX.22 . 
Mokėsi Vilniuje, vėliau pava
dintoje Vytauto D. gimnazi
joj, ten įsijungė į partizanines 
kovas su lenkų okupacija, bu
vo pagautas, bet iš lenkų ne
laisvės jam pasisekė pabėgti į 
nepr. Lietuvą. 1924 m. Kau
ne velionis Simas baigė Aušros
gimnaziją, 1928 m. Lietuvos 
universiteto teologijos-filosofi • 
jos fakultetą. Tame fakultete 
studijavo istoriją ir filosofiją. 
1927-35 m., Švietimo ministe
rijos pasiųstas, mokytojavo Ry 
gos liet, gimnazijoj, ten įsitrau. 
kė į visuomenini darbą ir į 
publicistiką, rašė vedamuo
sius Latvijos sostinėje leidžia
muose liet, laikraščiuose ‘Ry
gos balse* ir ‘Lietuvių balse*. 
1929-31 m. gilino istorijos stu
dijas Latvijos universitete. 
1935 m. grįžo' Lietuvon, iki 
1939 m. mokytojavo Kėdainių 
gimnazijoj, 1939-40 m. buvo 
Lituanistikos instituto biblio
tekos ir archyvo vedėjas; nuo 
1939 m. rudens Vytauto D. 
universiteto teologijos-filosofi 
jos fakultete dėstė visuotinę is
toriją, vėliau buvo to fakulte
to prodekanas, nuo 1941 m.

mais, 
džiai

Lietuvos mokslų akademijos 
gen. sekretorius. Amerikoj 
nuo 1950 m. keletą metų buvo 
‘Darbininko’ vyr. redaktorius, 
LE bendradarbis, 1952-63 m. 
- taigi net vienuolika metų - 
Ateitininkų federacijos vadas. 
Simo Sužiedėlio ilgaamžis 
marmuro paminklas - gal keli 
tomai istorinių studijų, Encyc 
lopedia Lituanica šeši tomai, 
o dabar ir LE XXXVII tomas. 
Jis buvo ne tik minimų encik
lopedinių leidinių vyr. redak
torius, bet juose paskelbė ir 
savo paties darbų nemenką 
pluoštą.

Prof. Simas Sužiedėlis, kaip 
daugelis žinom, yra lietuvių 
tautos istorikas (išsamesnę jo 
biografiją ir jo istorinių studi
jų sąrašą, pridėjus dar šv. Ka
zimiero monografiją, išl. 1984 
metais, galima rasti LE XXIX 
tome). Ar nekyla palaiminga 
mintis, kad velionio S. Sužie
dėlio studijas reikėtų sutelkti 
krūvon ir išleisti atskirom kny
gom, kaip tai buvo padaryta 
su prof. Juozo Brazaičio raš
tais? Velionio istorinių studijų 
tematika labai plati ir tikrai 
įvairi. Išleisdinti atskirais to- 

tie jo darbai būtų di- 
paranki medžiaga vi

siem, kurie domisi Lietuvos is
torija, jos praeitim, dabartim 
ir ateitim (‘iš praeities tavo sū
nūs te stiprybę šėmiai* - kaip 
moko mus dr. V. Kudirka).

Nestinga nuomonių, kad is
torikas turi gerai pažinti ne 
tik istorijos mokslų metodiką 
ir pasirinkto istorijos laikotar
pio šaltinius, ne tik nebijoti 
archyvus prislėgusių dulkių, 
ne tik jieškoti istorinių tiesų ir 
bešališkumo, bet ir dar - gerai 
mokėti ir mylėti gimtąją kal
bą, savo darbus rašyti dailiu 
ir savaimingu stilium. Kiek 

j man teko su čia minimo auto
riaus istorinėm studijom susi
pažinti, toks gimtosios kalbos 
žinovas, toks subtilus stilistas 
buvo velionis S. Sužiedėlis. 
Malonu jo rašinius skaityti, 
malonu būdavo klausyti jo 
paskaitų, kuriose skambėdavo 
ne tik gilus dalyko pažinimas, 
objektyvumas, bet ir daili, tur
tinga ir stilinga lietuvių kalba

Gal tai buvo pagunda, o 
gal svajonė - vieną kitą vakarą 
pasėdėti drauge su prof. Simu 
Sužiedėliu kad ir prie gryno 
vandens stiklinės, pasikalbėti 
su juo lietuvių tautos istori
nėm temom, rečiau liečia
mom tos istorijos temom. Pvz. 
trijų galybių trikampis - lietu
viai, totoriai, rusai. Netrum
pą laiką Maskvos didž. kuni
gaikštija buvo totorių vasalas. 
Kokios ir kieno jėgos pastatė 
ant kojų Maskvą, kurios impe
rializmas ir nūdien dar nėra 
miręs? Mūsų istorikų darbuo
se atsakymo į tą klausimą nė
ra, rastumėm gal tik vieną ki
tą bendrybę. Deja, prof. Si
mą slėgė kalnas darbų, vis sti
go laiko, pokalbių ilgesį vis te-

ko kelti į kitą rytojų. Ir štai, 
kaip daugybė žmogaus godų, 
sudužo ir ši svajonė! įdomus 
klausimas nebuvo paliestas ir 
panagrinėtas, žmogiškoji lem
tis nelauktai ir piktai Simo Su
žiedėlio plunksną nutildė, už
pylė ją žemėm svetingoj Ame
rikos šaly ...

Taip, žmonės miršta, išlie
ka tik jų darbai. Kaip regim, 
ir istorikas S. Sužiedėlis jau 
baigė rašyti didžiai humaniš
ką, šviesią, tolerantingą, pras
mingą ir išliekančią savo bu
vimo ir veiklos istoriją ...

Giliausia ir nuoširdžiausia 
užuojauta p. Sužiedėlienei, 

ŠEIMINE IR PRDfflffl
LIETUVA

JONAS ŠVOBA

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

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

DIRVA
P. O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau atsiųsti man Jono Švobos 
knygų Šeiminė ir prezidentinė Lietuva.

Pavardė ir vardas______________________________ —«•

velionio ir jos sūnum bei jų šei 
mom. Pats, mielas ir brangus 
Simai Sužiedėlį, ilsėkis savo 
darbų šviesoj ir amžinoj ra
mybėj!..

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

PROTOtYPE MACHINISTS
Leader for Prototype Casting capable 
o( doing set-upa also Bridgepė^t 
Operatore.- Jat dč 2nd ahifla available. 
14 Mile Deųuindre area. Troy, Mich. 
Call between 8 A 4:30. Mon. thru Fri. 
313-888-2240.__________________(35-41)



Nr. 41 — 6 DIRVA 1985 m. spalio 24 d.

Jaunieji menininkai 
Clevelande

Clevelando Dievo Moti
nos parapijos auditorijoje 
š. m. spalio 5 d. įvyko ne
kasdienis renginys: mūsų 
jaunųjų menininkų varžy
bos suorganizuotos pianisto 
Andriaus Kuprevičiaus pa
stangomis, globojamos JAV 
LB Kultūros Tarybos ir re
miamos Lietuvių Fondo. 
Anksčiau numatytos kovo 
mėnesiui, varžybos turėjo 
būti nukeltos į spalio mėne
sį neatsiradus pakankamam 
skaičiui dalyvių. Reikšmin
ga yra tas, kad šios varžy
bos sutraukė būrelį instru
mentiniame ir balsiniame 
mene besilavinančių jau
nuolių teikiant gražių vilčių 
mūsų menininkų prieaug
liui.

Teisėjavo trys amerikie
čiai profesionalai muzikai, 
universitetų dėstytojai. To
kiu teisėjų parinkimu buvo 
išvengta mūsuose labai įsi
galėjusio šališkumo kuris 
neretai sugriauna ir gra
žiausius sumanymus. Ame
rikiečių teisėjų parinkimas 
yra sveikintinas ir kita 
prasme: tai garsina mūsų 
kultūrinį gyvenimą ameri
kiečių visuomenėj ir atkrei
pia dėmesį į meno talentus 
mūsų tarpe.

Varžybose dalyvavo aš
tuonetas jaunų menininkų

Dalis svečių jaunųjų muzikų konkurse. Prieky iš dešinės 
teisėjai: dr. Edwin London, Noriką Paukert ir dr. George Cher- 
ry. Toliau sėdi B. Smetonienė ir kun. G. Kijauskas, S. J.

1985 KELIONĖS | LIETUVĄ
No. 126 (15 dienų): gruodžio 26 - sausio 9 — $1,459
10 dienų Lietuvoje. 2 Helsinky, FINNAIK iŠ JFK.

Dėl brošiūros ir daugiau Informacijos kreiptis:
BALTIC TOURS

293 AUBURN ST.
NEWTON, MA 02166

(617) 965-8080 arba (617) 969-1190
BALTIC TOURS tvarko:

giminių Iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

Vytautas Matulionis

atvykusių, anot juos prista- 
čiusio Andriaus Kuprevi
čiaus, iš visų Amerikos 
"pasviečių”. Juos visus pia
nu palydėjo Kristina Kup
revičiūtė. štai jie*fr jų kon
certe atlikti kūriniai:

1. Marius Gražulis (De- 
troit) — violončelė. Pirmo
ji dalis koncerto No. 1 
(Mendelsohn).

2. Ilona Kuprevičiūtė 
(CIeveland) — trimitas. 
Fantazija (Saint - Saens). 
Boutade (Gabaye).

3. Ravinderis Vasaitis- 
Segehar (San Francisco) — 
pianas. Allegro moderato iš 
sonatos Opus 110 (Beetho- 
ven). Nokturnas No. 7 
(Faure).

4. Laima šarkaitė (Oma- 
ha) — pianas. Baladė G- 
moll (Chopin).

5. Angelė Karaliūtė 
(Northwestern University) 
— pianas. Andante Spiana- 
to — Grande Polonaise Bril
iante (Chopin).

6. Danutė Rukšytė (Chi
cago) — sopranas. Kas ber
nelio sumįslyta (Budriū- 
nas). Arietta ”0 cessate di 
piagarmi” (Scarlatti). Ari- 
oso ”0 naktužė rami” iš 
operos "Gražina” (Karnavi- 
čius).

7. Rasa Krokytė (Phila- 
delphia) — (mezzo?) so-

V. Bacevičiaus nuotr.

Jaunųjų muzikų konkurso dalyviai. Iš kairės: Kristina Kuprevičiūtė, Ilona Kuprevičiūtė, 
Ravinder Vasaitis-Sehgal, Laima Šarkaitė, Marytė Bizinkauskaitė, Angelė Karaliūtė, Danutė 
Rukšytė, Rasa Krokytė it Marius Gražulis. V. Bacevičiaus nuotr.

pranas. Jūros tyla (Balta- 
navičius). žiema (Gudaus
kienė).

8. Marytė Bizinkauskaitė 
(Brockton, Mass.) — sopra
nas. "Ah! fuggi ii tradi- 
tore” (Don Giovanni) — 
Mozart. "L’altra notte in 
fondo ai mare” (Mefistofe- 
le) — Boito. "Mesičku na 
nebi hlubokem” (Rusalka) 
— Dvorak.

Po neilgo svarstymo tei
sėjai paskirstė premijas se
kančiai :

I. Styginiai ir pučiamieji:
1. Ilona Kuprevičiūtė

(trimitas). '
2. Marius Gražulis 

(violončelė).
II. Pianistai:
1. Angelė Karaliūtė.
2. Ravinderis

Vasaitis-Segehar.
3. Laima šarkaitė.
III. Dainininkai:
1. Marytė

Bizinkauskaitė.
2. Rasa Krokytė.
3. Danutė Rukšytė.
Nors visi varžybinio kon

certo dalyviai išėjo laimė
tojais — premijų ir atžy- 
mėjimų užteko visiems — 
pirmųjų vietų laimėtojai, 
paminėtini ir atskirai.

Ilona Kuprevičiūtė trimi
to techniką yra gerai apval- 
džius. Intonacija tiksli, to
nai švarūs, šelnūs, sumaži
nami ir išplečiami palaips
niui, užbaigiami apvaliai. 
Sceninė laikysena drąsi, sa
vimi pasitikinti.

Angelės Karaliūtės skam
binime girdėjosi beveik ma
tematinis tikslumas, jautru
mas, puiki technika ir tin
kamai panaudota tempera
mento "ugnis", ši, jau anks
čiau aprašyta pianistė 
(DIRVA, 1984. X. 4. pusi. 
5-6) yra padariusi didelę 
pažangą. Jei ir toliau ji taip 
stropiai lavinsis, susilauk
sime tikros meninės jėgos.

Iš visų varžybų dalyvių 
išskirtina Marytė Bizin
kauskaitė iš Brockton Mas- 
sachusetts. Tai lyriniai dra
matinis. (lirico spinto) so
pranas — didelis, šiltas, sul
tingas, puikiai valdomas. 
Aukštos gaidos labai lais
vos, sodrios. Kvėpavimas, 
vaidyba, sceninis elgesys — 
pavyzdingi. Įsijautimas į 
dainos tekstą pilnutinis. 
Šios dainininkės klausiausi 
su nuostaba ir malonumu.

Ariją iš Dvorak operos 
"Rusalka” ji dainavo čekų 
kalba.

Ji muzikiniai subrendo 
Curtis Institute, Philadel- 
pia, įsigydama operos kla
sėj magistro laipsnį, profe
soriaus Boris Goldovsky 
priežiūroj. Jos balso lavin
to ja Marlena Malas. Balso 
studijas dabar tęsia New 
Yorke. Viena iš finalistų 
šių metų Metropolitan Ope
ros dainininkų varžybose, ji, 
1985. IV. 14, dainavo Met
ropolitan Operos scenoje 
palydint tos operos orkes
trui diriguojamam Thomas 
Fulton. Šis jos laimėjimas 
buvo paminėtas ir OPERA 
NEWS žurnale (1985. IX., 
psl. 8.). Dar šiais metais, 
varžybų keliu, bandys pa
tekti į Metropolitan Operos 
jaunųjų menininkų paren
giamąją klasę (apprentice 
program). Jei pasiseks (ko 
ir linkėtina), gaus didelę 
stipendiją p r a g yvenimui 
New Yorke, o Metropolitan 
Operoje bus geriausių balso, 
tarsenos, vaidybos ir kitų 
sceninio meno šakų moky
toji) priežiūroje. Keista, kad 
mūsiškėj spaudoj apie šią 
gabią lietuvaitę tiek mažai 
rašoma. Ji turėtų būti daž
niau kviečiama koncertams.

Kiekvieną varžybų daly-, 
vį klausytojai sutiko šiltai 
ir išklausė su dėmesiu. Toks 
jąunų menininkų išvedimas 

,į sceną yra labai naudingas: 
tai proga užsigrūdinti var- 
ninės drąsos, išbandyti sce- 
ninėis drąsos, išbandyti sce
ninį judesį, praplėsti reper
tuarą ir t.t. šis kultūringai 
surengtas vakaras turėtų 
tapti jei ne kasmetine, tai 

ASMENIŠKOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

Po naujų pertvarkymų ir taisyklių pakeitimo siun
tiniams į Lietuvą siųsti, padėtis stabilizavosi ir dabar 
galima pasiųsti daug vertingų ir naudingų dovanų 
savo artimiesiems Lietuvoje.

Pasiunčiame jūsų pačių dovanas arba priimame 
užsakymus geros rūSies prekėms už kompeticingą 
kflUlQ

SUDAROME TESTAMENTUS, administruoja
me nuosavybes, išrūpiname Lietuvoje gyvenančioms 
žmonoms pensijas, PERSIUNČIAME PALIKIMUS Į 
LIETUVĄ PRAKTIŠKIAUSIU, NAUDINGIAUSIU 
IR TINKAMIAUSIU PAVELDĖTOJUI BODU.

Dėl visų smulkių informacijų ir patarimų prašome 
rašyti:

Z. Juras,
11 London Lane, Bromley, 
Kent, BR1 4HB, England 

Telef. 01 460 2592

dvimetine tradicija kuri su
pažindintų lietuvių visuo
menę ne tik su naujais ta
lentais, bet ir su ankstyves
nių varžybų dalyvių daro
ma pažanga. Turint galvo
je, kad čia nebuvo vien tik 
"sausos" varžybos, bet var- 
žybinis koncertas, būtų bu
vę pravartu turėti nors ma
žą spausdintą programą su 
trumpais varžybų dalyvių 
ir teisėjų muzikinio gyveni
mo aprašymais. Pasitaikę 
paskutinės minutės pakeiti
mai galėtų būti pranešti 
nuo scenos. Gaila, kad var
žybose buvo tik pora vyrų, 
nors tarp dainininkų vyriš
ki balsai yra daug retesni 
už moteriškus, ypač teno
rai.

Kaip miela, kad atsiran
da žmonių, kuriems rūpi 
mūsų jaunųjų menininkų 
prieauglis. Clevelando lietu
vių visuomenė gali didžiuo
tis turėdama savo tarpe 
puikų organizatorių And
riaus Kuprevičiaus asmeny
je. Jo pastangos davė gra
žių ir brangintinų vaisių, 
šiais vaisiais turime gar
džiuotis.

PROTOTYPE
Metai fabrlcatlna, liet įtock, 
capable ot makfng toollng .to 
lorm metalprototype and Jhort 
run paris. Experlence reaulred. 
Tec-iPrototypealnc.

(313) 463-4000
(38-46)

OCCUPATIONAL 
THERAPISTS 

Progresaive OT department aerving 
575 bed medical center and expand- 
ing Patricia Neal Rehabilitation Cent
er has immediate openings in rehab, 
acute care, out patiena and home 
health. Competitive benefits and pay, 
Inquiries: Marilyn Dilsaver, OTR.

(615) 971-1135 
FORT SANDERS REGIONAL 

MEDICAL CENTER 
1901 tLINCH AVĖ. 

KNOXVILLE. TENN. 37916 
F.OE (39-45)
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II-ji TUNTININKŲ 
KONFERENCIJA

RockCreek.Ohio
1985. X.12-14

LSS Seserijos ir Brolijos 
rengta II-ji Tuntininkų Kon
ferencija, įvykusi spalio 12-14 
dienomis netoli CIevelando, 
dėkingose centrinių pastatų 
patalpose Beaumont stovykla
vietėje, sutraukė vadovus-es iš 
Kanados, Atlanto, Ramiojo 
Vandenyno, Vidurio ir net 
Europos Rajonų. Programą 
paruošė ir vedė Vyriausių 
Skautininkų Pavaduotojai - 
Marytė Vasiliauskienė ir Algis 
Senkus.

Registraciją tvarkė Danutė 
Belzinskienė, informaciją vie
toje - Albina Petukauskienė, 
svečių sutikimą - Jadvyga Bud 
rienė ir jų priėmimą - Julija 
Taorienė, talkinant clevelan- 
diečiams sesėms ir broliams. 
Kaip ir visada - Konferenciją 
nuotraukomis užfiksavo Vla
das Bacevičius.

Tuntininkų Konferencija 
prasidėjo iškilminga sueiga 
‘40 metų skautavimas už Tė
vynės ribų’, toliau nagrinė
jant temas - ‘Informacijos pri- 
ėmimas-perdavimas; tvarka 
ir drausmė skautiškoje šeimo
je’, ‘Tun.tininko pareigos, pri
vilegijos ir saviaukla’, ‘Tunto 
knygų vedimas’, ‘Vadovų la
vinimas tunto ribose. Gintaro- 
Ąžuolo mokyklos’, ‘Pakėlimai 
ir Apdovanojimai’, ‘Ideologija 
ir įstatai’, ‘Skautininkai-Skau 
tininkės tunto veikloje’, Sim
poziumas - ‘Lietuvių kalbos 
vartojimas’, Lietuviškosios 
Skautybės Fondas’, ‘Stovyklos 
planavimas, pasiruošimas, 
pravedimas’. Prelegentai - 
Kazys Matonis, Gintaras Pla- 
čas, Stefa Gedgaudienė, Gi- 
landa Matonienė, Česlovas Ki 
liulis, Vilius Fidleris, kun. An 
tanas Saulaitis, SJ, Lilė Milu- 
kienė, Irena Meiklejohn, Asta 
Saplienė, Rūta Žilinskienė, 
Rasa Silėnaitė, Algis Senkus.

Konferencijos atidarymo 
maldą skaitė Evangelikų Dva 
sios vadas kun. Algimantas Zi 
linskas, o sekmadienio šv. Mi
šias atnašavo kun. Antanas 
Saulaitis, SJ.

Laužo programą vedė Vida 

vI

Pasirodome laužo programoje ...

Gasperienė - reta viešnia iš 
Anglijos - ir Danutė Fidlerie- 
nė iš tolimosios Kanados.

Jau penktadienio vakare su 
sirinko didelė dalis iš dalyvau
jančių pusšimčio vadovų-ių. 
Ne visi buvo seni pažįstami, 
ne visų buvo vienoda patirtis 
ar polėkiai. Tačiau vienas ir 
tas pats siekis, ta pati idėja 
buvo tarytum skautiškoji ma- 
gika, iš karto apjungusi visus. 
Smagu buvo stebėti šypsenos 
palydimą besitiesiančią kairę, 
su džiugesiu atvykstančius ir 
sutinkamus svečius. Už mies
to ribų, natūralios gamtos ap
linkoje atrodo yra daug leng
viau nusikratyti formalumo ir 
leist kalbėti širdžiai. Neilgai 
truko, kol patalpa užsipildė, 
tarytum bičių avilio ūžesiu. 
Užkandėlė, žodis-kitas ir - jau 
laikas poilsiui po kelionės, pa
siliekant tik budintiesiems šei
mininkams.

Šeštadienio programa pra
sidėjo laiku, savo charakterį 
išlaikydama per visą savaitga
lį: neraginant būti laiku ir 
vietoje!

Nemažiau džiugino ir tikrai 
skautiška nuotaika: intensyvi 
- bet be įtampos; rimta - ta
čiau lengva savo žaismingu
mu, nagrinėjant klausimus tie 
šiai ir realiai, aiškiai laikantis 
pozityvaus sprendimo ieškoji
mo. Atskiri Brolijos-Seserijos 
posėdžiai davė progos specifi
nių reikalų diskusijoms-pasi- 
tarimui, išklausymui-pasisaky 
mui.

Vakaronė, iliustruota kano- Programos vedėjai ps Algis Senkus ir vs Marytė Vasiliauskienė.

(sS)

K.

jų kelionių skaidrėmis, tary
tum išjungė supančias sienas, 
atverdama begalę erdvę ir to-

Skautuos vadovai-vadovės pasitarime. Iš kairės: ASS pirm.
Ječius, Seserijos Vyr. skautininke S. Gedgaudienė, Brolijos 

Vyr. skautininkas K. Matonis, V. s. pavaduotoja M. Vasiliaus
kienė, V. s. pavaduotojas A. Senkus.
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TI-sios tuntininkų konferencijos dalyviai

liūs, pažadindama ilgesj sie
kiui, grožio ieškojimui, o gal - 
net ir vertybių pirmumo klau
simo pasvarstymą ... Šiltai 
buvo priimtas pasiūlymas or
ganizuoti didesnę kanojų (ca- 
noe) išvyką vyresniesiems 
skautėms-skautams, žinoma, 
pirmiau tam tinkamai pasi
ruošus , pasinaudojant eksper
tų vadovų patirtimi, yra gali
mybė pradėti tai jau ateinan
čią vasarą.

Improvizuoto laužo progra
ma išdildė paskutini ‘genera
cijų skirtumų’ šešėli, jeigu toks 
buvo! Po tradicinės rimties 
uždegant laužą ir įvairiady- 
džių žvakių liepsnelių virpe
siu simboliniai apjungus visus 
seses-brolius kur jie bebūtų, 
sąmojus ir humoras liejosi su 
daina. Laisva improvizacija 

V. Bacevičiaus visos nuotraukos 

mėginta buvo per-kas per-at- 
per-spės per-dai-per-ną per
ši ą?l

Ir taip, nejučiomis dingo ri
botos valandos. Supintų ran
kų rate, subtilia skautų vaka
ro malda baigėsi diena. Sma
gu pilnai būti skautiškos šei
mos dalimi ...

Pilna ir turininga, tikrai šei 
myniška II-ji Tuntininkų Kon. 
ferencija baigėsi pirmadienį 
renginio įvertinimu ir iškilmin. 
ga baigiamąja sueiga, praves
ta Laimutės Kiliulienės.

Užtikrinta liko - nesvyruo
jąs ryžtas darbo tęstinumui, 
bekompromisinis įsipareigoji
mas lietuvybės išlaikymui ir 
skautybės principų įgyvendi
nimui. Artėjantis 70 metų ju
biliejus ir Tautinė Stovykla 
1988 metais - tiesioginė užduo 
tis pasiruošimui ir reprezenta
cijai - bus rėmai veiklos koordi
navimui.

Nuoširdaus ir prasmingo 
pabendravimo sustiprinti Il
sios Tuntininkų Konferencijos 
dalyviai skirstėsi pilni įspū
džių, žadėdami savo entuziaz 
mą paskleisti vietovėse. Ge
riausios sėkmės Jiems ir rengė
jams - PADĖKA!

vietoje atvėrė retai tematomą 
nuostabią vadovų ‘žmogišką
ją’ pusę ir kūrybiniu taiklu
mu buvo paliestos eilinių die
nų aktualijos, konferencijos 
susumavimas, asmeniniai ‘įsi
tikinimai’, net gi ir prisimint

NRkIV it
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Kun. A. Žilinskas, atidarant suvažiavimą, skaito maldą.

Šv. Mišias aukojant. R. Belzinskas, V. Gasperienė ir kun. 
A. Saulaitis, S. J.
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

REGINOS 
INGELEVIČIENĖS 

PARODA

Dailininkės Reginos Inge- 
levičieriės (1905-1980) ap
žvalginės parodos atidary
mas įvyko š. m. spalio 11 d. 
Jaunimo centro Čiurlionio 
Galerijoje, Chicagoje. Pa
rodą atidarė dail. Vanda 
Aleknienė, o dail. R. Ingele- 
vičienės kūrybą ir asmenį 
aptarė dail. Aleksandra Ka- 
šubienė. Atidaryme dalyva
vo didelis būrys dailės my
lėtojų, nors tuo pačiu metu 
ir toje pačioje Jaunimo 
centro pastogėje vyko kiti 
du renginiai.

Parodą ruošė dailininkės 
dukterys — Regina Kudž- 
mienė ir Marija Vygantie- 
nė, talkinant Čiurlionio 
Galerijai. Meniniai patarė
jai: dailininkė A. Kašubie- 
nė, R. Viesulas ir V. K. Jo
nynas. Puikų parodos kata
logą techniškai paruošė 
Kęstutis čerkeliūnas.

RAŠYTOJO ALOYZO 
BARONO PRISIMINIMAS

Prieš penkeris metus mi
rusio rašytojo Aloyzo Ba
rono paminėjimą suruošė 
Lietuvių rašytojų draugijos 
valdyba, pirmininkaujama 
Anatolijaus Kairio, talki
nant šeimai bei bičiuliams.

Prisiminimas įvyko š. m. 
spalio 11 d. Jaunimo centro 
kavinėje, Chicagoje. Vaka
ronę atidarė pirm. A. Kai
rys, supažindindamas su 
Aloyzu Baronu, kaip rašy
toju, žurnalistu, humoristu 
ir visuomenininku.

Iš susitikimų, bendravi
mo, susirašinėjimo su A. 
Baronu, atsiminimų pluoš
tą pateikė dr. Kazys Am
brozaitis ir dr. Petras Ki
sielius. Pirmasis paskaitė' 
pluoštą laiškų ištraukų iš 
1950-52 metų kūrimosi 
Amerikoje laikotarpio. An
trasis papildė įspūdžius iš 
kasdieninio bendravimo, gy
venant tame pačiame Cice
ro miestelyje, prisiglaudu- 

TAUTOS FONDO CHICAGOS KOMITETAS
š. m. spalio men. 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 POLKAITYTĖ ir M. MOTIEKAITIS.
Apie dalyvavimą prašome pranešti iki spalio 

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

šiame prie Chicagos vakari
nės miesto ribos ir neatski
riamai įaugusiam į didžiąją 
Chicagą. Dr. P. Kisieliaus 
rūsyje gimė idėjos ir buvo 
įkurti dabar gražiai vei
kiantieji trys fondai: Atei
ties šalpos fondas, Į laisvę 
knygoms leisti fondas ir 
tris milijonus dolerių per
viršijęs Lietuvių Fondas. A. 
Baronas ypatingai propa
gavo dr. A. Razmos iškeltą 
milijoninio Lietuvių Fondo 
idėją, parašęs dienraštyje 
Drauge šimtus straipsnių.

Rašytojo A. Barono kū
rybą nuosekliai aptarė Auš
ra Liulevičienė. Rašytojas
A. Baronas buvo darbštus 
ir yra išleista apie 30 jo 
knygų. Nežiūrint jo geros 
humoristikos eilėraščių ir 
publicistikos, vistiek jis lie
ka prozininku ir lietuvių li- 
teratūron įeis kaip vienas iš 
ryškiausių kūrėjų.

Vakaronėje buvo pateik
ta ir staigmena — naujas 
eilėraščių rinkinys "Daiktai 
kasdieniniai”, šį rinkinį kri
tiškai aptarė rašytojas 
Adolfas Markelis.

Antroje vakaronės daly
je, kuriai vadovavo rašyto
jas Česlovas Grincevičius, 
ciceriškiai aktoriai — Rau
donis, Vitas Laniauskas, 
Vincas Olšauskas ir jau
niausioji Zita Dubauskaitė, 
paskaitė A. Barono kūrybos 
prozos gabalą ir humoristi- 
ką.

Rašytojo A. Barono naš
lė Nijolė visiems programos 
atlikėjams ir kitiems talki
ninkams įteikė po naujau
siąjį poezijos rinkinį, iš
reikšdama jiems padėką. 
Programos vadovas č. Grin
cevičius pasidžiaugė gausiai 
susirinkusia publika ir. dė
mesiu rašytojui A. Baronui. 
Taip pat ir jo likusiai šei
mai: žmonai Nijolei ir sū
nums Gintarui ir Sauliui, 
r ū p estingai tvarkantiems 
rašytojo palikimą ir sava 
lėšomis išleidus eilėraščių 
knygą.
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Bostono Aukštesniosios Lituanistinės mokyklos 1985 metų abiturientai. Iš kairės: mokyk
los direktorė Daiva De Sa Pereira, Petras Kazlas, Aras Sužiedėlis, Justina Kazlaitė, Andrius Dil
ba, Tadas Petronis, Tomas Zikas, Vytautas Goštautas, Rūta Bričkutė, Naida Šnipaitė, Žara
Girniutė, ir buvusi direktorė ir mokytoja Zita Krukonienė.

BOSTON
LIETUVIŠKOSIOS 

SKAUTYBĖS FONDO 
DEŠIMTMETĮ MININT

Lietuviškosios Skautybės 
Fondui minint veiklos dešimt
metį, į Bostoną atvyksta 
ANTRASIS KAIMAS! Links
mo pobūdžio programa įvyks 
Lietuvių Piliečių Dr-jos III-jo 
aukšto salėje šeštadienį, lapkri
čio 16 d. 8 vai. vakare. Po 
programos jaukios vaišės.

Maloniai visi kviečiami at
silankyti ir paremti jaunimo 
lietuviškosios veiklos užtikrini
mo fondą, tuo dar labiau pa
skatinant jo darbuotojus.

įėjimo auka $9 ir $7 suau
gusiems, $5 pensininkams ir 
studentams. Visos vietos yra 
numeruotos, todėl prašome 
užsisakyti iš anksto pas platin
tojus: BOSTONE - D. Zikienė 
828-1545, B. Banaitienė 871- 
1517, A. Dabrilienė 825-8373
L. Kiliulienė 861-1465 ; 
CAPE COD - C. Mickūnas 
771-8594, HARTFORDE - M. 
Banevičius 523-1155, PROVI
DENCE - S. Šatienė 884-9572 
Worcester - A. Glodas 829- 
5010.

LAISVĖS VARPO 
KONCERTAS

Spalio 20 d. 3 vai. po pie
tų So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugijos salėje įvyks 
Laisvės Varpo koncertas, 
kuriame progrartios atlikė
jais yra solistai — Daiva 
Mongirdaitė, Algis Grigas 
ir pianistas William Smid- 
dy.

Koncerte daug dėmesio 
skiriama 1983 m. mirusiam 
komp. Juliui Gaideliui. Jo 
bus atlikti net trys kūriniai.

Kaip visuomet, taip ly
giai šį kartą laisvės Var
po koncertas pradedamas 
punktualiai, tad patartina 
nevėluoti.

LIETUVOS VYČIAI

Lietuvos Vyčių 17-tos 
kuopos veikla yra labai gy
va. Kuopa yra gausi savo 
nariais. Turi 172 narius.

Spalio 9 d. įvykusiame 
kuopos susirinkime vyko ir 
kuopos valdybos rinkimai. 
Pirmininku perrinktas Al

bertas Akule — ilgametis 
pirmininkas. Be kitų reika
lų, ten buvo keliamas OSI 
(Office of Special Investi- 
gation) veiklos klausimas. 
Buvo raginama reaguoti į 
tos įstaigos antikonstituci
nę veiklą.

PARENGIMAI

• Spalio 26 d. 3 vai. p. p. 
LMF Bostono klubo susirin
kimas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos salėje. 
Kalbės dr. Mirga Girniuvie- 
nė tema: Laisvas žmogus 
ir gamta. Visi, ir ne nariai 
yra kviečiami.

• Spalio 27 d. Aldonos 
Stempužienės koncertas ir 
jos naujos plokštelės plati
nimas.

• Lapkričio 9 d. Balfo 
Brocktono skyriaus tradici
nis banketas Sandaros sa
lėje Brocktone.

• Lapkričio 10 d. šv. Pet
ro parapijos bazaras So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
draugijos salėje.

‘AlDber Holidays”
1985 M. EKSKURSIJOS 

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

Gruodžio 26 — $1440.00

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

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 Wcst Broadway
P. O. Box 116.

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

I’RII IS ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
IO CMANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT TA 0324

• Lapkričio 16 d. Ameri
kos lietuvių piliečių draugi
jos salėje So. Bostone ren
giamas "Antrojo kaimo” 
pasirodymas. Rengėjai — 
Lietuviškos Skautybės Fon
do valdyba.

• Lapkričio 17 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos tradicinis banketas, 
kuriame bus pagerbtas buv. 
ilgametis pirm., o dabar 
garbės pirm. Aleksandras 
Čąplikas.

• Lapkričio 24 d. Lietu
vos kariuomenės šventės 
minėjimas, kuris prasidės- 
šv. Mišiomis šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje So. Bos
tone, o vėliau So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
salėje. Meninę programą 
atliks Toronto vyrų choras 
"Aras”.

• 1986 m. balandžio 20 d. 
Muzikos ir literatūros po
pietė.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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'Kario’ sukaktis ir knygos 'Kunigaikščių Sąjunga’
sutiktuvės Emilija Čekienė

šių metų spalio 12 d. 
Kultūros židinyje Brookly- 
ne, N. Y. iš ramovėnų, šau
lių ir birutiečių sudarytas 
komitetas: A. Vakselis pir
mininkas, M. Klivečkienė,
L. Tamošaitis, K. Bačiaus- 
kas ir A. Samušis surengė 
iškilmingą šventę.

Minėjimą atidarė pirm. 
A. Vakselis trumpu žodžiu 
pareiškęs šio minėjimo 
prasmę. Tėv. Pranciškų 
Giedgaudą, OFM pakvietė 
sukalbėti invokaciją ir 
Giedrę Stankūnienę vado
vauti programai. Sugiedo
jus visiems Lietuvos him
ną Kazys Jankūnas skaitė 
paskaitą apie žurnalo "Ka
rio” reikšmę, jo giliai įmin

Buvusiam Kario redaktoriui Z. Raulinaičiui įteiktas Č. Ja
nuso paveikslas.

^aupa
Lietuvių kredito kooperatyvas 
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

TAUPYKITE IR
SKOLINKITĖS
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

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

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

12 mėn. 
18-kos mėn. 
30-ties mėn.
Spec. s-ta 
Reg.. taup. s-ta

Metinis 
Prieaugis 

8.24% 
8.78%

' 9.31% 
9.58% 
7.50% 
6.10%

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

TAUPOS DARBO VALANDOS 
TREČIADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

10:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.
adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r. — 1:00 yal. p. p.
Dievo Motinos parapijos patalpose 

' (centrinėje TAUPOS būstinėje).

VISOS SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS SU 
NAT1ONAL DEPOSIT GUARANTEE CORPORATION

tus pdėsakus 35 metų bė
gyje' čia išeivijoje ir apla
mai Lietuvos istorijoje. Da
bartinis "Kario” redakto
rius Balys Raugas supažin
dino klausytojus su 31 me
tus buvusiu "Kario” redak
torių Zigmu Raulinaičiu ir 
jo naujai išleista knyga 
"Kunigaikščių Sąjunga”.

K. Jankūnas nušvietė 
praeitį, kada atstačius Lie
tuvos nepriklausomybę ir 
pradėjus kurti kariuomenę 
jau 1919 m. buvo išleistas 
karių reikalams skirtas sa
vaitraštis "Kariškių žodis” 
ir 1920 m. spalio 18 d. buvo 
pavadintas "Kariu”. Jo pa
grindinis tikslas buvo ug
dyti tėvynės meilę, karinę

Smulkesnės informa
cijos suteikiamos TAU
POS įstaigoje.

DIRVA

dvasią, dorovę ir s kleisti 
karo mokslą. Jis paminėjo 
visus ”Karį” redagavusius 
asmenis.

Sovietams okupuojant 
Lietuvą, sakė jis, daug ka
rių ir karininkų pasitraukė 
į svetimus kraštus, jų tar
pe ir kapitonas S. Urbonas, 
kuris pasiryžo "Karį” atgai
vinti ir 1950 m. lapkričio 
23 d. išleido pirmąjį JAV 
pasirodžiusį numerį. Tai 
buvo palankiai sutiktas lie
tuvių visuomenės, bet dėl 
sunkios finąnsinės padėties 
keitėsi redaktoriai ir 1954 
m. vyriausio redaktoriaus 
pareigas perėmus Zigmui 
Raulinaičiui "Karys” pasi
darė lietuvių karių vetera
nų mėnesiniu žurnalu. Ad
ministratoriaus pareigos te
ko Leonui Bileriui, o leidi
mą perėmė Lietuvių Sąjun
gos "RAMOVĖS” New Yor- 
ko skyrius. Ir taip gerinant 
"Kario” turinį daugėjo dar
buotojų eilės, skaitytojų 
skaičius, finansinė parama, 
ypač pradėjus knygas ir vi
sas istorinio pobūdžio.

K. Jankūnas pabrėžė, kad 
visi "Kario” pareigūnai dir
ba veltui stengdamiesi at
silyginti savo tėvynei už 
jiems suteiktą mokslą ir 
taip per 30 metų skyrė sa
vo laiką, darbą ir lėšas, kad 
"Karys" galėtų kalbėti į sa
vo tautiečių protus ir širdis 
apie mūsų senolių darbus 
ir žygius Lietuvos gerovei. 
Jis paminėjo išleistų knygų 
autorių vardus ir visą eilę 
"Kario” žurnalo bendradar
bių: istorikų, rašytojų, vi
suomenės veikėjų, žurnalis
tų ir kitų.

Iki šių dienų redaktorium 
buvo Zigmas Raulinaitis ir 
dabar po 31 metų pasitrau
kė poilsiui ir jo vieton atėjo 
Balys Raugas, o administra
toriaus pareigas sutiko eiti 
Alfonsas Samušis.

Naujasis redaktorius Ba
lys Raugas supažindino 
gausiai susirinkusią publi
ką su Zigmo Raulinaičio 
praeitim, jo nueitu gyveni
mo keliu ir atliktais dar
bais. Jis pažymėjo, kad Z. 
Raulinaitis būdamas leite
nantu nesitenkino vien sa
vo profesija. Nuo 1936 m. 
iki 40 m. savo laisvalaikį 
skyrė ekonomijos studijoms 
Kauno ir Vilniaus universi
tetuose. Studijuoja ekono
miją, o tampa istoriku, ra
šo straipsnius karinėm ir 
istorinėm temom žurna
lams. 1938 m. iš vokiečių 
kalbos išvertė "Prerijų plė
šikus”. 1944 m. pasitraukęs 
į Vokietiją Detmolde pa-, 
ruošė ir pats išleido anglų 
kalba skaitymų 4 sąsiuvi
nius ir angliškus pasikalbė
jimus.

Savo pusę amžiaus pralei
dęs Niujorke, sakė kalbėto
jas, čia uždirbdamas kas-
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Kario redaktorių Zigmą Raulinaitį išleidžiant... Iš kairės:
A. Samušis, K. Jankūnas, Z. Raulinaitis, dabartinis redaktorius
B. Raugas ir A. Vakselis.

dieninę duoną, nuo 1954 m. 
redaguodamas "Karį”, pa
rašė net 10 istorinių veika
lų ir juos visus paminėjo. 
Tuo jis pasistatė paminklą 
tvirtesnį už varį, sakė kal
bėtojas imituojant senųjų 
romėnųų posakį ir pranešė, 
jog neužilgo pasirodys kita 
Z. Raulinaičio knyga "Ke
lias į sostą”. Toliau jis su
pažindino klausytojus su 
pagrindine šios dienos te
ma, naujai išleista knyga 
"Lietuvos raiteliai” — "Ku
nigaikščių sąjunga”. Tai 
knyga, kurios turinys doku
mentuotai pasakoja 13-jo 
šimtmečio pirmųjų trijų de
šimtmečių istoriją (1202- 
1232), kai lietuvių raiteliai 
pradėjo stipriai reikštis Pa
baltijo ir į rytus nusitęsu
siuose Rusijos plotuose ir, 
kaip į Lietuvos sostą žengė 
Mindaugas.

B. Raugas atkreipė klau
sytojų dėmesį, kaip auto
rius dokumentuotai aprašo 
to 30-čio raidą, kurioje be
siformuojant Lietuvos vals
tybei teko gintis nuo krikš- 
čioniškkųjų riterių, kardo 
pagalba nešusių krikštą vi
soms Pabaltijo pagoniškoms 
tautom. Lietuviams "teko 
kryžiuoti kardus” net ketu
riuose frontuose. Jis paskai
tė keletą istoriniai prasmin
gų lietuvių pralaimėjimo 
citatų iš knygos:

"Išžudžius visus vyrus, 
kilo krikščionių džiūgavi
mas. Jie grojo būgnais, 
švilpynėmis ir muzikos in
strumentais ... Išplėšę pilį, 
nusivarydami tenai dar ras
tas gyvas išlikusias moteris 
ir vaikus į nelaisvę, livonie- 
čiai padegė pilį ir kitą die
ną su džiaugsmu grįžo į 
Livoniją už suteiktą perga
lę garbindami Dievą dan
guje, nes jis yra geras, o 
jo gailestingumas amži
nas. .. (242 psl.).

Kalbant apie to laikotar
pio kronikos žiaurius vaiz
dus, paminėtina ir toks: 
"Pranešė kunigas Jonas, 
kuris tuomet Lietuvoje be
laisviu buvo laikomas, kad 
penkios' dešimtys moterų 
dėl vyrų mirties pasikarda- 
mos nusižudė, žinoma, ka
dangi jos su jais paskui ki
tame gyvenime gyvensian
čios”. (28 psl.).

Po oficialių kalbų sęeno- 
je pasirodė dvi jaunos lie
tuvaitės. Tai Rasa Kroky- 

tė mezzosopranas. ir D. Sa-_ 
kaitė akomp. žavėjo publi- 
ką savo pasirinkta įspū
dinga lietuviškų dainų pro
grama. Po programos buvo 
perskaityti sveikinimai Lie
tuvos generalinio konsulo 
Aniceto Simučio, Philadel- 
phijos ramovėnų vardu J. 
Stelmokas įteikė dovaną, 
žodžiu sveikino visa eilė da
lyvių. M. Klivečkienė ir A, 
Samušis rengėjų vardu įtei
kė dail. Česlovo Janušo pa
veikslą knygos autoriui ir 
ilgamečiu! "Kario” redak
toriui Zigmui, Raulinaičiui.

Prie vaišių stalų publika 
ilgai džiaugėsi atliktais čia 
paminėtais lietuvių tautai 
naudingais darbais ir visuo
menės įvertinimu gausiai 
atsilankant.

■'l
SEW 

OPERATOBS
Mušt be experl- 
enced In com- 
plete automo- 
tlve seat 
procesą. Knowl- 
edge of Over- 
cast-111 and 
3OOW commer- 
clal machlnes.

Call Chester 
(313) 894-7110, 

Ext. 259
(39-41)

V________—J
OPPORTUNITY FOR 

REGISTERED NURSES 
to work in New Mexico a emali 
congenial community in accredited 
98 bed acute care hospital. Openings 
in ICU, ER, and Staff positiona. 
Various shifts, on going in service 
programa. I hour rrom maior ski 
resort. Pleasant year round climate. 
Progressive unitą with atrong sup- 
portive leadership.
Mail resume to Mr. Donald W. Jerge 
EASTERN NEW MEXICO MEDICAL 

CENTER
405 W. Country Club Rd. 

Roawell. New Mexico 88201 
505-622-8170 Collect

(4143)

OPPORTUNITY FOR
FAMILY PRACTICE PHYSICIANS 

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

MERION COUNTY HOSPITAL 
1115 N. WALCOTT 

JEFFERSON, TEXAS 75657 
214-665-2341

(39-42)

OPPORTUNITY FOR JOURNEYMEN 
PLAST1C INJECTION MOLD MAKER 

and
MOLDING FOREMAN

We have a modern weli equipment 
shop 5c tool room with CNC, CAD- 
CAM & engineering support. Jf you 
are skilled in your trade & are look*-. 
ing for a new challenge we vvould 
likę to hear from you.

CUSTOM MOLDING
200 Lipan

Denver, Celorado 80223
303-893-3373

(41-44)
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Lietuvių kunigų delegacija iš Lietuvos su Vatikano atstovu prel. Audriu Bdčkiu tarptau
tiniame Eucharistijos Kongrese Nairobi, Afrikoje, š. m. rugpiūčio 9 d. Iš kairės: kun. J. Baltušis, 
kun. K. Gaščiūnas, kun. A. Bitvinskas, prel. A. Bačkis, vysk. J. Preikšas, kun. V. Vaičiūnas, 
kun. J. Jonys ir kun. J. Juodelis.

Iš anksto dėkojame.
LE leidykla

J. KAPOČIUS CO.
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 

LEIDYKLA
P. O. Box 95, South Boston, Mass. 02127

Lietuvių Enciklopedijos papildymų tomas 
(XXXVII) bus siuntinėjamas 1985 m. lapkričio 
mėn. Kaina su persiuntimu — $33.50, U. S. A. do
leriais. Tomo kainą reikėjo pakelti, nes padidėjo 
puslapių skaičius ir pakilo gamybos kainos nuo 
pirmutinio apskaičiavimo kuris buvo padarytas 
prieš keturius metus.

Maloniai prašome atsiųsti virš nurodytą mo
kestį, čekį išrašant J. Kapočius Co. vardu, iki šių 
metų lapkričio mėn. pradžios.

DABAR IŠ 
CLEVLANDO!

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
SUVAŽIAVIMO

Rugsėjo 27-29 d. DuBois, 
Pa. įvyko Lietuvos Vyčių 
Vidurio-Centro apygardos 
suvažiavimas. Kuopų atsto
vai suvažiavo iš Clevelando, 
Daytono, Detroito, Pitts* 
burgho, Southfield, Mich. ir 
Saginaw, Mich. Suvažiavi
mo posėdžiai įvyko Holiday 
Inn viešbutyje. Buvo iš
rinkta nauja valdyba: kun. 
Gediminas Kijauskas, S. J.
— Dvasios vadas, Frances 
Petkus — pirmininkė, Mar- 
gie Turner — vicepirminin
kė narių reikalams, Joseph 
P. Mantz — vicepirminin
kas jaunimo reikalams, Ma
rija Trainauskaitė — vice
pirmininkė senjorų reika
lams, Marija Pakutinskas
— sekretorė, Tomas Brūz
ga — iždininkas, Vilimas 
Kolicius ir Jonas P. Balt

rus — iždo globėjai, Vincas 
Tamy ir Jurgis A. Mika
lauskas — tvarkos prižiū
rėtojai, Marija Vaglia — 
Lietuvos reikalų komiteto 
pirmininkė, Eleanora Mantz 
— kultūros komiteto pirmi
ninkė, Alvina Luiza — 
apeigų komiteto pirminin
kė, Vincas Gražulis — 
spaudos reikalų tvarkyto
jas.

šeštadienio rytą susirin
kusieji matė filmas iš kata
likų bažnyčios Lietuvoje 
kronikos. Rodė tikinčiųjų 
gyvenimą Lietuvoje po ru
sų valdžia. Reikia pažymė
ti; kad daug bažnyčių užda
ryta, arba pakeistos į mu
ziejus ar grūdų sandėlius.

Sekmadienį visi dalyvavo 
šv. Mišiose Šv. Juozapo baž
nyčioje per kurias 3-čią vy
čių laipsnį apdovanota Ma
rijonai Gray iš Clevelando. 
Taipgi buvo prisaikdinta 

nauja vyčių apygardos val
dyba.

Kitų metų Lietuvos Vy
čių Vidurio-Centro apygar
dos suvažiavimas įvyks Cle
velande.

Vincas Gražulis

Vyksime į Lietuvą, į jūsų pasirink

tą miestą, už žemiausią kainą buvusią 

iki šiol! Paskambinkite mums — susi

tikime! Kalbame lietuviškai.

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)

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

WANTED EXPER1ENCED 
CLASS CLAZIERS 

Experienced in ai) phases of glass in- 
atallation. Particularly in auto glass 
installation. For qualificd person, 
$400 /week to start. plūs medical. Call 

ATLANTA, GA 404-6332589 
(32-41)

WAREHOUSE — SHEAR
ROOM

Minimum 5 years expcrience steel 
warehousing & shearing. Appiy in 
person Mon.-Fri. 9 A. M.- II A. M.

CLEPRO INC.
6800 UNION AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO 44105 
(54-5?)

JEI JI MS REIKIA IžDENGTl STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS f

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkomo 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės da/nis.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakeivood, Ohio

The name o f auality!
SALAMANDERO

4164 Lorain Avė. Cleveland, Oh. 44113
Phone: 281-7003

Store Hours: Monday — Thursday 9-4 
Firday 8-6; Saturday 8-5

Įėjimo dovanos bus kiekvieną savaitgalį iki Kalėdų. 
Mes turime įvairiausių, jums reikalingų batų savo len
tynose.

TOOL ROOM-MACHINIST
Minimum 5 1 years experiance on 
lathes, grinders, drill press and Bu!- 
lard. Salary commensurate with ex- 
perience. Appiy in persdn Mon.-Fri. 
9 A. M.-1 I A. M.:

CLEPRO INC.
6800 UNION AVĖ. 

CLEVELAND, OHIO 44105 
*. . ' . (54-57)

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 
S DOANE STREET 

BOSTON, MASS. 02109 
(38-44)

MOLD MAKERS
UPGSADERS 

Needed immcdiately *or 
rapldly expandiny plastic 
mold Tool room fcarly bird 
»eis scniorify and day shift. 

ew machmory. Sterling 
Hts. location For intervlcw 
and Immediate conslder- 
ation, call:

DAVEMCNEIIL 
(313) 254-1550 

(38-42)

OPPORTUNITY FOR
PHYSICAL THERAPIST. Im- 

mediate opening for o stoff 
physical theroplst w/Tex. II- 
cense or ellglblllty for Tex. II- 
cense. New groduotes welcome. 
We offer exc. benefits & com
petitive šalarles. Call or send 
resume to: Vlckl Arnett, Olrec- 
tor of Physical Theropy, No- 
varro Regionai Hosp., 3201 W. 
Hwy. 22, Corslcona, Tx. 75110 
(214) 872-4861. HCA/EOE

(39-41)

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS 1$ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 41114

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delta E., William J. Sr., 
jL Wiliiam J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt 
įĮį Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai 

gKL 936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Į jj Tel. |216) 531-1170

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

liams pastatyti.



1985 m. spalio 24 d. DIRVA Nr. 41 — 11

Clevelando šaulių 
jubiliejus

Aurelija Balašaitienė

Kiekviena organizacija, iš
variusi darbo vagą, su pasi
didžiavimu žvelgia į praeitį, 
kad joje įžiūrėtų savo darbų 
įvertinimą ir jų tąsos prasmin
gumą. Prieš 15 metų Cleve
lande 17 iniciatorių, atsilie
pusių į a.a. Antano Mikoliū
no, buvusio šaulio Lietuvoje 
kvietimą, įsteigė karininko 
Antano Juozapavičiaus šaulių 
kuopa, kurios pirmuoju pir
mininku buvo dr. Kazimieras 
Pautienis. 1974 metais dalis 
kuopos narių atsiskyrė ir įstei
gė Žalgirio šaulių kuopą su 
pirmininku a.a. Alfonsu Mi- 
kulskiu. Ilgus metus abi kuo
pos veikė atskirai, tik retkar
čiais surengdamos bendrus di
desnius renginius, tuo užtikri
nant visuomenės didesnį prita
rimą ir pasisekimą. Pastebi
me, kad abi šaulių kuopos, 
ypatingai moterys-šaulės, pas
toviai pasižymi dideliu darbš
tumu - būtų tai kultūrinėje ar 
propagandinėje srityje - pra
dėjusios Clevelande lietuviškų 
eglučių puošimą ir populiari
nimą amerikiečių tarpe su di
deliu pasisekimu.

Šiuo metu Antano Juozapa
vičiaus kuopai vadovauja Bro
nius Nainys, o Žalgirio kuopai 
- Pijus Vencius. Moterų tarpe 
matome solistes, muzikes, vi- 
suomenininkes, kurios savo 
sugebėjimais ir talentais įsilie
ja į visas mūsų visuomeninio 
gyvenimo sritis, nesiriboda- 
mos vien savo organizacijos 
veikla.

S.m. spalio 12 d. vakare 
Lietuvių namų didžiojoje salė- Julija Vencienė ir Edvardas 
je gausus būrys šaulių, jų šei
mų ir svečių iš Clevelando ir 
kitų miestų, atšventė Cleve
lando šaulių įsikūrimo 15 me
tų jubiliejų. Prie įėjimo uni
formuotos šaulės svečius apda
lino jubiliejiniu leidiniu su 
gausiomis iliustracijomis, bei 
detalia veiklos istorija. Viršelį 
sukūrė Eita Matienė, leidinį 
redagavo redakcinė komisija, 
kurią sudarė A. Pautienis, J. 
Budrienė, A. Cėsna, O. Mi
kulskienė, E. Pranokus ir J. 
Vencienė. Leidinyje taip pat 
gausu sveikinimų iš organiza
cijų, lietuviškų parapijų kle
bonų ir kitų miestų šaulių 
kuopų.

Kiek neįprastas vakaro sti
lius stebino svečius tuo, kad 
prie neištuštintų stiklų su kil
niais gėrimais ir padengtų sta
lų teko taip pat atlikti iškilmin 
gą dalį - minėjimo akademiją 
su vėliavų įnešimu, himnu, 
mirusiųjų pagerbimu ir svei
kinimo kalbomis, kas gerokai 
užtęsė vakaro programą, į 
kurią taip pat įėjo meninė 
dalis: Baltimorės lietuvių 
kvarteto ‘Aidas’ koncertas. 
Pirm. Bronius Nainys atidarė 
minėjimą trumpu žodžiu, o 
Sv. Jurgio parapijos klebonas 
kun. Juozas Bacevičius per- saunai su veuavonus remtas 
skaitė invokaciją. Programoje 
numatytas A. Pautieniaus pra- kvartetui sudainuojant vieną 
nešimas apie veiklą buvo pra
leistas dėl laiko stokos, nors 
gal šis pranešimas ir būtų bu
vęs prasmingiausia minėjimo 
dalis, nes tada būtų duotas mi 
nėjimui pagrindas. Didelio 
pasisekimo turėjo svečio iš Chi - 
cagos, Chicagos šaulių rinkti
nės pirmininko Vlado Išganan
čio žodis, kuriuo jis siūlė neįsi
leisti į savo tarpą nesantaikos, 
pavydo ir tuščios garbės troš
kimo’. Stasys Jokūbaitis iš To
ronto savo žodyje skatino šau
lius ‘eiti tokiu keliu, kuris tap
tų tautos valios šventykla’. 
Ona Mikulskienė Sąjungos 
pirmininkui K. Milkovaičiui 
perdavė pulk. Saladžiaus 
1955 metais a.a. Alfonsui Mi
kulskiui dovanotą šaulio žy
menį. Clevelando veiklūs šau ■ 
liai buvo apdovanoti Saulių 
Žvaigždės žymeniu: Arvydas 
Balas, Antanas Balasevičius,

Pranokus. Žymenis apdova
notiems prisegė Sąjungos va
das K. Milkovaitis. Saulės gar 
bingus svečius apdovanojo gė
lėmis. Išnešus vėliavas, prog
ramos pravedimą perėmė 
Dalia Orantaitė, pristatyda
ma Baltimorės ‘Aidą’: Janę 
Brazauskienę, Elainę Dulienę 
Vytą Dilj, Igori Kučiauską ir 
jų akompaniatorę Mariją Kra
sauskienę. Pirmoje programos 
dalyje kvartetas sudainavo ke
turias modernių lietuvių kom
pozitorių dainas. Po pertrau
kos, kurios metu B. Nainys 
perskaitė ilgą gautų sveikini
mų sąrašą, sekė trys duetai. 
Programa buvo baigta vėl

Ona Mikulskienė perduoda LŠST vadui K. Milkovaičiui pik. 
Saladžiaus šaulio ženklą. Gilumoje stovi programą pravedusi D. 
Orantaitė ir A. Juozapavičiaus kuopos pirm. Br. Nainys.

J. Velykio nuotr.

liaudies ir tris modernias dai
nas. Publikai vis plojant, už
baigė skautišku maršu ‘Dievui 
Tau, Tėvyne, ir žmonijai’.

Nors programa gerokai už
sitęsė, bet skani vakarienė, o 
po jos orkestras su nuostabiai 
gero balso soliste, vakarui su
teikė tinkamą baliaus-banke. 
to nuotaiką. Malonu buvo ma
tyti svečių tarpe atvykusius 
šaulius iš Chicagos, Baltimo
rės, Detroito ir Kanados. Te
ko patirti, kad visose vietovėse 
šauliai praktikuoja sujungti 
minėjimus-akademijas su ban 
ketais, kas gal būtų ne visai 
tikslu atsižvelgiant į tai, kad 
abu renginiai turi visiškai skir. 
tingą pobūdį, uždavinius. Mi
nėjimai paprastai daromi su
sėdus salėje, be indų ir gėrimų 
sudarant iškilmingą, orią at
mosferą, kurioje ir himno gie
dojimas, ir kiti oficialūs minė
jimo elementai leidžia susi
kaupti ir tinkamai jubiliejų ar 
kitą įvykį pagerbti. į koncer- 
tą-balių paprastai einama su 
iš anksto pakilia nuotaika ir 
viltimi praleisti vakarą tarp 
pažįstamų - šnekučiuojant, su
sitinkant, šokant ir linksmi
nantis. Dviejų atskiro pobū
džio elementų sujungimas į 
vieną kartais tiek užtęsia lai
ką, kad nuvargsta svečiai ir 
nei vienai daliai neteikia tin
kamo dėmesio. Savaime su
prantama, kad Clevelando 
šaulės ir šauliai įdėjo daug dar 
bo ir rūpesčio į savo jubilie
jaus renginį, kurio neįvertinti 
negalima. Todėl ir kuklus kri 
tikos žodis turėtų būti priim
tas kaip pašaliečio pastaba, 
kuri nei renginio nemenkina, 
nei rengėjų pastangų nepa
žeidžia. Gal sutikime su tuo, 
kad gyvename įtemptą gyveni

mą - tarp dviejų įsipareigqi- 
mų tarnyboje ir mūsų visuo
menėje - todėl ir šeštadienio 
vakare paprastai ieškome at
vangos ir džiaugsmo, su tikslu 
atsipalaiduoti nuo gyvenimo 
įtampų.

Clevelando šauliai dar pa
rodė visuomenei, kad abi kuo
pos dirba darniai ir efektingai 
Atsižvelgiant i tai, kad Cleve
lando visuomenė nėra labai 
gausinga - o ir kuopos, pasida

linusios į dvi, neturi narių per • 
tekliaus - gal būtų tikslu ma
tyti jas ir vėl susijungusias į 
vieną, savo veiklą padalinant 
proporcingai tarp abiejų lie
tuviškų parapijų. Nes neturi
me nei dviejų skautiškų viene
tų, nei dviejų ateitininkų kuo
pų, nei dviejų LB apylinkių. 
Tai ir šauliai būtų stipresni ir 
gal pajėgtų dar puikiau veikti 
jei visas savo jėgas sudėtų i 
vieną bendrą aruodą.

A..

ANTANUI ZIGMANTUI

Lietuvoje mirus, broliui PETRUI ZIGMAN-

TUI, Žalgirio šaulių kuopos nariui, reiškia

me užuojautą.

Žalgirio šaulių Kuopa

KUN. ALBINUI SPURGIUI, MIC

tolimoje Australijoje mirus, jo seseriai AN

TANINAI LAUKAITIENEI, broliui JONUI

SPURGIUI ir jų šeimoms reiškiu giliausią

užuojautą ir drauge liūdžiu.

Marcelinas Žitkus

PLASTICS PROJECT 
ENGINEER 

Experienced in iniection moldlna, 
iniection molds and related tool- 
ing, assemblv. decorating and 
painfing Preferred candidate 
shouid have a minimum of 5 
vears experience and possess 
good communication and nego- 
tiating skills. Please send com- 
plete resume and salary reouire- 
ments to Mrs. Larry C. Eisenga, 
c%o Leon Plastics. 4901 Clav 
Avė., PO Box 350, Grand Rapids, 
MI 49501. EOE

A. A.

STEFAI
GŽEGOZAUSKAITEI-ABRAMIKIENEI
mirus, skausmo prislėgtam jos vyrui VLADUI,

dukterims VIOLETAI ir REGINAI su šeimo

mis, reiškiame gilią užuojautą.
CNC LATHE OPERATOR 

Royal Oak manufacturing Co. is seek- 
ing a qualified journeyman or some- 
one with 5 or more years experience 
in the trade. Knowledge of Fanuc 
controls, strongly preferred būt not 
required. Call 313-549-2700 Mon. thru 
Fri. between 8-5 p. m. Ask for Jerry 
Lisowsky or apply >n person at • 
Fonming Technology Co., 2727 W. 
14 MI.. Royal Oak, Mich. 48073.

Emilija šilgalienė ir jos sūnūs 
Eugenijus su šein a ir Rimas
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AUSTRALUOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

SPAUDOS BALIUS

Jau tradicija virtęs Syd
nėjuje metinis "Mūsų Pa
stogės” spaudos balius. Pa
skutiniuoju laiku jis vyksta 
Lietuvių Klube. Tai yra 
vienas iš didžiausių šio 
miesto balių, kada į jį su
eina mūsų spaudos rėmėjai, 
bendradarbiai ir kiti lietu
viškosios spaudos palaiky
tojai. Šių metų balius, įvy
kęs rugsėjo 28 dienų, pra
ėjo dideliu pasisekimu. Į 
balių buvo pakviesti visi iki 
šiol buvę redaktoriai. Iš jų 
du jau yra mirę, tai Jurgis 
Kalakonis ir Vincas Kazo
kas. Anksčiau bendruome
nės laikraštį leido ir buvo 
jo atsakingasis šeimininkas 
— Australijos Lietuvių 
Bendruomenės valdyba. Ta-

WANTED
OPERATOR-REPAIRMAN

OR MAINTENANCE MAN
Expėrienced in Waterbury 

Farrel Eyelet Transfer 
Presses No. PC-110 6c PC-20-10.

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

02-41)

rneaf

PORK 
BONERS

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

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

(38-44)

. 4 Color StrIPMr - Exp'd 4 cotor 
strlppor w/knowMg« of sheot 
fed i web press assembly.
. Blndery Person* - Operator* t 
sefup person w/exp. on fddlno, 
cutflng, colletlng, l related 
blndery eoulp.
. Offset Press Operetor - Mln. of 
1 yr exp. operai Ino • smėli offsef 
press. Waoes commensurale w/ 
exp. Benefits Incl, health & IWe 
Insurgnce, penslon. 401 (K) 
savlng* plen, t, lultlon refrn-

- **nj/**lįfn* 
«r* Ine.. Personnel

. .....__ ____ for an sppH-
catlon form. An oduel ogportu- 
nlty omploygr.

MODEL AAAKER - Jonės A Vlnlng, 
Ine. Is teeklng o falented mMel 
maker with ekoerlenc* inoktag 
Moti loleronce wood prototype 
modeli Mokino shoe sole models Is 
helpful bet not reavired. Ouollfled 
Indivduals sbovld coli M7-5057 or 
wrlte: Jonės & Vlning, Ine. 11664 
Lllbvrn Pork Road, St. Louis. MO 
41144 Attn: Craig Anderson.

MMCM

JCHNTHETEAM 
THAT'S#1 

"TEAMAERO"
BOOY, CHASSIS, 

ELECTRICAL. 
INTERIOR, I.P., HVAC, 

TRANSMISSION 
ENGINE 

-ENGINEERS 
-DESIGNERS 

-IAYOUT 
-DETAIL 

•TECH. HLUSTRATOR
WE0FFER EXCELLENT 

RATE,TWOTYPESOF 
HEALTH INSURANCE, 

A$lTpERICiR40DU*LAN

DROP IN OR CAU AND 
SEE WHAT MAKES 
"TE AM AERO" #1 

East and w»stside Locatlons

AERO DETROIT INC.

313-583-4900
(41-42) 

čiau, jai Keičiantis, iš vieno 
miesto į kitą, laikantis aus
trališkų įstatymų, kurie yra 
dažnai skirtingi paskirose 
valstijose, buvo įsteigta 
Spaudos Sąjunga, kuri įsi
teisino N. S. W. valstijoje, 
kur eina ir pats laikraštis 
ir dabar yra atsakingasis 
šio laikraščio leidėjas ir šei
mininkas. Jos pirmininkas 
yra dr. B. Vingilis, kuris 
oficialiai atidarė šį balių, 
pasveikino gausiai atsilan
kiusius svečius ir pristatė 
naująją laikraščio redakto
rę Ritą Juzėnaitę-Ormsby. 
Baliui, laikantis senųjų tra
dicijų, vietoj gėlių valso, 
buvo orchidėjų valsas, jaus
mingai padainavo mūsų 
p r o f esionalė dainininkė 
Gražina žigaitytė-Hurba ir 
ypatingą pasisekimą turėjo 
Sydnėjaus "Linksmieji bro
liai”, kurie palietė visas lie
tuviškąsias ir spaudos ak
tualijas. Loterijoje, kurios 
prizai buvo aukso ir sidab
ro "plytos”, laimę turėjo 
Melbourno ir Hobarto laik
raščio skaitytojai. Balius, 
atnešęs gražią sumą pinigų 
laikraščiui, taip pat sutei
kė ir gerą nuotaiką jame 
buvusiems.

ALGIMANTAS 
TAŠKCNAS — 
LAUREATAS

Jau 10 metų Australijoje 
yra leidžiamas anglų kal
ba trimėnesinis žurnaliukas 
"Baltic News”. Jis išeina 
Tasmanijos salos sostinėje 
Hobarte ir jo pagrindinis 
organizatorius ir redakto
rius yra Tasmanijos univer
siteto lektorius Algimantas 
Taškūnas. Jis taip pat su
organizavo "Friends of 
Prisoners” draugiją, kuriai 
daugiausiai priklauso aus
tralai iš visos Australijos, 
nors savo skyrius jie turi 
ir N. Zelandijoj, Anglijoj, 
Suomijoj ir net Afrikoj. 
(Įdomu kodėl ne Amerikoj 
ir Kanadoj ?). Jie rašo laiš
kus lietuviams ir kitiems 
sąžinės kaliniams sovietų 
koncentracijos lageriuose, o 
taip pat siunčia ir kitus da
lykus.

Australijos Liet. Katali
kų Federacijai pasiūlius, 
Pasaulio Liet. Kat. Bendri
ja paskyrė 500 dolerių Vi
suomenininko premiją šiam 
mūsų iškiliajam lietuviui. 
Be savo darbo universitete 
ir "Baltic News", kuris yra 
siuntinėjamas radijo, spau
dos ir televizijos, žinių 
agentūroms, o taip pat ir 
visoms viešosioms biblio
tekoms, mokslo įstaigoms, 
dvasiškijai, p a r 1 amenta- 
rams ir valdžios ministe- 
riams, kaip ir visiems kurie 
kelia ir domisi Pabaltijo 
reikalais.

Laureatas yra ir gabus 
paskaitininkas, tarptauti
niuose suvažiavimuose ir 
akademikų konferencijose

DIRVA

keldamas Lietuvos ir Pa
baltijo klausimus ir prašy
damas jų reikalus remti 
tarptautinėse sferose.

KUN. DR. A. SAVICKAS 
PALIKO ADELAIDĘ

Adelaidės tikinčiųjų lie
tuvių tarpe vėl ramu. Bu
vęs mūsų svečias vysk. P. 
Baltakis, susitaręs su Ade
laidės ir Pertho vyskupais, 
jaunąjį kunigą dr. A. Sa
vicką perkėlė į Perthą, kur 
lietuviai savo kunigo netu
rėjo. Adelaidės Lietuvių na
muose, netoli 200 tautiečių 
susirinko ir išleido, daugu
mos taip mėgstamą kunigą, 
prieš kurį buvo nusistatę 
mažoji parapijos dalis, kar
tu su marijonu klebonu, 
valdančioji ir pačią para
piją

Keista ta Adelaidės ben
druomenė. Jau nuo senų lai
kų "kovoja” dvi savaitga
lio mokyklos (parapijos ir 
bendruomenės), kaip lygiai 
ir dvieji namai. Buvo di
džiulis suskilimas ir sporti
niame gyvenime, kurie ir 
dabar dar neatsigauna, nors 
taika jau buov padaryta. Gi 
prieš jaunąjį kunigą, kurį 
pamėgo ypatingai visas jau
nimas ir visa bendruomenė, 
buvo padaryta tokia akcija, 
kad jis buvo iškeltas į aus
tralų parapiją ir jam ne
buvo leista veikti lietuviš
koje parapijoje kaip kuni
gui, nors jis ir dainavo su 
choru ir kitus jaunus mokė 
dainuoti ir pats aktyviai 
įsitraukė į sportinį ir lietu
višką gyvenimą, šiandien, 
jį iškėlus, dar ilgai bus jau
čiama padaryta ši žaizda 
pačioje bendruomenėje.

Jau atrodė, kad viskas 
bus ramu. Tačiau ir vėl ade- 
laidiškiams užkliuvo naujo
ji "Mūsų Pastogės” redak
torė, kurią, be jų atsiklau- 
simo, paskyrė laikraščio lei
dėjai Spaudos Sąjunga.

GALFO VARŽYBOS SU 
SOSTINE

Į Sydnėjaus Spaudos ba
lių visuomet suvažiuoja ir 
kaimyniniai svečiai, tarp jų 
daug ir iš sostinės Canber- 
ros. Ta proga Sydnėjaus 
golfininkai sužaidė draugiš
kas rungtynes su sostine, 
jas laimėdami 7-nių taškų 
skirtumu. Buvo žaidžiama 
"Stableford” sistema ir 
daugiausiai taškų surinko 
sydnėjiškis V. Binkis 38. 
Be jo Sydnėjų atstovavo: 
dr. K. Bagdonavičius, dr.
I. Venclovas ir G. Vičiulis. 
Canberrą — G. Gružauskas, 
Romas ir Karolis Miniotai 
ir T. Žilinskas.

Viešėdami Chicagoje aplankykite DAD IMI 
MAUTO m UKKAIŲ UAUTOTĘ — * All/llllĄ

2534 WEST 69th STREET. Telefonai: RE 7-3332
Saviaiakai J. Mažeika

Čia maita didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir HtoHų (kimų, gi doiikataų įkyriu* atabfam savo įritamu.

Kaine* lemo* —PaArMUma* dtaMa
APSILANKĘ - jsrrnuNKTK.

1985 m. spalio 24 d.

Laimėjus golfo taurę... Sėdi iš kairės: Č. Žilinskas, dr. L. 
Petrauskas, R. Miniotas, L. Žilinskienė, dr. K. Bagdonavičius. 
Stovi: V. Binkis, B. Aleknaitė, dr. I. Venclovas ir J. Karpa
vičius.

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

Puikiausius kailius 
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
1*5 N. WABASH AVI. CHICAGO, AL 60601

Tri. tartom (312) N3-MN; m (312) 477-Mtt

ENGINEERS

AUTOMOTIVE SOFT TRIM
RESPONSIBLE FOR SEAT PATTERN DEVELOPMENT AND BE 
KNOWLEDCE—ABLE AUTOMOTIVE SEAT DES1CN. SEW PROCESS 
AND BLUE PRINT READINC. CAPABLE OF VORKINC WITH MIN- 
IMUM SUPERVISION.

RETIREES WELC0ME

CALL CHESTER 
313-894-7110 EXT. 259

(39-41)



1985 m. spalio 24 d.

Dalis clevelandiečių stovyklautojų per dainavimą: Rimas 
Švarcas ir Rukšėnai Laura, Mikas, Paulius ir Algis.

JAUNU SEIMU STOVYKLA WASAGOJE
Jau treti metai iš eilės 

Kanadoje, prie gražaus 
Georgian ežero krantų, smė
lynuose ir pušynuose pa
skendusi oje Pranciškonų 
s t o vyklavietėje ruošiama 
speciali stovykla šeimoms 
turinčioms jaunus vaiku
čius, kuri vadinasi Jaunų 
šeimų Stovykla. Stovyklą 
organizuoja Prisikėlimo pa
rapijos Toronte jaunų šei-. 
mų sekcijos globoje kas me
tai sudaromas specialus 
stovyklos komitetas.

Šių metų stovyklą orga
nizavo: žibutė Vaičiūnienė, 
Nijolė Simonavičienė ir Ga
bija Petrauskienė — visos 
iš Toronto. Stovyklos metu 
darbelius pravedė žibutė 
Vaičiūnienė; dainavimą — 
Nijolė Benotienė; pasakų 
valandėle —- Jūratė Stir- 
bienė iš Philadelphijos; 
Sportą — žaidimus vaiku
čiams — .Ilona Smalenskie- 
nė iš Toronto; vakarinėm 
programom rūpinosi — In
grida ir Kęstutis Civinskai 
iš Clevelando. Stovyklos ko
mendantais buvo: Vaidotas 
Vaičiūnas ir Algis Simona- 
vičius iš Toronto. Ūkvedžio 
pareigas treti metai iš ei
lės atliko Alfonsas Juozapa
vičius iš Toronto ir admi
nistraciniais reikalais rūpi
nosi Gabija Petrauskienė. 
Stovyklos vyriausia virėja 
paruošusi tikrai puikų 
maistą: Angelė Ambrozai- 
tienė iš Newmarket, Onta- 
rio; jos pagelbininkės p. J. 
Greičiūnienė iš Nevvmarket 
ir Laima Underienė iš To
ronto.

Jaunų šeimų Stovykla 
Wasagoje susideda iš orga
nizuotos programos dalių 
taikytų vaikučiams ir neor
ganizuoto bendravimo laiko 

Mažieji stovyklautojai: Mikas Rukšėnas, Emilija Bušins- 
kaitė, Kristina Stankutė, Andrius Dragūnas ir Venta Civins- 
kaitė.

suaugusiems su tikslu, kad 
šeimoms būtų proga kaipo 
šeimai paatostogauti ir kar
tu įsijungti j įvairius už
siėmimus. Viskas praveda
ma lietuvių kalba. Rytais 
vykdavo vaikučiams (pagal 
amžiaus grupes) darbeliai, 
dainavimas ir pasakų va
landėlė. Tėvams, kurie vai
kučių nepalydi į užsiėmi
mus, laisvas laikas. Po pie
tų maudymasis prie pla
taus, smėlėto ir negilaus 
Georgian ežero (8 minutės 
pėsčiom nuo stovyklavie
tės) . Po maudymosi kas no
ri grįžta stovyklavietėn su
augusiųjų krepšiniui arba 
tinkliniui ir vaikų sportui- 
žaidimams; o kas nori pasi
lieka prie ežero iki vakarie
nės.

Vakarais būdavo proga 
šeimoms įsijungti i vakari
nes programas: šeštadienį
— Julius irDanutė Stankai 
iš Clevelando pravedė žai
dimų vakarą kuriame vai
kučiai turėjo progą išban
dyti savo sugebėjimus už
metant rinkę ant kuoliuko, 
pataikant į taikinį ir pana
šiai. Sekmadienį — dainų 
laužas. Dainas išvaidino 
šeimos. Pirmadienį — pa
sakų laužas, kurias išvaidi-. 
no šeimos įjungiančios vi
sus šeimos narius net ir 
tuos nepasiekusius pirmų 
metų amžiaus. Antradienį
— proga atsigauti, nes Vai
dotas Vaičiūnas, Ramūnas 
Underys, Laima Dambraus
kaitė ir Paulius Vytas, visi 
iš Toronto, atliko pilną va
karo koncertinę programą 
susidedančią iš Ramūno 
Underio sukurtų dainų ir 
naujausių dainų iš Lietu
vos. Trečiadienį, po ekskur
sijų dienos, vakare įvyko

DIRVA

Voinovich

Proven Leadership 
That Works

ENDORSED BY

Lithuanian American Citizens Club 
DIRVA — Lithuanian National Newspaper 
American Nationalities Movement of Ohio

--------- VOTE ------ x

Tuesday, November 5th.
6:30 AM to 7:30 PM

N_____________ __ _______________ Z
CALL 861-1185

For voting information or a ride to the polis

PA1D FOR BY THE VOINOVICH FOR MAYOR COMMITTEE, SALLY FURLICH, SECY 
18709 KEWANEE AVĖ.. CLEVELAND, OHIO 44119

ieškinys, kuriame suporuo
tos šeimos po visą stovyk
lavietę ieškojo paslėptų raš
telių nurodančių kur toliau 
eiti, ko toliau ieškoti, žaidi
mą pravedė Rygelių šeima 
iš Bolton, Ontario. Ketvir
tadienį įvyko speciali Vi
dos ir Ramūno Švarcų iš 
Clevelando programa — 
"televizijos” stiliaus žaidi
mas, kuriame suporuotos 
tai mamos su dukrytėm, 
mamos su sūnumis, tėčiai 
su dukrytėm, vyrai su žmo
nom kategorijom, varžybų 
būdu stengėsi atspėti kokį 
atsakymą duos antroji po
ros pusė ir tuo būdu surink
ti daugiausia taškų. Įdomu 
pastebėti, kad vyrų/žmonų 
kategorijoje d a u giausiai 

t

taškų surinko mažiausiai 
metų vedusioji pora, o ma
žiausiai taškų surinko il
giausiai vedusioji pora! Pa
skutinis stovyklos vakaras 
— penktadienis buvo pra
leistas prie laužo prie ku
rio vyko įvairiausių pasiro
dymų įskaitant stovykloje 
susikūrusį vyrų "oktetą”, 
kuris padainavo juokingą 
specialiai moterims taikytą 
dainą įvairiais balsais, bei 
magikų pasirodymas vaiku
čiams. Taip pat mažieji tu
rėjo progos padengti prie 
ugnies minkštukus ant il
gų pagalių ir tystantį cuk
rų labai skaniai suvalgyti.

Stovykloje šeimos gyveno 
arba atskiruose nameliuose 
arba kambariuose barakuo

Nr. 41 — 13

se. Viso dalyvavo 26 šeimos 
pilną savaitę ir 3 ilgajam 
savaitgaliui. Viso buvo 52 
vaikai: 12 vaikų 1 metų am
žiaus ir žemiau; 34 vaikai 
iki 5 m. amžiaus ir 6 vaikai 
virš 5 m. iki 12 m. amžiaus. 
Taip pat buvo 56 suaugę. 
Stovykla pamaitino ir ap
gyvendino iš viso 108 asme
nų iš 10 miestų.

Sekančių metų stovyklai 
datos jau parinktos: 1986 
m. rugpiūčio 2-9. Informaci
jas teikia: Gabija Petraus
kienė, c/o Resurrection Pa
risti, 1011 College St., To
ronto, Ont., Canada M6F 
1A8.

Gabija
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NATIONVVIDE 
INSURANCE 
Nat.onwid« IS on y<*jr

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.

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

• 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.

PRESSMAN/W-North Amertcaa 
Communicatlons is looking for an 
exp'd p<Msman/w on HarrH, 
Schrlber, saries 1000 eouipmeni 
Ke art Inslalllno a 22x32, S color 

roll-lo-roH, roH-to-fold. roll-to- 
sheet & we are looking for a top 
notch orlnter wlth compiele back- 
oround in pre-press, prooflnp, etc.
This individual should have mana- 
perlal capabillfies to train & super- 
vise a full 3 shift operatlon We are 
localed in the beauttful mountalnt 
of South Centrai PA. Salary & bene- 
flls commensurate vl'mr abllity.
Send retume to: Norfh American 
Čommunications, Phll
Sukenlk/Human Resources Mana- 
oer, PO Box 39, DuncansvIHe, PA 
16435. No phone Inpulres please.

Paid for by Citizens for the 
Cleveland Public Library 
Lee C. Hovvley, Chairman 
George N. Miller, Treasurer

325 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114

z

=

s

Issue #31 vvill only cost the average 
homeovvner $7.13 per year — that's 

about half the average cost 
of one hardbound book!

Issue #31 will continue the 
reduced Cleveland Public Library levy, 

approved by voters in 1980.

■

FSLIC

Issue #31 vvill benefit all Clevelanders — assuring 
top quality books, information and service 

for our entire community.

ABU Zuperio# Aving/
• ASSOCIATION •

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
PRESEASON 

price FREE5
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS: 
■ namams pirkti, 

rezidenciniams ir komerciniams

= pastatams statyti, 
■ namu remontams, t r

■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

|= /uperior /hvings
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.

DIRVA 1985 m. spalio 24 d.

Issue #31 vvill allovv the Library to 
continue to invest Cleveland dollars in 

Cleveland neighborhood libraries.

Issue #31 vvill help keep library systems, such 
as the computerized catalog, up-to-date to serve you better 

and faster. The catalog currently displays the location 
and availability of more than two million books, 

magazines and films.

Funds from Issue #31 vvill help the library to 
continue purchasing new books, including important 
reference materials that keep information collections 

comprehensive and up-to-date.

As an average homeovvner, Issue #31 vvill only 
cost you about 604 a month.

Vote YES on Issue #31
You r Cleveland Public Library

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

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

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

• Folding handlebars for easy storage
• Self-propelled action

• 2 year vvarranty 
(includes engine)

• 20"snow 
clearing width 
• Local service 

and parts

NOW

$399
SAVE

$100
SPECIALI NUOLAIDA
LIETUVIAMS

JLAJUA

anriens
THE EASY CHOICE

FOR TOUGH CUSTOMERS. •

S THE SEASONS TURN... TURN TO 4 SEASONS

4200 Mayfield Rd., Clevelaad, Oh. 44121 
Telef. (210) 302 0090 

ANICETAS STRIMAITIS ■ Manager
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PRIEŠMOKYKLINIO 
AMŽIAUS BERNIUKŲ 

TĖVELIAMS

šių metų pradžioje Lietu
vių Skautų Pirmija patvir
tino steigimą Sąjungos vie
tovėse priešmokyklinio am
žiaus vaikų pradinio skau- 
tavimo būrelius, šių būre
lių tikslas yra sudaryti pro
gą priešmokyklinio amžiaus 
vaikams sueiti, susidrau
gauti ir pradėti žengti skau
tišku keliu.

šiuo reikalu yra šaukia
mas tėvų susirinkimas spa
lio 27 d. 11 vai. r. Dievo 
Motinos parapijoje, viršuti
nėje salėje, kur bus prista
tyta šio būrelio veikla. Bus 
priimami berniukai nuo 4-7 
metų. Negalėdami dalyvau
ti, bet norėdami daugiau in
formacijos prašom skam
binti: G. Taorui — (216) 
531-9491.

• A. A. Marija Abraitienė 
mirė po sunkios ligos spa
lio 17 d. Nuliūdime liko vy
ras dr. Julius Abraitis, sū
nus Saulius ir duktė Nijolė.

• Andrius Kuprevičius š. 
m. spalio 27 d., sekmadienį, 
8 vai. vak. Clevelando Statė 
Universiteto salėje duos

Vladas Bacevičius — fotografas ir nuolatinis talkininkas.
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Clevelando ir apylinkių lietuviai 
maloniai kviečiami š. m. spalio 27 d., 
sekmadienį, 4 vai. p. p. atvykti į Lie
tuvių Namų salę į Jūratės Statkutės de 
Rosales knygos, „Baltų kalbų bruožai 
Iberų pusiasalyje”, pristatymą. Iš Ve- 
nezuelos, atvyksta ir pati knygos au
torė.

Rengia Clevelando Skautininkių 
Draugovė

piano koncertą. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti.

• Jūratės Statkutės de 
Rosales knygos pristatymas 
įvyks š. m. spalio 27 d., sek
madienį, ne 12 vai., bet 4 
vai. p. p. Lietuvių Namų 
salėje. Atvyksta ir pati au
torė. Visi kviečiami daly
vauti. Rengia Clevelando 
Skautininkių Draugovė.

• BALFo sukaktuvinia
me seime š. m. spalio mėn. 
12 ir 13 dienomis Washing- 
tone, į direktorių tarybą iš 
Clevelando išrinkti: O. Jo- 
kūbaitienė ir S. Mačys.

• Vida Gasperienė, atvy
kusi iš Anglijos į II-ją tun- 
tininkų konferenciją CIeve
lande, prieš išskrisdama na
mo, lydima J. Budrienės, 
apsilankė Dirvoje.

• Pabaltiečių bendravimo 
vakaras įvyks š. m. lapkri
čio 2 d., 7:30 vai. vak. Lie
tuvių Namuose. Programo
je: Clevelando dainos-muzi- 
kos vienatas UŽDAINUO
KIM, vadov. Algirdo Biels- 
kaus, latvių pianistas dr. 
VILNIS CIEMINS ir estas 
komedijos aktorius REIN
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LIETUVIŲ NAMŲ METINIS BALIUS

šeštadienį, lapkričio 9 d., 7 vai. vak.

PROGRAMĄ ATLIEKA VOKALINIS VIENETAS

LIETUVIŲ NAMŲ DIREKTORIŲ TARYBA

Stalai — 10 asmenų. Kaina asmeniui — $17.50. Porai — $35.00. Rezer
vacijos priimamos iki lapkričio 4 dienos klubo raštinėje darbo valandomis ir va
karais telef. 531-2131.

LIETUVIŲ KLUBO METINĖS PREMIJOS

ĮTEIKIMAS

UŽDAINUOKIM!
Vadovas ir dirigentas ALGIRDAS BIELSKUS. 

šokiams groja RIMO'STRIMAIČIO orkestras.
Baliaus svečius pasitiks sidabriniai padėklai su skaniausiais hors d’oeuvers ir švel

niais kokteiliais. Po trumpo ”sušilimo” svečiai bus pakviesti pietums. Ant stalų svečių 
lauks degančių spalvų rudeninės gėlės, "rožių” vynas ir paukštienos delikatesas. Po 
pietų Rimo Strimaičio orkestro švelni muzika kvies visus į valso sukūrį. Vakaras su Lie
tuvių klubo laureatais, su gražiais Lietuvių namų metinio baliaus svečiais yra retas įvy
kis. Tik kartą metuose. Todėl mes kviečiame jus būtinai dalyvauti baliuje su savo arti- 
maisias ir bičiuliais.

Viešnia iš Australijos A. Karazijienė (vidury) susitiko Gintaro restorane CIevelande 
rugsėjo 29 d. su senaisiais čiurlioniečiais. V. Bacevičiaus nuotr.

RUUS iš Chicagos. Bus šil
ta vakarienė, muzika ir šo
kiai.

Bilietai po $12.00, gauna
mi pas A. Mackuvienę — 
tel. 692-2031 ir B. Pautie- 
nienę — tel. 383-8225.

Rengia Clevelando Pabal
tiečių Komitetas (ALT sky
rius su latvių ir estų orga
nizacijomis).

• B. Kazėno ir D. Pen- 
nington muzikinė komedija 
”The Creators” (kūrėjai), 
po spektaklių Painesville, 
perkeliama į Clevelandą — 
Cuyahoga Community Col
lege Metropolitan teatro 
salę.

Seansai vyks: spalio mėn. 
24, 25, 26, 31 ir lapkričio 
1 ir 2 d. 8 vai. vak. Dienos 
metu (Matinees) 2 vai. bus 
šeštadienį, spalio 26 d., sek
madienį, spalio 27 d. ir šeš
tadienį, lapkričio 2 d. Bilie
tai užsakomi telef. (216) 
348-4258 tarp 9 am ir 2pm. 
Vaidinimai vyksta anglų 
kalba.

/

Ohio’s 
Newest 
Instant 
Lotterv

Win $100,000 Instantly or
Million DollarGranci Prize

Millions of Chances to Win 
Millions of Dollars. Win instant 
cash from $2 (2,506,434 
prizes) to $100,000 (13 prizes). 
Or Win a "free ticket" and
you're automatically entered in 
the Million Dollar Grand Prize , 
Dravving. Prizes range from 
$5,000, $10,000, $20,000, 
$40,000 up to an exciting 
$1,000,000.
Winninggame 
cards mušt be 
validated.,

OkHO

An«qual 
iportunlty 
emptoyer.



DIRVA
LOTERIJOS 

REZULTATAI

Dirvos 70-ties metų su
kaktuviniame pokylyje, įvy-, 
kušiam Chicagoj spalio 12 
d. loterijoj laimėjusių są
rašas.

1000 dolerių laimėjo bi
lieto nr. 71923, Apolionija 
Šapalaitė iš Lemont, III.

500 dolerių laimėjo bilie
to nr. 50403, Dr. Anthony 
J. Jasys, Columbus, Ohio 
43220.

200 dolerių laimėjo bi
lieto nr. 90598 kun. Balys 
Ivanauskas, Vermilion, Oh. 
44089.

100 dol. laimėjo bilieto 
nr. 95784 Ona Mitinąs, P.
O. Box 553, Fremont Cen
ter, N. Y. 12736.

100 dol. laimėjo bilieto 
nr. 109796 Lily Kazis, Hot 
Springs, Ar. 71913.

100 dol. laimėjo bilieto 
nr. 97701 V. Burokas, Los 
Angeles, Calif. 90024.

• Dr. Antanas ir Pohia 
Pustelninkai ir Dr. Birutė 
ir Gediminas Biskiai, nega
lėdami dalyvauti Dirvos mi
nėjimo pokylyje, prisiuntė 
po 100 doleriu Dirvai pa
remti. Dėkojame už para
mą. ’

A. A.

BIRUTEI

BULVYČIŪTEI-STRAZDIENEI

mirus, jos vyrui JURGIUI STRAZDUI, sū

nui VAIDOTUI, giminėms ir artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą.

• Dr. Pranas ir Lucija 
Mažeikos, negalėdami daly
vauti Dirvos 70 metų su
kakties paminėjime, pri
siuntė Dirvai paremti 1000 
dolerių. Sukakties minėjimo 
komitetas reiškia nuoširdžią 
padėką p.p. Mažeikams už 
tokią didelę auką.

• Dr. Birutė ir Bronius 
Kasakaičiai, dideli ir nuola
tiniai Dirvos rėmėjai, va
jaus baigimo proga dar pa
aukojo 500 dol. Anksčiau 
yra davę 1000 dol.* Ačiū p. 
p. Kasakaičiams.

• ALTos pirm. Teodoras 
Blinstrubas ir Ponia Dir
vos 70 metų sukakties mi
nėjimo proga paaukojo 100 
dolerių Dirvai stiprinti. Ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja.

• Solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai Dirvos 70 
metų sukakties minėjimo 
proga paaukojo Dirvai pa
remti 100 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame.

• Šveicarijoje gyvenę lie
tuviai prašomi atsiliepti, š. 
m. lapkričio 30 d. Jaunimo 
Centre, Chicago organizuo
jamas sąskrydis visų Švei
carijoje gyvenusių lietuvių.

Apie dalyvavimą prašo
me pranešti: Birutei Pra- 
puolenienei, 4335 So. Maple- 
wood Avė., Chicago, III. 
60632, tel. (312) 927-2989.

A. M. Kiršoniai
California

A. A.

PRANUI KALVAIČIUI

mirus, liūdesio valandoje jo žmonai ANAS

TAZIJAI, klubo nariams dukrai AMALIJAI 

ir žentui MYKOLUI JAGUČIAMS, sūnui 

LEONUI reiškiame širdingiausią užuojautą 

ir visi dalinamės bendru liūdesiu.

Daytona Beach ir Apylinkių 
Lietuvių Klubo Valdyba

Florida.

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami j Dirvos 70 metų sukakčiai pa

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

Aukos gautos papildomai, pridedant prie lo
terijos bilietų šaknelių. Taip pat paskelbtos aukos 
Nr. 38 buvo gautos su loterijos bilietų šaknelėmis.

• Lietuvių Ekonominėj 
Konferencijoj Floridoje ša
lia kitų paskaitų bus pra
nešimas apie Lietuvių Pre
kybos Rūmus. Jį padarys 
tos organizacijos Chicago
je pirmininkas Robertas 
Zapolis ir jam talkininkaus 
Antanas Rudis. Pageidaus 
tina, kad kuo daugiau lie
tuvių profesionalų, versli
ninkų ir prekybininkų kon
ferencijoj dalyvautų, nes 
juos apjungianti organiza
cija yra esminis šių dienų 
klausimas.

Konferencija įvyks Marco 
Island, Floridoje š. m. lap
kričio 9, 10 ir 11 dienomis. 
Dėl informacijų prašoma 
kreiptis j "Lito” investavi
mo bendrovę New Yorke, 
tel. (718) 441-2811 arba 
(718) 441-6799.

Dėl kelionės ir viešbučių 
rezervacijų skambinti į Vy
tis International Travel 
Service, (718) 769-3300.
Kas turės daugiau laiko, ga
lės pabuvoti Marco Island 
ilgiau, nes viešbučių butai 
bus užsakyti visai savaitei, 
nuo lapkričio 6 iki 13.

LOS ANGELES

TAUTOS FONDO 
AUKOTOJŲ 

_ PAGERBIMAS

Tautos Fondas yra tary
tum VLIKo finansų minis
terija, organizuojanti, skir
stanti ir prižiūrinti lėšas 
Amerikoje ir plačiame pa
saulyje, kur tik reikalinga 
atstovauti, vykdyti ir ginti 
Lietuvos laisvinimo reika-

B. Karklius, Cleveland, Ohio
(anksčiau yra davęs 25 dol.) ..................20.00

J. Rimkūnas, New Buffalo, Mich.
(anksčiau yra davęs 100 dol.) .......... ..... 5.00

J. G. Miller, Weeling, N. Y. ......    5.00
A. L. Brazdys, Chicago, III.................. 10.00
G. J. Radvenis, Los Angeles, Ca........’.............10.00
Dr. J. S. Jurgilas, Rancho Santa Fe, Ca..........50.00

* A. K. Rimai, Chicago, III......................... ,........20.00
Gražina Kenter, Dembury, Ct.

(anksčiau yra davusi 50 dol.) ................10.00
Genovaitė Viskantienė, Chicago, III.............. 10.00
K. Lietuvninkas, Chicago, III ...................10.00
V. Požėla, Omaha, Nebr. ..„............................10.00
A. Byla, Waterbury, Ct. ................................ 5.00
V. V. Vaitekūnai, St. Petersburg, Fla............ 5.00
S. Skirmantas, Santa Monica, Cal..................  2.00
M. Gelžinis, Farmingdale, N. Y.

(anksčiau yra davęs 30 dol.) .................. 10.00
Vytautas Apeikis, Los Angeles, Cal. ........... 25.00
M. Frankevich — E. Bakun.,

Virginia Beach, Va. .................. 10.00
O. žygas, Euclid, Ohio ......    10.00
K. Simaitienė-Paprockaitė,

Forest Hills Garden, N. Y.
a. a. brolio Petro atminimui ................... 30.00

E. Janulis, Cleveland, Ohio
(anksčiau davė 35 dol.) .....   10.00

L. Barmus, Chicago, III.............................................75.00
H. Bagdonienė, Chicago, III.

(anksčiau davė 60 dol.) ..........   ,... 40.00
V. šeštokas, Los Angeles, Cal.......................... 25.00

Už paramą nuoširdžiai dėkojame.

lūs.
Daugelis Tautos Fondo 

padalinių randasi Ameriko
je ir kituose laisvojo pasau
lio kraštuose. Vienas iš stip
riausiai veikiančių skyrių 
yra Kalifornijoje, čia lietu
viai yra suaukavę stambias 
sumas pinigų. Jiems pri
klauso pagarba ir padėka. 
Be piniginės paramos lietu
viška veiklą būtų neįmano
ma.

Tautos Fondo Kaliforni
jos skyriaus pirmininkas M. 
Naujokaitis buvo sukvietęs 
valdybos posėdį, kuriame 
nutarta suruošti Fondo au
kotojų pagerbimą š. m. lap
kričio 3 d. Los Angeles šy. 
Kazimiero parapijos salėje.

GASOLINE 
TANKER 
DRIVERS 

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

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

FIRELINE PETROLEUM 
777 DEDlfAM ST.

CANTON, MASS. 02021 
(39-45)

$60.00 PER HUNDRED 
PAID for remailing letters 
from home! Send self-ad- 
dressed, stamped envelope 
for informątion / applica- 
tion. Associates, Box 95-B, 
Roselle, N. J. 07203.

(39-48)

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
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