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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

KO BUVO LAUKTA
Bet neturėta daug vilties

Vytautas Meškauskas

Kai šios eilutės pasieks Dir
vos skaitytojus, Ženevos viršū
nių konferencija bus jau pasi
baigusi. Anksčiau buvo teigia- sos tautos pajamų (GNP), so
ma, kad viršūnių konferenci
jos tik tada tikslingos ir reika
lingos, jei dėl jų programos su
sitarta iš kalno. Valstybės 
Sekretorius Shulz lapkričio 10 
dieną per CBS TV programą 
Face the Nation pareiškė prie
šingą nuomonę. Girdi - ‘Mes 
iš anksto sakėme, kad reikia 
būti realistams, kad tarp abe
jų kraštų yra labai didelis skir
tumas ir kad dėl to būtinas 
rimtas (strong) pasikalbėjimas 
tarp prezidento ir generalinio 
sekretoriaus (Gorbačiovo).

Iš tikro,susitikimo datai ar
tėjant, nesutikimo ženklai ryš
kėjo. Labai nuosaikią ir tai
kingą Reagano kalbą rusų tau
tai lapkričio 9 d. sovietų žinių 
agentūra Tass pavadino ‘tuš
čia’, tarp kitko visai nutylė
dama, kad ji buvo specialiai 
rusams skirta.

Tokiom nuotaikom viešpa
taujant, ko galima buvo tikė
tis iš numatyto 8 valandų pa
sikalbėjimo per dvi dienas? 
Turint galvoje, kad viską kas 
pasakyta dar reikės išversti, 
pokalbiui lieka tik 4 valandos! 
Nepaisant to, jis, atrodo, buvo 
reikalingas abiem pusėm.

Gorbačiovui tai buvo reika
linga todėl, kad jis nori išveng 
ti ginklavimosi lenktynių su 
JAV. Skaičiuojama, kad da
bar abu kraštai karo reikalam

LINAS KOJELIS 
PREZIDENTO 
SPECIALUS 

ASISTENTAS

Linas Kojelis, iki šiol bu
vęs Baltuose Rūmuose ryši
ninku su etninėmis grupė
mis, rekomenduojant vals
tybės saugumo tarybai pa
keltas į prezidento Reaga
no specialų asistentą, pave
dant jam užsienio reikalų 
sritis. 

vietams - 12%. Reikia paste
bėti, kad piniginiai palygini
mai negali būti labai tikslūs. 
Sovietija turi karinę prievolę, 
kurią atliekantieji praktiškai 
negauna atlyginimo, tuo tar
pu JAV kariai yra savanoriai, 
gauną panašų atlyginimą 
kaip civiliniame sektoriuj. Iš 
patriotizmo mažai kas stotų j 
kariuomenę.

Gorbačiovas ypatingai spau 
džia amerikiečius atsisakyti 
nuo strateginės apsigynimo ini
ciatyvos, t.y. ieškojimo būdų 
apsiginti nuo atlekiančių ra
ketų. Nors JAV-se daug kas tą 
iniciatyvą vadina praktiškai 
nepasiekiama svajone, Gorba
čiovas atsisakymą nuo jos pa
statė kaip pradinę sąlygą ato
miniam apsiginklavimui su
mažinti.

Nors JAV resursai skaičiuo
jami dvigubai didesniais negu 
sovietų, tačiau ir čia nesinori 
išleisti nė cento daugiau negu 
reikia kariniams reikalams. 
Juo labiau, kad labai norima 
sumažinti deficitą, siekianti 
beveik 2000 bilijonus dolerių i 
metus. Žinoma, sukonstruoti 
šydą, kuris visas JAV-es apsau 
gotų nuo atlekiančių raketų, 
kainuotų milžinišką dolerių 
sumą, tačiau aplamai imant - 
strateginis apsiginklavimas 
(apsirūpinimas raketomis) yra 
pigesnis už konvencionalinj. 
Modernūs lėktuvai, tankai ir 
kiti reikmenys kaštuoja labai 
daug. Už tat galima suprasti 
prezidento Reagano užsispyri
mą neatsisakyti savo strategi
nės iniciatyvos, kuri iki šiol 
kainavo, galima sakyti, skati
kus, bet privertė sovietus atei
ti prie derybų stalo.

Ar taip padėčiai susiklojus 
galėjo būti vietos kompromi
sui? Kai kas - pavyzdžiui, bu
vęs Gynybos Sekretorius R. 
MacNamara per lapkričio 10 
dienos ‘Meet the Press* TV 
programą - atstovavo pažiūrą, 
kad Reaganas galėtų paspaus
ti Gorbačiovą, pasižadėdamas 
tam tikrą laiką nepradėti stra
teginės apsigynimo iniciatyvos 
bandymų, kas faktinai dar 
kelis metus nebus praktiškai 
imanoma ir yra veikiančios su 
tarties uždrausta, jei per tą lai
ką bus deramasi ir susitarta 
dėl atominių ginklų sumaži
nimo.

Iš paskutinio pasimatymo 
Maskvoje su Gorbačiovu, Vals •

išleidžia po panašią, 300 bili
jonų dolerių sumą metams. 
JAV toji suma sudaro 6% vi-

Iškilmingo posėdžio prezidiumas, lapkričio 9 d. Lietuvių Tautiniuose namuose. Iš kairės: 
padalinio arbiter elegantiarum Dana Gauriliūtė, valdybos narė Onutė Barakauskaitė, ižd. Alvy
das Arbas, pad. vicepirm. Kazė Brazdžionytė, pirm. Rasa Plioplytė, prelegentas Antanas Juod
valkis, sekr. Loreta Deveikytė, tėvūnas Darius Balzaras ir magistrė Indra Toliušytė. Prie vė
liavos: Jonas Savickas, Juozas Mikužis ir Jurgis Lendraitis.

Visos nuotraukos Vyt. A. Račkausko

Neolituanų šventė Chicagoje
Korp! Neo-Lithuania 63 

metų veiklos sukaktį minė
jo lapkričio 9 d. šventė pra
dėta pamaldomis Tėvų Jė
zuitų koplyčioje. Mišias at
našavo ir pamokslą pasakė 
tėvas Jonas Kidykas, SJ. 
Tuojau po pamaldų korpo
rantai ir svečiai susirinko 
prie Lietuvos laisvės kovų 
paminklo.

Rasa Ploplytė, padalinio 
pirmininkė, tarė trumpą žo
dį, primindama mirusius 
kolegas ir visus žuvusius už 
Lietuvos laisvę. ”Jų auka 
nemirė kartu su jais, bet 
yra gyva mūsų širdyse, dar
buose ir veikloje”, — baigė 
kalbą.

Iš čia dalis korporantų ir 
mirusiųjų šeimų nariai nu
vyko į šv. Kazimiero ir Lie
tuvių tautines kapines, ap
lankyti ten palaidotuosius.

tybės Sekretorius Shultz ir pa
tarėjas McFarlane grįžo nusi- 

. minę. Girdi, sovietų vadas 
atrodo esąs sunkiai sukalba
mas, o taip pat neturįs daug 
supratimo apie technišką nusi - 
ginklavimo problemos pusę. 
Susitarti galima buvo tik dėl 
to, kad po pasimatymo nebus 
paskelbtas bendras komuni
katas.

Pats prezidentas Reaganas, 
kalbėdamas Veteranų Dienos 
proga, pažadėjo niekados 
neužmiršti, kad taiką užtikri
na stiprybė, bet ne nuolaidu
mas.

Vakare neolituanai, jų 
šeimos ir artimieji susirin
ko j iškilmingą sueigą, Lie
tuvių tautiniuose namuose. 
Prie prezidiumo stalo užėmė 
vietas: padalinio valdyba, 
vyr. valdybos • pirmininkė 
Kazė Brazdžionytė ir An
tanas Juodvalkis, sueigos 
paskaitininkas. Sueigą pra
dėjo ir vedė (iki pareigų

Naujoji Korp! Neo-Lithuani^ Vyriausioji valdyba, pilname 
sąstate, dalyvavo padalinio šventėje. Iš kairės sėdi: arbiter ele
gantiarum Vaclovas Mažeika, pirm. Kazė Brazdžionytė, vicepirm. 
dr. Alvydas Arbas. Stovi: ižd. Arvydas Ignatonis ir sekreto
rius — Vitas Plioplys.

Mečys Valiukėnas

perdavimo) — Rašo Pliop
lytė. Aidi tautos himnas. 
Susikaupimu p a g erbiami 
šiais metais mirusieji pada
linio nariai: dr. Juozas 
Bartkus, Mindaugas Jazbu
tis ir Benediktas Simonai
tis.

Antanas Juodvalkis trum
poje paskaitoje aptaria Lie- 

(Nukelta į 9 psl.)
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snvfl'TinĖ POUTi^^

Dar apie Jurcenko ir Medvedį. — FBI įtaria žydu gynybos 
lygį OSI išteisintųjų žudymu. — Solženicyno 'antisemitizmas’.

Ginčai dėl Jurcenko savano 
riško grįžimo į Sovietų Sąjun
gą nesibaigia. Tiems, kurie 
mano, kad jis buvo atsiųstas, 
viskas aišku. Daugiau galvo
sūkių turi tie, kurie mano, 
kad jis JAV globos pasiprašė 
savo valia ir tik ja nusivylęs 
apsisprendė grįžti. Tos versi
jos šalininkai aiškina, kad so
vietai nenorėtų rizikuoti išda
vimu visos eilės paslapčių, ku
rias Jurcenko žinojo. Be to, jis 
sėkmingai perėjo eilę melo de
tektorių testų. (Dėl to kai kas 
teigia, kad jis galėjo būti ap
mokytas ‘apgauti’ tą aparatą.)

Savanoriškumo versijos šali
ninkai aiškina, kad Jurcenko 
norėjęs ramaus gyvenimo 
Amerikos Vakaruose su vieno 
sovietų diplomato žmona, su 
kuria jis jau nuo seniau turėjo 
ryšius. Toji tačiau, drauga
vusi su KGB agentu, nebeno
rėjo nieko bendro turėti su pa
bėgėliu. Jurčenkai, kuris no
rėjęs tylaus prieglobsčio, labai 
nepatiko ČIA duotos spaudai 
žinios apie jo pabėgimą - pasi
gyrimas, kad jis buvęs Nr. 5 
KGB žinyboje, kuo jis iš tikro 
nebuvo.

Pats buvęs perbėgėlis Arka- 
dy N. Shevchenko samprotavo

BALTIJOS VALSTYBIŲ 
DIPLOMATAI 
VALSTYBĖS 

DEPARTAMENTE

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atstovai: S. A. Bač
kis, A. Dinbergs ir E. Jaak- 
son š. m. lapkričio 8 d. lan
kėsi Valstybės departamen
te, kur juos priėmė Roland
K. Kuchel, Rytu Europos ir 
Jugoslavijos reikalų sky
riaus direktorius. Kartu da
lyvavo ir Terry Snell, Bal
tijos biuro vedėjas.

Baltijos Valstybių atsto
vai painformavo direktorių 
apie jų tautiečių rezisten
cijos veiksmus prieš Sovie
tų priespaudą, kovą dėl 
žmogaus teisių ir pagrindi
nių laisvių. Ryšium su pre
zidento Reagan ir Gorba
čiovo susitikimu Ženevoje 
š. m. lapkričio 19-20 d. d. 
jie įteikė raštą, skirtą Vals
tybės sekretoriui, ir pažy
mėjo, jog pabaltiečiai yra 
dėkingi JAV už nepripaži
nimą Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos privartinės inkor
poracijos j Sovietų Sąjungą 
ir tikisi, kad reikalai susiję 
su Baltijos Valstybėmis bus 
turimi omenyje įvykstan
čioje derybose.

★
Valstybės sekretoriaus 

kvietimu Lietuvos atstovas
S. A. Bačkis spalio 9 d. da
lyvavo JAV Kongreso jung
tinėje sesijoje, kur kalbą 
pasakė Singaporo ministe- 
ris pirmininkas.

N. Y. Times, kad negalima vi
sai atmesti minties, kad Jur- 
čenko buvo atsiuntusi Maskva 
nors ta versija Shevchenkai 
neatrodo visai patikima. Ta
čiau visados reikią atsiminti, 
kad perbėgimas į kitą pusę 
nėra lengvas užsimojimas - 
anksčiau ar vėliau kiekvienas 
perbėgėlis pergyvena nusivy
limus ir abejones ...

•••
Ginčuose dėl ukrainiečio 

jūrininko M. Medvied išdavi
mo sovietams ‘legalistai’ aiški
na, kad pagal JAV įstatymus 
norintieji gauti leidimą pasilik 
ti JAV, pabėgėliai turi įrodyti 
kad jiems gresia persekojimas 
tėvynėje. Be šito reikalavimo 
JAV būtų pilnos pabėgėlių iš 
Centro Amerikos, kurie visi 
aiškina pabėgę politiniais su
metimais, bet ne ieškodami 
geresnio pragyvenimo. Vien 
šuolis iš laivo dar nėra toks 
įrodymas, nes persekiojimas 
už tai laukia po to, bet ne 
prieš tai. Be to, sovietai galį 
panašiai elgtis su JAV jūrinin
kais savo uoste.

Į tai šen. Helms (rep., NC), 
kuris iki pat laivo Maršai Ko- 
nev išplaukimo bandė išgelbė
ti Medved, atšovė, kad jei 
koks amerikietis du kartus iš
šoktų iš laivo ir plauktų į so
vietų krantą, jam tik galima 
palinkėti geros kelionės.

•••

FBI lapkričio 8 d. paskelbė 
Los Angeles, kad Jewish De- 
fense League gali būti atsa
kinga grupė už tris bombų 
atentatu^, per kuriuos Santa

DIRVA

Anna, CA buvo nužudytas 
Alex M. Odeh - arabų-ameri 
kiečių organizacijos vadas ir 
kaukazietis Cerim Subzokov 
Paterson’e, N.J. Praeivis buvo 
sužeistas pasikėsinime prieš 
latvį Almars Sprogis Brent- 
wood’e, L.I.

Paskutinieji du atentatai 
buvo nukreipti prieš tariamus 
nacių talkininkus, prieš ku
riuos OSI buvo užvedusi bylas 
bet pralaimėjo. Tardymas 
prieš C. Subzokov jau buvo 
pradėtas dar prieš OSI įsteigi
mą Imigracijos ir Natūraliza
cijos Tarnybos - jo pavardė fi
gūravo 1977 m. pasirodžiusio
je Howard Blumo knygoje 
‘Wanted! The Search for Na- 
zis in Amerika’. Ten jis buvo 
pristatytas kaip ‘SS Ober- 
sturmfuehrer (jaun. leitenan
tas) žydų žudymo kilnojama
me dalinyje, dalyvavusiame
l, 400,000 žydų išžudyme Ry
tų Fronte’. Tačiau vienintėlis 
dokumentas, paliudijęs jo da
lyvavimą SS, buvo vokiečių 
laiškas, skelbiąs jog jis buvo 
paskirtas į Kaukazo Waffen 
SS kaip jaun. leitenantas 1945
m. sauio 4 d. -1.y. jau kai vo
kiečiai pasitrukė iŠ Kaukazo.

Iš tikro karas Subzokovą, gi
musį 1924 m., užtiko sovietų 
baudžiamoje kuopoje, tiesian
čioje kelius. Karui prasidėjus 
kuopa buvo pasiųsta į frontą, 
kur Subzokov buvo sužeistas. 
Kadangi tąsyk labai trūko ka
ro ligoninių, o Subzokov buvo 
palyginti lengvai sužeistas, jis 
buvo pasiųstas pasigydyti na
mo. 1942 m. vasarą atėję prie

■ Iš kitos pusės
DRAUGAS, iki šiol knygą apie Konstantiną Olšaus

ką platinęs tyliai, pagaliau lapkričio 2 d. ją paminėjo savo 
skyrelyje apie naujas knygas. Girdi:

"Knyga liečia labai jautrų ir dar vis neaiškų 
įvykių junginį ryšium su prelato Konstantino Ol
šausko byla 1928-30 metais. Knygos autorius (be
rods neseniai Lietuvoje miręs) bandė mesti nau
jos šviesos į šiuos politiniai painius įvykius"...

"... Knygą reikia priimti kaip dar vieną Lie
tuvos pogrindinį leidinį. Dar per anksti spręsti, ar 
knygą bus galima vertinti kaip istorinės svarbos 
įnašą, tačiau skaitytojas gerbs autoriaus didelį už
siangažavimą ... Reikia manyti, kad ypač Lietu
voje knyga bus su dėmesiu skaitoma, nes prelatas 
Olšauskas pastaraisiais metais yra buvęs antireli
ginės propagandos objektu."

Kaip gali būti ši knyga skaitoma Lietuvoje, jei į ją 
bet kokias knygas draudžiama įvežti? Ieškant atsakymo 
į tą klausimą ateina mintis, kad jos leidėjai nori ją išpla
tinti išeivijoje, kur toji byla pamiršta. Čia ji tinka su 
prisiminimų virtine apie katalikų 'persekiojimą’ nepri
klausomybės metais. Už tat DRAUGE ir rašoma:

"Knygos centre stovi milžiniška energingo, 
sumanaus ir temperatingo kunigo K. O. figūra. 
Skaitytojas daug sužinos apie sąlygos Lietuvoje, 
rašytojo K. š. akimis žvelgdamas.

Iš tikro tačiau, jei autorius norėtų pasitarnauti tie
sai, jis turėtų paskelbti abejus teismo sprendimus ir pa
bandyti juos sugriauti. Vietoje to, jis pacituoja vieną 
kitą jų vietą ir bando juos sugriauti kartais visai dema
gogiškais pareiškimais. Pvz. Vyr. Tribunolas konstatavo, 
kad prelatas

"Įsigyja palyginus labai didelį turtą ir prie to tur
to stipriai prisirišo."

Autorius K. š. su tuo sutinka, bet Tribunolui prikiša:
"Tiesa, Olšauskas buvo turtingas žmogus. Bet 

koks didelis skaičius žmonių prieškarinėje Lietu
voje buvo turtingesnių už Olšauską, teisėjai to 
nemato.”

Kam teisėjai turėjo skaičiuoti kitų žmonių turtą, jei 
jie ne jų bylas sprendė? (vm).

Kaukazo kalnų papėdės vokie 
čiai užtiko Subzokov dar tebe- 
sigydantį. Jis gavo vietą poli
cijoje, o vėliau buvo pasiųstas 
į 800-jį Siaurės Kaukazo pa
galbinį batalijoną, iš kurio du 
kartus buvo pabėgęs. Antrą 
kartą jį nuo pakorimo išgelbė
jo caro generolas Kucuk Ulu- 
gai, kuris kolaboravo su vokie
čiais. Po 1944 m. liepos 20 d. 
atentato prieš Hitlerį, visi pa
galbiniai daliniai buvo perves 
ti iš Wehrmachto žinios į 
Waffen SS žinią. Generolas 
Ulugai jį įrašė kaip lt. į savo 
vienetą, kuris faktinai dar ne
egzistavo. SS tada planavo iš 
kaukaziečių sudaryti dalinį... 
Italijoje. Ten Subzokov’ą su 
šeima užtiko paliaubos. Ne
norėdamas būti gražintas so
vietams, Subzokov iškombina- 
vo išvažiavimą Jordanijos lai
vu į Jordaniją, iš kur 1955 m. 
gavo vizą į JAV. Čia jis pra
dėjo karjerą kaip automobilių 
plovikas, bet greitai pradėjo 
pardavinėti draudimus, stojo i 
demokratų partiją ir pagaliau 
gavo vietą savivaldybėje su 
16,000 dolerių metinės algos. 
Iš jos jis buvo pavarytas kny
gai pasirodžius. Jis patraukė 
teisman knygos autorių ir lei
dėją *N.Y. Times Books’, rei
kalaudamas 50 milijonų jam 
padarytų nuostolių atlygini
mo ir baudos. Kaltinamieji 
pasiuntė savo atstovą rinkti 
medžiagas į Sovietiją. Ar toji 
byla pasibaigė - žinių nėra, 
tačiau Imigracijos ir Natūrali
zacijos Tarnybos, bei vėliau 
OSI prašymai buvo teismo or
ganų atmesti.

1985 m. lapkričio 21 d.

•••

Amerikos intelektualų 
sluoksniuose kilo ginčas ar ru
sų rašytojas Solženitcynas yra 
antisemitas. Progą tam davė 
kitais metais išeisianti jo jau 
seniau parašyto romano ‘1914 
m. rugpjūtis’ nauja, papildy
ta laida (rusų ir prancūzų kal
bomis ji jau pasirodė). Roma
ne pridėtas skyrius apie minis
tro Stolypino nužudymą 1911 
metais. Solženitcynas mano, 
kad Stolypinas buvo vienintė
lis žmogus, kuris dar galėjo 
pakreipti Rusijos istorijos eigą 
į gerą pusę. Jį nužudė anar
chistas žydas Bogrov. Bogrov, 
ruošdamasis nužudyti Stdy- 
piną - anot Sdženitcyno - gal
vojo, kad Stolypinas nori at
naujinti Rusiją, kas būtų blo
gai žydams. Iš tikro Bogro- 
vas neturėjo nieko bendro su 
žydų religiniu gyvenimu ar 
religine filosofija.

Pats Solženicynas griežtai 
atmeta antisemitizmo kaltini
mus. Jo aprašytoje epochoje 
‘žydų klausimas’ buvęs labai 
gyvas ir plačiai diskutuojamas 
Faktinai antisemitu tada bu
vo laikomas tas, kas to klausi
mo nediskutavo. Tarp kitko, 
Solženitcyno žmona yra pu
siau žydė.

PATTBRNMAKER
Apply your ikilli & Inltialive lo Ihli 
chaUenaino poilflon wllh • leadlne 
privalė labai monufaclurer. An oul- 
itanding position ii aveli, for an Ind. 
capable oi inferpretlno germanu A 
ikatchei Into producllon patlerni. 
To oualify you muil nava a min ui S 
yri exp. in producllon pattern mok
ina, grading & marklng, working 
wllh petite minei & largo litai in 
woment iporliwear. Ęxc. talery & 
comprehentive benefili package 
avail. Pleaie tend retume wllh tai- 
arv hiifory & reqi. to: Edward 
Burton Ltd, Box 707, Vineland, NJ 
06360. Alto. Edvrard Čohęn.
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ALTo suvažiavimo
rezoliudjos

1. Telegrama.
Suvažiavimas prašo ALT 

valdybą pasiųsti telegramą 
JAV Prezidentui prieš jam 
išvykstant į Maskvą su lin
kėjimais ištvermės ir sėk
mės.

2. Raštas Prezidentui
Reagan.

ALT savo suvažiavimo 
proga sveikina Jus ir dėko
ja už Jūsų tvirtą laikyseną 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu, 
o ypatingai už Jūsų Vasa
rio 16-tos proga padarytus 
pareiškimus, kad JAV ad
ministracija nepripažį s t a 
prieš 45-rius metus Sovietų 
įvykdytos Lietuvos okupa
cijos.

ALT suvažiavimas krei
piasi į Jus, Pone Preziden
te, kad susitikime su So
vietų Sąjungos sekretoriu
mi Gorbačiovu iškeltumėte 
Pabaltijo valstybių, Lietu
vos, Estijos ir Latvijos ne
priklausomybių atstatymą. 
Prieš 700 metų karaliaus 
Mindaugo įkurtoji Lietuvos 
valstybė šiuo metu kenčia 
sovietų okupaciją.

Šiais metais minima 40 
metų karo paliaubų sukak
tis. Dabar yra laikas įvyk
dyti Atlanto Chartoje pra
matytus uždavinius: su
šaukti Europos Taikos kon
ferenciją ir atstatyti laisvę 
Sovietų Sąjungos okupuo
tuose Centro ir Rytų Euro
pos kraštuose, jų tarpe ir 
Lietuvos.

3. OSI klausimu.
Suvažiav imas vertina 

ALT valdybos pastangas 
ginti lietuvių tautą ir ne
kaltus lietuvius nuo OSI 
nepagrįstų kaltinimų.

Nuoširdžiai kviečia ypa
tingai akademinį ir savo 
profesijose dirbantį jauni
mą kelti viešumon OSI ne
pamatuotus ir neteisėtus 
veiksmus, visą lietuvių vi
suomenę skatina gausiai 
remti Lietuvių Teisėms 
Ginti Fondą savo aukomis.

4. Amerikos Lietuvių Ta
ryba pilnai užgiria LKB 
Kronikų ir kitų pogrindžio 
leidinių platinimą lietuvių 
ir kitomis kalbomis. Kartu 
kviečia lietuvių visuomenę 

paremti šį svarbų darbą, 
kurio dėka visas pasaulis 
informuojamas apie Lietu
vos kančias komunistų ver
gijoje.

5. Suvažiavimas dėkoja 
ALT skyriams už aktyvų 
įsijungimą į Lietuvos lais
vinimo darbą, už Lietuvos 
reikalų kėlimą vietinėje 
spaudoje, už Vasario 16 die
nos ir kitų tautinių švenčių 
minėjimų rengimą, už tel
kiamas lėšas ALT centro 
veiklai vystyti ir už pastan
gas į savo veiklą įtraukti 
jaunesnę kartą.

6. Suvažiavimas dėkoja 
ALT Pirmininkui ir visai 
Valdybai bei iždo globėjams 
už atliktus darbus Lietuvos 
laisvinimo veikloje.
7. Suvažiavimas dėkoja 

visiems Amerikos lietu
viams, parėmusiems ALT 
tiesioginiai ar per jo sky
rius.

★
Uždarant ALT suvažiavi

mą lapkričio 2 d., pirm. T. 
Blinstrubas padėkojo daly
viams ir rėmėjams, be ku
rių talkos visas veiklos ra
tas negalėtų suktis.

Pakartotinai padėkojo 
spaudai ir radijo progra
moms, ALTo užmojus rė- 
musiems ir apgailestavo, 
kad ALT negali jų finan
siniai paremti.

Kad mūsų visų "veiklos 
ratas suktųsi”, sakė T. 
Blinstrubas, gal reikėtų, 
manau, vieno dalyko — šir
dyje nešioti tvirtą tikėji
mą:

tikėjimą, kad dirbame 
tautos labui naudingą dar
bą ir kad tas darbas yra ne
pertraukiamas,

tikėjimą, kad mus jun
gia tie patys tikslai ir kad 
bendra veikla yra sėkmės 
pagrindas,

tikėjimą, kad pavergta 
tauta laukia mūsų pagalbos 
ir aktyvios veiklos,

tikėjimą, kad tolimame 
horizonte šviečia laisvės 
žiburėlis, mus čia ir ten vy- 
liojąs ir stiprinąs,

tikėjimą, kad tautos lais
vės reikalui nesigailima nei

(2)
Amerikos Lietuvių Tary* 

bos suvažiavime Jonas Va
laitis vadovavęs apyskaiti- 
nįąm pranešimui, pakvietė 
Aleksą Čapliką iš Bostono 
duoti finansinės atskaito
mybės patikrinimą. Po to 
sekė pranešimų priėmimas 
ir diskusijos.

Diskusijose buvo iškeltas 
Amerikos Lietuvių Fondo 
steigimo klausimas, kad au
kotojai galėtų aukas nura
šyti nuo mokesčių. Kadan
gi dalyviai buvo jau nuvar
gę ir išalkę, tad buvo pa
daryta pietų pertrauka.

Dalyvių patogumui chi- 
cagietės suvažiavimo šeimi
ninkės, vietoje vieną stalą 
apkrovė valgiais ir visi vie
toje pasivaišino ir pasistip
rino.

Užkandę ir pailsėję pra
dėjo tolimesnes diskusijas. 
V. Dargis iškėlė klausimą, 
kad nebūtų keturių ar pen
kių kepurių aukų rinkime. 
T. Blinstrubas paaiškino, 
kad to pageidaujama, — bet 
atsiekti beveik neįmanoma. 
Tuo pačiu reikalu kalbėjo 
V. Naudžius, kad konkuren
cija nėra toks blogas reika
las, jo mintys susirinkimo 
dalyvių tarpe nerado prita
rimo ir pasigirdo bū-bū!

A. Barauskas ir kun. A. 
Stašys kalbėjo apie reika
lą bendrai dirbti Captive 
Nations veikloje. Norint ką 
nors atsiekti reikia bendrai 
dirbti.

Toliau sekė skyrių pra
nešimai, dėl vietos stokos 
nebandysiu kartoti kalbė
jusiųjų minčių. Pažymėsiu 
tik vieną kitą charakterin- 
gesnnę detalę.

Chicagos skyriaus prane
šimą padarė Matilda Mar
cinkienė (šio suvažiavimo 
šeimininkė), iškėlė sugyve
nimo ir darnumo reikalą. 
Kalbėjo Cicero skyrių atsto
vavęs Andrius Juškevičius. 
Apie Clevelandą papasako
jo Algis Pautienius. Detroi
to atstovas A. Barauskas 
pažymėjo Lietuvių organi
zacijų centrą esantį suda
rytą iš 17 organizacijų, di
džioji spauda mini lietuviš
ką veiklą, todėl kad dirba
ma vieningai. Kalbėjo ir 
Hot Springs atstovas A. 
Bertulis, aukos renkamos 

lėšų, nei pastangų, nei lai
ko,

ir tikėjimą, kad lietuvių 
tautos gyvybės ir laisvės 
rūpesčiai mus lydi nuo gi
mimo iki paskutinio atsi
kvėpimo ...

Taigi, tegul toks tikėji
mas mus veda tolimesnei 
veiklai ir žygiams, o ryž
tingu įsipareigojimu baigia
me šį sėkmingą suvažiavi
mą dvasią stiprinančiu 
TAUTOS HIMNU.

dėl trijų kepurių. A. Vini- 
kas iš East Chicago, Ind., 
senųjų ateivių atstovas, 
jautriai nupasakojo to ma
žo skyriaus veiklą. Jis pats 
toje veikloje dalyvauja 42 
metus, susirinkusiųjų buvo 
šiltai priimtas. Visus nuste
bino Los Angeles, Kalifor
nijos atstovai. A. Mažeika 
pristatė jauną gražią mer
giną Dainą Petronytę — 
kuri ir padarė pranešimą. 
Kalifornija kokiu tai būdu 
sugeba įtraukti ir jaunes
nes jėgas. Petras Ąžuolas 
iš New Yorko pasiskundė, 
kad pasigendama tampres
nių ryšių su centru. Povilas. 
Dargis Pittsburgho atsto
vas griežtai pasisakė už 
vieną kepurę. V. Kažėmė- 
kaitis iš Racine, Wisc., sky
rius yra mažas, bet palygi
namai dosnus. Kalbėjusiojo 
žodžiais: "neturi nei inži
nierių sąjungos, nei dakta
rų — aukotojai yra pensi
ninkai buvę darbininkai”. 
St. Surantas, Rockford, III., 
kolonija taip pat negausi, 
bet stengiasi ir veikia. St. 
Petersburg skyriaus atsto
vas Alfas Šukys, skyrius 
veiklus. Dabar ten yra ne 
mažai ir politinių veikėjų, 
šiuo metu užsiėmę ir įsi
jungę į VLIKo seimo pa
rengiamuosius darbus. Ro
chester, N. Y. atstovas Juo
zas Jurkus pažymėjo, kad 
kolonijoje 60% yra pensi
ninkai. Kolonija yra mažė
janti.

Sveikintojai su suvažia
vimo proga aukoję į ALTo 
kepurę sumetė 7861 dol.

Pirmininkaujant VI. Ši
maičiui buvo, pradėta suda
ryti naujos valdybos sąra
šas. Sąrašas lieka beveik 
tas pat, tik Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis vietoje K. 
Oželio pasiūlė J. Šiaučiūną.

Rezoliucijų komisijos 
pranešimą padarė V. Nau
džius. Pasiūlyta: pasiųsti 
rezoliuciją prez. R. Reagan, 
padėkojant už tvirtą laiky
seną prieš Sovietų Sąjungą 
ir prašoma iškelti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos okupa
cijos klausimą.

Numatoma pasiųsti tele
gramą prezidentui prieš 
jam važiuojant į pasitari
mus, prašant stipriau pa
remti žmogaus teisių reika
lą. Rezoliucijų tekstas dar 
galutinai neparengtas.

Taip pat siūloma rezoliu
cija OSI reikalu, kviečiant 
mūsų akademinį jaunimą ir 
profesionalus įsijungti į ap
sigynimo reikalą.

Einant į užbaigą Katali
kų Kronikos vardu kalbėjo 
kun. K. Kuzminskas, reika
las buvo ne į temą.

Pagaliau balso paprašė 
Ona Jokūbaitienė, ji iškėlė 
labai opų klausimą. Jos žo
džiais sunku mums apsigin
ti ir kovoti prieš OSI, kol 

jos štabe sėdi gerai apmo
kamas (žinomos pavardės) 
lietuvis. Ji prašė šį reikalą 
viešai iškelti.

Nutarta šį klausimą na
grinėti ir ištirti;

Suvažiavimas baigtas 
Tautos himnu.

Atstovai ir svečiai septy
netą valandų išsėdėję bandė 
miklinti kojas, kurios dau
geliui buvo sustingę!

Už poros valandų vėl rei
kėjo rinktis į iškilmingą va
karienę, minint ALTo kūrė
jo ir ilgamečio pirmininko 
Leonardo šimučio dešimt 
metų mirties sukaktį. Salė 
prisirinko pilnutėlė matytų 
ir nematytų veidų. Nenorė
damas ko nors praleisti te
paminėsiu tik, kad dalyvavo 
vysk. A. Trakia, Lietuvos 
gen. konsule J. Daužvardie- 
nė ir Leonardo šimučio šeL 
ma ir artimieji. Pobūvį ati
darė Chicagos skyriaus pir
mininkė, faktina šio suva
žiavimo šeimininkė, Matil
da Marcinkienė. Vysk. V. 
Brizgys sukalbėjo invokaci- 
ją. J. B. Laučkai neatvykus 
jo kalbą preskaitė T. Kup
rys. Po paskaitos M. Mar
cinkienė susirinkusius su
pažindino su L. šimučio 
šeima. Meninėje dalyje sol. 
Algirdas Brazis, akomp. 
muz. L. šimučio, Jr. padai
navo keletą velionies L. ši
mučio sukurtų dainų. Da
lyviai vaišinosi, visų nuotai
ka buvo gera ir liks gražūs 
prisiminimai.

DIRVOS R£M£JAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
R. Mačionis, Southgate .. 3.00 
A. Zaparackas,

Highland Beach .......... 7.00
Č. Kiliulis, Lexington .... 15.00 
VI. Šniolis, St. Petersburg 21.00 
J. Staškūnaitė-Johnson,

Juno................................. 1.00
S. Liubartas, Phoenix .... 8.00 
G. Leonienė, Bradford .. 25.00
A. Rimas, Chicago ............ 3.00
B. Dunda, Cicero .......... 8.00
A. Janušauskas, De Land 3.00 
M. Monkus, Chicago .... 1.00 
J. Stiklorius, Wallingford 3.00 
Ed. Brazauskas, Wickliffe 3.00 
D. Kavaliūnas,

East Haven .................  20.00
J. Žemaitis, Hot Springs 8.00 
J. Staškus, Yonkers .... 5.00 
Pr. Razgaitis, Seven Hills 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

WAREHOUSE — SHEAR
ROOM

Minimum 5 years experience steel 
warehousing & shearing. Apply in 
person Mon.-Fri. 9 A. M.-H A. M.

CLEPRO INC.
6800 UNION AVĖ. 

CLEVELAND, OHIO 44105 
04-52)

DIRECTOR OF MEDICAL 
RECORDS

Immediate openlng for a Director in our Medical 
Records Department The ąualllled candldate 
mušt be certilied as an A R T. or R.R. A. and have 
prevlous management experience in a Medical 
Records Department. Full benetit package, sal
ary in mid-20s. Interested candldates should 
submit resume to: Paul Mnning, Director of 
Personnel, Kingston Hospital. 396 Broadvray, 
Kingston, N.Y, 12401 E.O.E.
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Propaganda, puolimai ir dar gilesnė žaizda
Aurelja Balašaitienė

Populiarus lietuviuose posakis 
‘pats muša, pats rėkia’ galėtų tikti 
reaguojant į M.Dr. ‘Draugo veda
mųjų seriją, ginančią A. Masionj. 
Buvo bekylanti bauginanti mintis, 
kad tie vedamieji užsitęs tiek pat 
ilgai, kiek A. Masionio ‘prisimini
mai’, ‘stiprinantys nepalaužiamą 
ateitininkų dvasią’. Jei tokių prisi
minimų reikėjo ateitininkų dvasiai 
stiprinti, tai galima būtų spėti, kad 
toji dvasia tikrai buvo pašlijusi, 
nors iš tikro gyvenime taip neatro
do.

Visų pirma apgailestauju, kad il
gos ir audringos apologetikos auto
rius visus tuos, kurie pasijuto nema
loniai tų ‘prisiminimų’ paliesti, su
grūdo i vieną ‘tautininkų propa
gandistų’ katilą. Aš asmeniškai nie
kad gyvenime nepriklausiau jokiai 
politinei partijai ir nefigūruoju Tau
tinės Sąjungos sąrašuose. Šiais lai
kais, kai mes neturime savo nepri
klausomos valstybės aparato, man 
žodis ‘tautininkas’ turi daug gilesnę 
prasmę, negu priklausymas tauti
ninkų judėjimui. Man tautininkas 
yra asmuo, kuriam visų pirma rūpi 
savosios tautos likimas ir gyvastin
gumas, o tik antroje vietoje politi
niai, ideologiniai ar sąžinės reikalai. 
Katalikai turi vieną iš galingiausių 
pasaulyje įtakos ir administracinių 
aparatų - pačią Katalikų Bažnyčią, 
kuri, iki šiol net ir afrikiečiams pa
skyrusi kardinolus, katalikišką Lie
tuvą stumia šalin, kaip nepagei
daujamą rakšti tarptautinės politi
kos painiavose. Ir nei mūsų lanky
maisi pas popiežių, nei mūsų taip 
vadinami įtakingieji dvasiškiai 
kovoje už Lietuvos laisvę neturi jo
kio balso, ar jo kelti nedrįsta. Kata
likams tautos likimo klausimas nė
ra esminis, nes geru kataliku gali
ma būti bet kur, melstis bet kuria 
kalba, bet kurioje bažnyčioje, bet 
kuriame pasaulio krašte. Bet lietu
viškai kalbėti, jausti ir kurti gali tik 
tas, kuris savyje turi tautinės tapa
tybės pradą, jį išskiriantį iš tarptau
tinės pasaulio mozaikos. Kai prieš 
šimtmečius mes buvome pagonys, 
ar nebuvome lietuviai? Ir ar lietu
vių tautoje, ypatingai Biržų apskri
tyje, nebuvo kitų tikybų žmonių, 
kuriems Lietuva yra lygiai taip 
brangi, kaip ir lietuviams katali
kams?

Toliau gerbiamas M.Dr. savo 
straipsnio antraštėje iššaukiančiai 
kalba apie ‘Tautininkų propagan
dą’. Ar apsigynimas yra propagan
da, ne defenzyva, jei jau operuoti 
tarptautiniais žodžiais? Kuriame iš 

‘Dirvos’ pasirodžiusių straipsnių 
buvo propagandos elementų? Tik 
buvo apstu įrodymų, kad ateitinin
kai nebuvo kankiniai, o moksleivių 
ateitininkų organizacijos uždary
mas nebuvo nusikaltimas nei trage
dija, leidžiant ateitininkams-stu 
dentams viešai veikti universitete. 
Būdama Šiaulių Mergaičių Valsty
binėje gimnazijoje, dvejis metus pir. 
mininkavau moksleivių religiniam 
būreliui, kuris buvo tuometinio gim
nazijos kapeliono kun. Marcinkaus- 
Tauronio globoje, o būrelio veiklo
je mes vadovavomės krikščioniškais 
ir moraliniais principais, kuriais va 
dovavosi ateitininkai, bet mes ne
politikavome ir neketinome veržtis į 
‘valdžią’. Ir dabar civilizuoto pašau 
lio kraštuose gimnazijos lygio mo
kyklose, įskaitant JAV ir Kanadą, 
bet kokia politinė organizacija yra 
draudžiama, tą sritį paliekant bręs
tančiam, priaugančiam tautos, eli
tui - universiteto studentams.

Taip pat, būdama valstybinė 
gimnazijos auklėtinė, privalėjau ne 
vien tik lankyti tikybos pamokas, 
bet dalyvauti mokinių rekolekcijo
se, mokinių pamaldose ir atlikti 
įvairius religinius įsipareigojimus 
valstybinės gimnazijos vadovybės 
priežiūroje. Tie reikalavimai ne
buvo nė kiek nemažesni, negu da
bartinėse Amerikos privačiose kata
likų gimnazijose, su kurių' sistema 
esu susipažinusi tiesioginiai per 
savo vaikus. Ir čia, kaip Lietuvoje, 
veikia įvairūs specialūs būreliai, 
šachmatininkų klubai, sporto ko
mandos, muzikos mylėtojų organi
zacijos ir chorai. Jų tarpe yra ir mo • 
kyklos globojami skautai, tik jokia 
politinė organizacija netoleruojama 
Universitetuose politinė veikla yra 
jau tradicija ir akademinė laisvė 
aukštojo mokslo institucijose studen
tams garantuoja politinių pažiūrų 
išraiškos ir veiklos laisvę. Ir taip 
prieš daugeli metų buvo Nepriklau
somoje Lietuvoje. Atrodo, kad jau 
prieš 45 metus mes buvome dešimt
mečiais pasiviję kitų kultūringų 
kraštų pedagoginių principų pri
taikymą pripažįstant, kad jaunų, 
nesubrendusių vaikų nereikia iš 
anksto žaloti vienos ar kurios kitos 
politinės krypties indoktrinavimu, 
nes jie dar nėra pajėgūs savistoviai 
protauti. Taip tik daroma Sovietų 
Sąjungoje, įvedus komjaunimo or
ganizaciją nuo pat vaikų darželio. 
Mes esame individų tauta ir jais tu
rime likti, pripažindami skirtumus, 
juos gerbdami ir visi drauge - kad ir 
skirtingais metodais - siekdami vie

no bendro tikslo, bet ne vienas ki
tam kapodami akis.

Jau virš trijų dešimtų metų pre
numeruoju ‘Draugą’, bet niekada 
nesitikėjau, kad tokia medžiaga, 
kaip Masionio ‘prisiminimai’, galė
tų tilpti tame oriame dienraštyje. 
Grynai iš psichologinio taško 
žiūrint, žala yra žymiai gilesnė, ne
gu tik paprastas politinis pasibari- 
mas. Tais prisiminimais mūsų vi
suomenė tapo padalinta, suskaldy
ta ir surūšiuota. Per jauna buvau 
Lietuvoje, kad būčiau galėjusi atei
tininkus pažinti, iš arčiau. Su jų 
veikla susipažinau jau pabėgėlių 
stovyklose ir vėliau Amerikoje. Vi
sada jutau ateitininkams pagarbą 
ir net simpatiją. Pati, būdama 
skautė nuo vaikystės dienų, daly
vaudavau ateitininkų šventėse ir 
renginiuose, o pas jų jaunimą ne 
kartą buvau pakviesta kaip paskai
tininke. Man visada atrodė, kad 
tiek skautai, tiek ateitininkai siekė 
tų pačių aukštų idealų, tik skirtin
gais metodais, siekiant to paties tiks - 
lo - mūsų jaunimą vesti pačiu gra
žiausiu idėjiniu keliu, neieškant 
priešingybių, bet iškeliant panašu
mus. Skautų metodų dalį jau pasi
skolino ir ateitininkai, įvesdami ‘įžo 
džius’, laužus ir kitas skautavimui 
charakteringas tradicijas. Žodžiu, 
galėjome gyventi, ‘koegzistuoti’, 
kaip gyvenome iki šiol. Deja, į mū
sų asmeniškus santykius jau įsibrio- 
vė ‘smauglys’, kuris nebeleidžia 
mums diskutuoti lietuviškoje spau
doje keliamų klausimų iš baimės, 
kad neprarasti brangių asmeniškų 
draugysčių. Tai jau gilaus skausmo 
ir baimės apraiška.

Neseniai turėjau pokalbį su atei
tininkų labai globojamu asmeniu, 
neseniai atvykusiu iš Lietuvos, ku
rio nuostabus mūsų organizacijų 
struktūrinis ir idėjinis žinojimas ste
bina visus, su juo kalbančius. Po
kalbio metu diskutavome mūsų jau ■ 
nimo problemas. Kalbėtojas sku
biai patvirtino, kad skautai esanti 
‘nekrikščioniška organizacija’. Man 
prasitarus, kas aš esanti skautė nuo 
savo vaikystės dienų, svečias pata
rė : ‘išstokite’... Ar reikia komenta
rų? Ir kas jį nušvietė taip apie skau
tus?

Ne gana to, kad A. Masionis pa
sitarnavo pačia blogiausia ‘paslau
ga’ mūsų visuomenei, gerb. M.Dr. 
pakartotinai gelia ‘tautininkams’ 
(Dirvoje protesto straipsnius taip 
pat pasirašė ir ateitininkas), minė
damas Lietuvos ‘katalikų vargus’, 

lyg nepriklausomoji Liptuva iš tikro 
buvusi anti-katalikiška. Ar M.Dr. 
nežino, kad visų valstybinių šven
čių metu ne vien moksleiviai, bet ir 
kariuomenės daliniai privalėjo da
lyvauti pamaldose, nežiūrint jų re
liginių įsitikinimų? Čia dar mini
ma ir nelaimingoji prelato CMšaus- 
kio byla, nelaimingas vyskupo Rei
nio konfliktas, katalikų universiteto 
steigimas ir visi kiti problematiški 
klausimai. Ir kam visą tai? Ar gai
la, kad nespėta Lietuvoje įvesti in
kvizicijos ir knygų deginimo? Ar 
pamiršta, kad vyriausybės aparate 
aukštas pareigas ėjo dvasiškiai, net 
iki ministerio pirmininko,-kas šiuo 
metu dabartinio popiežiaus yra 
griežtai uždrausta? Tautininkai 
sekė ne tik Basanavičiaus, bet taip 
pat ir Maironio pėdomis.

Viso to išdavoje pradedu bijoti 
tų, kurie skelbia krikščioniškus ide
alus, bet elgiasi kaip kerštingi pago 
nys. Bijau ir tų, kurie tariasi esą 
Lietuvos patriotai, bet niekina 
tuos, kuriems yra besąlyginiai bran
gus savosios tautos likimas, kad iš
liktume gyvi kaip tauta, su VISO
MIS ASMENIŠKOMIS LAISVĖ
MIS KIEKVIENAM LIETUVIUI, 
paliekant sąžinės reikalus kiekvie
no individo nepažeidžiamos teisės 
ribose, nesiekiant garbės ir valdžios 
Dievo vardu.

M.Dr. pastaba (Draugas - lapkri 
čio8 d.) apie išleistas monografijas 
ir prisiminimus knygų pavidale ne
pateisina tokių straipsnių dienraš
tyje, kuris neva tai skiriamas visiem 
‘laisvojo pasaulio lietuviams’. Kny
gą galima pirkti ar ne, galima ją 
skaityti ar ne, bet dienraštis yra pre 
numeruojamas ir iš anksto užmoka
ma už jo būsimą turinį. Taigi, ir su 
turinio parinkimu reikia skaitytis, 
kad jis būtų priimtinas ‘visiems lie
tuviams’, o ne kuriai vienai favori- 
tinei grupei, kitų pažiūrų lietuvių 
sąskaiton. Juk ir ‘Karį’ prenume
ruoja kariai, ‘Mediciną’ skaito ir lei 
džia gydytojai, bei tais klausimais 
besidomį. Gi ‘Draugą’ iki šiol skai
tė visų profesijų ir visų pažiūrų lie
tuviai. Čia jau ne diskusijos ar de
batai, tik atvėrimas nereikalingos, 
skaudžias žaizdos. Mano lietuviš
koje ir katalikiškoje širdyje ji greitai 
neužgis. Ramybė tiems, kurie ją 
drumsčia.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

NEW YORK
JŪRATĖS STATKUTĖS 
DE ROSALES KNYGOS 

SUTIKIMAS NEW YORKE

š. m. lapkričio 10" d. Kul
tūros židinyje, Brooklyne, 
N. Y. Lietuvių Moterų Fe
deracija surengė Jūratės 
Statkutės de Rosales kny
gos "Baltų kalbų bruožai 
Iberų pusiasalyje”' sutiki
mų. Su knygos autore su
pažindino Lietuvių Moterų 

.Federacijos pirm. Aldona 
Noakaitė Pintch. Jūratė 

Statkutė papasakojo apie 
tos knygos turinį ir savo 
įdėtas pastangas, kol ši is
torinė knyga išvydo dienos 
šviesą ir apvainikavo auto
rės ilgų metų darbą. Plačiai 
aprašyta jau Dirvoje buvo 
lapkričio 7 d. numeryje.

Linksmąją dalį atliko Ju
lius Veblaitis smuiku pagro
jęs keletą muzikos kūrinių. 
Po programos svečiai, ku
rių buvo susirinkę apie 70 
dar ilgai dalinosi įspūdžiais, 
prie New Yorko LMF klu
bo, kuriam vadovauja dr. 
Marija Žukauskienė, pa
ruoštų vaišių. ,

• Prof. dr. Jokūbas Stu
kas gavo malonią žinią iš 
Newark, N. J. arkivyskupi
jos vikaro, kad jam bus su
teiktas CARITAS — arba 
Meilės Medalis, už jo pasi
šventimą tiek daug metų 
kitų labui; studentams ka
talikiškame Seton Hali uni
versitete, ir vadovaujant 
kultūrinėm radijo progra
mom su virš 20 metų per 
Universiteto radijo stotį, 
savo tautiečių gerovei.

Prof. Stukui, taip pat ki
tiems šios garbės ženklo už
sitarnavusiems, Caritas Me
dalį specialiose ceremonijos 

asmeniškai įteiks ark. Peter 
Gerety, švenč. Jėzaus šir
dies katedroje, Newarke, N.
J., lapkričio 24 d., sekmad., 
Kristaus Karaliaus šventė
je. Dr. Stuką šiam medaliui 
gauti rekomendavo prel. Jo
nas šarnius, Newarko liet, 
šv. Trejybės parapijos kle
bonas ir Seton Hali Univer
siteto alumnas.

PROTOTYPE
Metai fabrlcatlnp, ttat »lock, 
capable of makfng lodina to 
lorm melai prototype and vtorl 
run peru. Experlence reaulred. 
Tec-J Prototype* Inc.

(313) 463-4000
(38-46)

OPPORTUNITY FOR
CRNA

To work in a small 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, .Harbor Beach Community 
Hospital, 210 S.* First St., Harbor 
Beach. Mich. 48441. 517-479-3201.

(41-45)

OCCUPATIONAL 
THERAPISTS 

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

(615) 971-1135 
FORT SANDERS REGIONAL 

MEDICAL, CENTER 
1901 CLINCH AVĖ. 

KNOXVILLE, TENN. 37916 
EOE (39-45)
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Šeiminė ir prezidentinė Lietuva
Vytautas Abraitis

Jonas Švoba. Šeimi
nė Ir Prezidentinė Lie
tuva. 423 pusi. Išleido 
"Vilties” draugijos lei
dykla, 1985 m. Kaina 
10 dol.

Autorius Jonas Švoba, il
gametis vidurinių mokyklų 
istorijos mokytojas ir di
rektorius Lietuvoje, šia sa
vo knyga pirmas chronolo
giškai ir dalykiškai para
šęs politinę nepriklauso
mos Lietuvos istoriją, pasi
statė paminklą ne tik sau, 
bet ir tos knygos tikrajam 
išleidimo kaltininkui a. a. 
Juozui Tamošiūnui, kurio 
palikimo dėka ALT S-gos 
Detroito skyrius galėjo šią 
knygą ilšeisti.

Mano įsitikinimu, su šia 
knyga turėtų susipažinti, 
ją įsigydami ir perskaity
dami, visa lietuviškai skai
tanti lietuvija. Jei sąlygos 
atsirastų, ne abejotinai, 
pravartu būtų, kad šia kny
gą galėtų perskaityti ir jau 
okupuotoje Lietuvoje išau
gusi karta, neturėjusi ir ne
turinti progos pažinti tik
rąją nepriklausomos Lietu
vos atsikūrimo ir nepriklau
somo gyvenimo laikotarpio 
istoriją.

Eičiau ir toliau. Ji kaip 
vienintelė nepriklausomos 
Lietuvos politinio gyvenimo 
istorija būtų labai pravar
tu, su kai kuriomis pataiso
mis, išleisti anglų kalboje ir 
paskleisti Amerikos biblio
tekose ir įtakingų politikų 
tarpe. Jos vertimas labai 
pozityviai papildytų Nepri
klausomybės Fondo išleistą 
anglų kalba knygą "Lithua- 
nia 700 years”. Šios dvi 
knygos gali efektyviai pasi
tarnauti, ieškant užtarėjų, 
nepriklausomai Lietuvai at
statyti kitų valstybių įta
kingų politikų tarpe.

Dabar keletas mano pa
stabų dėl pačios knygos ir 
Dr. J. Jakšto tos knygos 
vertinimo (Dirva, Nr. 42, 
1985. X. 31).

Kaip pats autorius kny
gos pratarmėje pasisako: 
"Nepriklausomos Lietuvos 
istoriniai įvykiai dar tebė
ra gyvi ir ne visų vienodai 
aiškinami ir vertinami. To
dėl apie juos rašyti nėra 
lengva”. Ir tai yra akivaiz
di tiesa. Mūsų tarpe dar ir 
šiandien vyksta stipri nuo
monių kova apie faktus ir 
įvykius, kurie aprašomi 
knygoje "Šeiminė ir Prezi
dentinė Lietuva”. Mūsų tar
pe dar ir šiandien yra net 
tokių radikalių nuomonių, 
kaip kad šeiminė Lietuva 
būtų praradusi nepriklau
somybę kur kas prieš 1940- 
tus metus. Taip kaip yra 

nuomonių, kurios tvirtina, 
kad Lietuvos nepriklauso
mybę prarado A. Smetonos 
prezidentinė Lietuva. Yra 
ir tokių diametraliai prie
šingų nuomonių; vieni, kad 
viskas buvo atsiekta nepri
klausomoje Lietuvoje yra 
šeiminė s Lietuvos nuopel
nas ; kiti, kad daug didesni 
nuopelnai priklauso prezi
dentinei Lietuvai. Galų ga
le, yra ir tokių "patriotų”, 
kurie linkę visą Prezidento 
Antano Smetonos veiklos 
laikotarpį išbraukti iš Lie
tuvos istorijos.

Nors laiko slinktyje šios 
priešingybės ir blanksta, 
viesvien istorikui, kad ir po 
45 metų, negali būti lengva 
apsispręsti, ar rašyti, kaip 
autorius J. Švoba rašo, apie 
istorinius dar tebeesančius 
gyvais įvykus, kurie ne vi
sų vienodai aiškinami ir 
vertinami. Gal ir todėl, bent 
iš dalies, nežiūrint visos ei
lės ankstyvesnių užmojų L. 
Šmulkščio, P. Čepėno ir J. 
Puzino iki šiol neturėjom 
n e p r įklausomos Lietuvos 
laikotarpio išsamesnės isto
rijos.

Jonas Švoba ėmėsi šio ri
zikingo ir galimas daiktas 
nedėkingo darbo. Savaime 
aišku, kaip kad ir visose is
torijose, taip ir J. Švobos 
knygoje jaučiamas tam tik
ras subjektyvumas. Jis, 
mano nuomone, jaučiasi, 
bet tikrai stebėtinai žema
me laipsnyje. Jo kaip isto
riko sugebėjimų ir darbš
tumo dėka įvykiai nušvie
čiami tokiais, kokiais jie iš 
tikrųjų buvo. Jų tikrumas 
paremiamas visa eile doku
mentų ir citatomis įvairių 
pasaulėžiūrų žmonių. Ypač, 
krinta į akis autoriaus su
gebėjimas pasiremti opozi
cijos žmonių citatomis, kad 
įrodyti įvykio tikrumą, ku
ris, atrodo, esąs palankus 
pozicijai. Ir priešingai, kai 
įvykiai ir faktai atrodo pa
lankiais opozicinėms jė
goms, tai jų tikrumas pa
remiamas kaip tik pozicijos 
žmoniųų citatomis. Šį meto
dą autorius sėkmingai var
toja per ištisą knygą, bet 
ypač jis ryškus jautriame 
skyriuje "Kalbos ir gandai 
apie rengiamą sukilimą ir 
vyriausybės reakciją" (psl. 
147-151).

Stiprų įspūdį sudaro au
toriaus platokas nagrinėji
mas Lietuvoje veikusių 
konstitucijų 1922 - 1928 -
1938. Jų aiškinimas, remia
mas žinomais konstitucinės 
teisės žinovais prof. R. Roe- 
meriu ir prof. K. Račkaus
ku. Tose konstitucijose at
sispindi to meto Lietuvoje 

ir Europoje vyravusios pa
saulėžiūrinės nuotaikos. Tų 
konstitucijų platesnė anali
zė padeda skaitytojui susi
gaudyti apie tuo metu ir 
Lietuvoje vyraujančias nuo
taikas ir nuomones dėl jau
nos nepriklausomos valsty
binės santvarkos ir kaip iš 
šeiminės Lietuvos buvo pri
eita prie prezidentinės Lie
tuvos. Pavyzdžiui, nedaug 
kam yra žinomas faktas, 
kad 1922 metų konstitucija, 
laidavusi seimui visą vals
tybės valdymo galią, buvo 
priimta tik 59 balsais iš sei
me dalyvavusių 94 seimo 
narių. Vadinasi, pagrindinis 
valstybinės santvarkos įsta
tymas priimtas tik papras
ta balsų dauguma (vien 
krikščionių demokratų bal
sais). 1928 metų konstitu
cija piimta vien Prezidento 
ir Ministrų Kabineto nu
tarimu, stipriai susiauri
nant seimo galią ir išple
čiant Valstybės Prezidento: 
1938 m. konstitucija jau 
priimta Prezidento, Minis
trų Kabineto ir Seimo nu
tarimais. Seimo galia ir šio
je konstitucijoje yra mažos 
reikšmės.

Kitas būdingas'ir įdomus 
skirtumas, be visos eilės 
kitų, 1922 metų konstitu
cijos nuo 1938 metų, tai tas, 
kad 1922 metų konstitucija 
savo įžangoje mini Lietu
vos Tautą, o 1938-jų kalba, 
apie Etninę Lietuvių Tautą. 
Vadinasi, sustiprintas tau
tinis elementas. Pabrėžiu, 
kad buvo sustiprintas, tau
tinis kaip tautos elementas, 
o ne tautininkų įtaka.

Kaip pradžioje minėjau, 
prieš rašydamas savo min
tis apie J. Švobos knygą, tu
rėjau progą perskaityti Dr.
J. Jakšto mintis apie šią 
knygą. Turiu iš anksto pri
sipažinti, kad sutinku su vi
sa eile Dr. J. Jakšto teigi
nių apie šią knygą, bet dėl 
kai kurių iškeltų trūkumų 
esu kiek skirtingos nuomo
nės.

Dr. J. Jakštas rašo, kad: 
"Įžanginėje dalyje nebuvo 
reikalo leisti 1905 metų Vil
niaus seimo ir 1917 metų 
Petrapilio seimo. Nė vienas 
jų nevedė tiesiog prie Lie
tuvos nepriklausomybės". 
Tas tiesa, kad 1905 m. Vil
niaus seimo paskelbti nuta
rimai siekė tik Lietuvos au
tonomijos, bet nepajėgiu 
įsivaizduoti, kuo vadovau
jantis galima būtų tvirtinti, 
kad jis nebuvo vienu iš tų 
kelių, kad ir netiesioginiai 
vedančių į nepriklausomą 
Lietuvą. Taip pat neįtikėti
na, kad prof. Mykolas Bir
žiška tik tuščiažodžiautų, 

rašydamas apie šį seimą. 
Apie šį seimą jis rašė se
kančiai savo knygoje "Lie
tuvių tautos keliu” (psl. 
126, II d.): "Taigi, didysis 
Seimas nėjo ta linkme, ku
rios tikėjosi Basanavičius 
ir jo artimieji, bet jie nusi
lenkė' daugumos reikalavi
mui; tad šis vieningai pa
reikštas nusistatymas ten
ka laikyti bendru tautiniu 
nusistatymu, Lietuvos isto
rijoje sudariusių vieną iš 
aukso raidėmis įrašytų la
pų”. Be to, šia proga auto
rius labai vykusiai pavaiz
duoja to meto visų lietuvių 
inteligentų partijines nuo
taikas. Kaip autorius rašo: 
"Tai buvo egzaminas lietu
viškoms partijoms”.

Tas pats pasakytina ir 
apie 1917 metų Petrapilio 
lietuvių seimą. Gal ir dau
giau. Jame vistik, kad ir 
per žiauriausią partijinį su
siskaldymą seimo daugu
mos buvo pasisakyta už rei
kalavimą Lietuvai nepri
klausomybės, o net gi, ir 
mažuma "reikalavo Lietu
vai apsisprendimo teisės. 
Taigi, seimo atstovai ne
būgštavo rungtis už lietu
vių laisvę, tik nesutarė, ko
kiu būdu jos siekti ir kokia 
galėtų būti laisvoji Lietu
va: visiškai savarankiška, 
ar federacijoje su demokra
tine ir socialistine Rusija”. 
Nejaugi, tai nebuvo į ne
priklausomybę vedantis Sei
mas?

Reikšminga šių seimų is
torija, kad ir prieš nepri
klausomybės atkūrimą, dėl 
knygoje vėlesnio pailiustra- 
vimo, kaip "lietuvių parti
jos, susirinkusios į vieną 
bendrą seimą Petrapilyje 
nemokėjo susikalbėti ir su
sitarti tarp savęs, nesuge
bėjo surasti kompromiso ir 
nuomonių suderinimo bend
ram Lietuvos ir visų lietu
vių tautos reikalui". Tas 
partijų nesugebėjimas ir 
nenoras bendram Lietuvos 
ir lietuvių tautos reikalui 
surasti kompromisus ir ne, 
priklausomos Lietuvos pir
miniuose seimuose, buvo 
vienas iš pagrindinių aksti
nų 1926 metų gruodžio mėn. 
17 dienos perversmui.

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

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

Pavardė ir vardas_________________________________

Kitas Dr. J. Jakšto kelia
mas, sunkiai suprantamas, 
trūkumas, tai autoriaus 
knygos skyrius "Lietuva 
trijų imperialistų replėse”, 
nes tai pagal Dr. J. Jakštą 
yra tik senos istorijos kar
tojimas. Dr. J. Jakštas tei
singai rašo, kad visi trys 
ultimatumai kitų rašytojų 
įvairiose formose yra apra
šyti. Bet gi, tai yra vienas 
iš sunkiausių nepriklauso
mos, prezidentinės Lietu
vos, laikotarpių ir jų išsa
mus neaprašymas būtų tik 
didelė spraga ištisinėje ne
priklausomos Lietuvos poli
tinėje istorijoje. Be to, juk, 
paskutiniojo (Sovietų Ru
sijos) ultimatumo svarsty
mas ir jo priėmimas buvo 
paskutiniai veiksmai nepri
klausomos Lietuvos vyriau
sybės.

Sunkiai suprantama, bent 
man, ir Dr. J. Jakšto užuo
mina, kad autorius turėjęs 
istoriją pratęsti iki "saulės 
parvežimo iš Maskvos”. Tą 
"saulę”, juk, parvežė jau 
ne nepriklausomos Lietuvos 
''deputatai”, o Sovietų Ru
sijos parinktieji.

Užsklandai, mano nuo
mone, ši pirmoji nepriklau
somos Lietuvos politinės is
torijos knyga "Šeiminė ir 
Prezidentinė Lietuva” yra 
didelis, užsienio lietuvių pa
jėgomis išleistas, kultūri
nis indėlis. Nemanau, kad ir 
pats autorius pretenduotų 
į titulą išsamios, be trūku
mų, politinės istorijos apie 
N e p riklausomos Lietuvos 
laikotarpį. Jei mums to lai
kotarpio kartos žmonėms ir 
yra daugiau, ar mažiau ži
nomi, visi to laikotarpio 
faktai ir įvykiai, tai neuž
mirština, kad jau yra suau
gusi lietuvių karta ne tik 
užsieniuose, bet ir Lietuvo
je, kurie apie tai nieko ne
žino, arba žino tik okupanto 
sukurtą istoriją. Ir tai daro 
šią knyga tuo vertingesne.

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

DĖL KUNIGŲ PARTIJOS

š. m. spalio 31 d. Dirvoje, 
nr. 42, Laiškai Dirvai sky
riuje, (v. m.) atsakydamas 
kun. Viktorui Dabušiui, 
kelia keistą ir kartu įdo
mų klausimą. Jis rašo:

.. skaitant Masionio atsi
minimus apie ateitininkų 
'persekiojimą’ man kilo 
klausimas, kam kai kuriems 
kunigams Lietuvoje prirei
kė savo politinės partijos ir 
jai "atžalyno”? Juk tokiu 
savo separatizmu aiškiai 
atsisakoma nuo Bažnyčios 
visuotinumo.”

Gaunasi įspūdis, kad (v. 
m.) čia bus labai netiksliai 
sumaišęs net kelis dalykus. 
Pradėkim nuo Bažnyčios 
visuotinumo, šis visuotinu
mas reiškia tik vieną ir vie
nintelį dalyką, būtent, kad 

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
GEROVĖS KOMITETAS

KANDIDATAI Į SLA PILDOMĄJĄ TARYBĄ
Brangūs broliai ir sesės SLA nariai:

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje renka savo vado
vybę — Pildomąją Tarybą, slaptu ir visuotinu narių bal
savimu. Nominacijos įvyks Gruodžio-December mėnesyje, 
1985 metais.

Labai svarbu, kad visos kuopos December mėnesyje tu
rėtų savo susirinkimus ir kad nariai skaitlingai atsilankę 
balsuotų.

S.L.A. GEROVĖS KOMITETAS, kurį sudaro plataus 
patyrimo ir įvairiausių įsitikinimų nariai siūlo nominuoti 
į SLA Pildomąją Tarybą visus dabartinius Pildomosios
Tarybos narius:

PAUL P. DARGIS ........................ Prezidentas
ALEXANDER CHAPLIKAS ......VicePrezidentas
GENEVIEVE MEILIŪNAS ....... Sekretorė
CHRISTINE AUSTIN .................. Iždininkė
JOSEPHINE MILLER................. Iždo Globėja
PAUL SUKIS .................................Iždo Globėjas
DR. VYTAUTAS P. DARGIS..... Daktaras Kvotėjas
Norime pažymėti, jog SLA iždininkei E. Mikužis at

sisakius kandidatuoti, Gerovės Komitetas į Jos vietą siūlo 
Christine Austin, dabartinę Pildomosios Tarybos narę, 
einančia Iždo Globėjos pareigas. Christine Austin, taip 
pat, per daugelį metų yra SLA 134-tos kuopos Finansų 
Sekretorė, Chicagoje.

Christine Austin yra kvalifikuota būti SLA IŽDI
NINKE.

Į Iždo Globėjus, Gerovės Komitetas, rekomenduoja 
Povilą Šukį, kuris, per daug metų, ėjo SLA Finansų Se
kretoriaus, o dabar eina Pirmininko pareigas, SLA 14-toje 
kuopoje, Cleveland, Ohio.

Praeitas SLA Seimas, kuris įvyko St. Petersburg, 
Floridoje, išrinko Povilą Šukį į SLA Skundų ir Apeliacijų 
Komitetą.

Mes žinome, kad dabartinė Pildomoji Taryba dirbo 
ypatingai gražiai sutardama. Visi Jos nariai yra teisingi 
ir sąžiningi žmonės ir savo pareigas jie atliko kuogeriau- 
siai. Jie yra pasižymėję veikėjai ir po jų vadovybe SLA 
yra pasiekęs tvirčiausios Finansinės padėties.

ši PILDOMOJJI TARYBA, vadovaujama Prezidento 
POVILO DARGIO, moka sutartinai dirbti kiekviename 
Susivienijimo reikale, tad gerą toną duodanti ir visam 
mūsų organizaciniam gyvenimui tiek pačiame SUSIVIE
NIJIME, tiek ir santykiuose su kitom lietuviškom orga
nizacijom. Tokios sudėties PILDOMOSIOS TARYBOS 
reikia SUSIVIENIJIMUI, tokia vadovybė įveda.SUSI
VIENIJIMĄ į gražią, ateinančiais metais laukiama ŠIM
TO metų sukaktį. Tokia vadovybė yra labai naudinga 
paskiram nariui bei visam SUSIVIENIJIMUI. Už šią 
PILDOMĄJĄ TARYBĄ balsuokime šių metų Gruodžio- 
December mėnesyje.

S.L.A. GEROVĖS KOMITETAS

krikščionių tikėjimas nėra 
surištas su kuria nors viena 
tauta ar rase, o taikomas 
viso pasaulio žmonėms. Tad 
sunku suvokti, ką bendro 
jis turi su politinėmis par
tijomis ar jų steigimu, nes 
tiek katalikų, tiek kitos 
krikščionių Bažnyčios ne
įpareigoja savo narius pri
klausyti tik vienai kuriai 
politinei partijai. Krikščio
nių Bažnyčias sutapatinti 
su politinėmis partijomis 
yra visai nelogiška.

Tiesa, kad steigiant 
"Krikščionių D e m o kratų 
Partiją” Lietuvoje, jos pir
mą programą rašė kunigai. 
Taip pat tiesa, kad parti
jos nariais buvo tik krikš
čionys. Pats partijos var
das tai nusako, bet tas ne
reiškia, kad visi tikintieji 
turi jai priklausyti.

Kunigai ir visi kiti dva
siškiai nėra vien Bažnyčios 
vadovai. Jie yra ir valsty
bės piliečiai su visomis pi
liečių teisėmis bei pareigo
mis-. Kaip tokiems jiems 
rūpi ir turi rūpėti, kokį 
valstybėje įstatymai lei
džiami, kokia krašto vyriau
sybė, ir kaip ji tuos įstaty
mus vykdo. Demokratinėse 
santvarkose šioje srityje 
dirba politinės partijos. 
Tam ir buvo steigiama 
"Krikščio n i ų Demokratų 
partija”.

Jei nepriklausomą Lietu
vą kuriant ir jos gyvenimo 
pradžioje daug kunigų dir
bo politinį darbą, tai tik 
taip susidėjusių nepaprastų 
aplinkybių reikalas. Tuo 
metu buvo toks inteligentų 
trūkumas, kad dvasiškija 
turbūt sudarė jos apie 50'/ . 
Todėl jiems ir teko net agi
tatoriais būti. Ir tikrai ge
rai, kad jie neatsisakė jais 
būti. Pavyzdžiui, jei kun. 
M. Krupavičius nebūtų va
žinėjęs po visą Lietuvą agi
tuodamas vyrus stoti sava
noriais ginti Lietuvos su 
pažadu jiems duoti žemės 
po to, kai kraštas bus ap
gintas, tai kažin ar būtum 
turėję ir tuos 22 metus Ne
priklausomos Lietuvos. Ka
žin ar bolševikai nebūtų 
gavę viršų ir prijungę mus 
prie "motulės Rusijos”, ar
ba . Pilsudskis su Že- 
ligovsiiiu prie "amžinos uni
jos”. Ateitininkai nebuvo 
steigiami auginti Krikščio
nių Demokratų Partijai at
žalyną. Tais laikais ir par
tija dar buvo tik vystyk
luose. Ateitininkai buvo 
steigiami ugdyti susipratu
sį lietuvį kataliką inteligen
tą su pareigos jausmu dirb
ti tautos ir visuomenės ge
rovei. Tik dalis' jų vėliau 
tapo Krikščionių Demokra
tų Partijos nariais.

V. Akelaitis
Cleveland, Ohio

(vm) atsako

Prof. St. Šalkauskis 1921 
m. ROMUVOS žurnalo pir
mame numeryje aiškino, 
kad reikia skirti du daly
kus: Katalikų Bažnyčią ir 
katalikų visuomenę. Jei pir
moji kilo iš paties Dievo, 
antroji yra:

"lygiai netobula, kaip 
ir visas mūsų pasaulis. 
Čia tikruma ir idealas 
nesutampa realion vie- 
nybėn . .. idealas aukš
tas, pajėgos — silpnos, 
o vaisiai — mažesni 
kaip vidutiniai.”

Profesorius duoda I p. 
karo pavyzdį, kuriuo metu 
katalikai italai skerdė ka
talikus austrus, katalikai 
vokiečiai skerdė katalikus 
belgus bei prancūzus, ir net 
konstatuoja:

"savosios tiesos gynime 
katalikai bijo pasirody
ti esą mažiau patriotai 
kaip tie, kurie atvirai 
išsižadėjo krikščionių 
vardo.”

Iš to, ką profesorius jau

tada suprato, galime išves
ti, kad kunigai, kurie re
prezentuoja paties - Dievo 
įsteigtą Bažnyčią, dalyvau
dami vienoje partijoje, ti
kinčiųjų akyse uždeda jai 
vienintelės teisios partijos 
aureolę, kas padeda rinki
muose, nors iš tikro ji yra 
'lygiai netobula, kaip ir vi
sas mūsų pasaulis’. Jei tik 
viena partija yra 'katali

-A. A.

SOFIJAI 
VASIONIENEI-MAZOLIAUSKAITEI 

Lietuvoje mirus, jos seserį ONĄ MIKULSKIE- 

nę ir brolį VYTAUTĄ MAZOLIAUSKĄ su 

šeima širdingai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ed. ir Joana
x Stepai

A. A.

LILEI JONAITIENEI
mirus, vyrui KAZIUI, dukrai GAILAI, se

serims ELANAI ir JŪRAI gilią užuojautą 

reiškia.

Liuda ir Vincas 
A p a n i a i 

Elena ir Viktoras 
č ei č i ai

kiška', visos kitos lieka 'ne
katalikiškom', ir jei kuni
gija tai ne tik toleruoja, bet 
savo dalyvavimu ir skatina, 
Bažnyčia negali būti visuo
tina. '

Man atrodo, kad šiuo at
veju pats popiežius yra ma
no pusėje, nes uždraudė ku
nigams dalyvauti ir seimuo
se ir vyriausybėse.

(vm)
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LOS ANGELES
DAR APIE DIRVOS 

BALIŲ

"Dirvos” š. m. spalio 
mėn. 31 d. laidoje (Nr. 42) 
tilpo mano ilgokas aprašy
mas apie "Dirvos” balių- 
banketą Los Angeles mieste 
š. m. spalio mėn. 19 d. Tau
tiniuose Namuose, praėjusį 
su nepaprastai gražiu pa
sisekimu, dalyvaujant net 
svečiui iš Chicagos — Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkui dr. L. 
Kriaučeliūnui, kuris yra 
"Dirvos” aukų rinkimo va
jaus iniciatorius ir "Dir
vos” 70-ties metų sukakties 
minėjimo komiteto pirmi
ninkas. Manau, kad garbin
gesnio svečio tokiame ren
ginyje ir nebuvo galima 
laukti. Gerai, kad jis atvy
ko, bent trumpai pabuvojo 
su Tautinės S-gos losange- 
liečiais nariais ir jų sve
čiais, pamatė kokia energija 
ir atsidavimu čia tautinin
kai dirba — pralenkdami 
kai kuriuos, net skaitlinges- 
nius ALT S-gos skyrius 
darbais ir ... pinigais, aukų 
"Dirvai” formoje. Išimtinai 
paminėjau tame reportaže 
Tautinės S-gos skyriaus pir
mininkę Rūtą Šakienę ir 
aukų rinkimo vajaus komi
teto ir Tautinių Namų pir
mininką Joną Petronį — 
kuriuodu vadovavo visam 
vajui ir baliaus-banketo 
rengimui, be abejo padeda
mi savo artimiausių bendra
darbių, kuriuos, manau, čia 
reikia paminėti. Būtent, 
Tautinės S-gos Los Ange
les skyriaus valdybą suda
ro: Rūta Šakienė — pirmi
ninkė, Jonas Petronis — vi
cepirmininkas, Pranas Do
vydaitis — vicepirminin
kas, Vytautas šeštokas — 
sekretorius ir Ramūnas Bu- 
žėnas — iždininkas.

"Dirvos” vajaus komite
tas yra tokios sudėties: pir
mininkas — Jonas Petronis, 
kiti komiteto nariai: Edvi
nas Balceris, Vincas Juod
valkis, Pranas Dovydaitis 
ir Liucija Mažeikienė, čia, 
Los Angeles, "Dirvos” va
jus dar nėra užbaigtas, jis 
tęsis (turbūt) dar ilgoką 
laiką, dėlto paminėjau sky
riaus valdybos ir komiteto 
narius, nes ant jų pečių ir 
jų rankose dar tebėra daug 
darbo ateityje telkiant dau
giau aukų "Dirvai”.

Vieną-kitą savo reporta
že paminėjau iš stambiųjų 
aukotojų (Šakienė, Petro
nis, Balceris), bet tai dar 
nebuvo viskas: pasirodo 
Tautinas S-gos Los Angeles 
skyrius "Dirvai” aukojo 
2000 dolerių, Tautiniai Na
mai — 1000 dol. ir t.t.

VI. Bakūnas

Iš Dirvos sukaktuvinio leidinio (4) Aleksas Laikūnas

Pirmieji septyni Dirvos dešimtmečiai

CNC LĄTHE OPERATOR 
Royal Oak manufacturing Co. ia seek- 
ing a qualified journeyman or aome- 
one with 5 or more yeara experience 
in the trade. Knowledge of Fanuc 
con t r oi s, strongiy preferred būt not 
required. Call 3 13-549-2700 Mon. thru 
Fri. between 8-5 p. m. Ask for Jerry 
Lisowaky or apply in person at • 
Forming Technology Co., 2727 W. 
14 Ml.» Royal Oak, Mich. 48073.

(41-44)

čia tenka paste
bėti, jog ta trečioji laida, kuri lei
dėjų labai nenoromis buvo nukirp
ta, iš pat pradžios buvo gal dau
giau savotiškos ambicijos reikalas, 
negu atsargiai apgalvotas bandy
mas. Jeigu negalime turėti dien
raščio, tai bent leiskime pusiau- 
dienraštj!

Per keleris metus buvo praktiš
kai įsitikinta, jog būtų daug tiks
liau, jeigu prie vis daugiau šlubuo
jančio pašto aptarnavimo laikraštis 
rodytųsi rečiau, užtat savo skaity
tojams duotų labiau kondensuotą 
turinį. Tada ir jo leidimo išlaidos 
beveik trečdaliu sumažėtų, padėda
mos lengviau suvesti galą su galu. 
Taip besispaudžiant, 1968 m. ru
denį red. J. čiuberkiui teko pasi
traukti, o jo vietoje pasiliko V. 
Gedgaudas, praėjusiais metais mi
nėjęs savo spaudos darbo 50-ties 
metų sukaktį, kurios 25-ris metus 
praleido iki dabar redaguodamas 
Dirvą Clevelande. J. P. Palukaitis, 
1962 m. perėmęs Vilties spaustu
vės vedėjo pareigas, po kelių metų 
įsigijo savo spaustuvę ir tapo sa
varankiu verslininku.

Trečią kartą ugnis nebeaplenkė
šeštasis šio amžiaus dešimtme

tis Clevelandui buvo labai nemalo
nus ir neramus, o daliai jame gy
venančių lietuvių net ir nuostolin
gas. Dar prieš jo pradžią pietinėje 
miesto dalyje valdžiai nugriovus 
ištisus lūšnų kvartalus, prasidėjo 
rasinis veržimasis šv. Jurgio para
pijos ir artimosios apylinkės lin
kui, gi toje vietoje kaip tik buvo 
apsigyvenę lietuviai, čia turėdami 
savo bažnyčią, salę, banką ir pre
kybines įmones. Daugelis jų ėmė 
jieškoti saugesnės vietovės gyven
ti, nors ir nuostolingai likvidavo sa
vo nuosavybes ir kėlėsi vad. naujo
sios parapijos rajonan, apie rytinę 
185-ją gatvę. Jei ne pirmieji, tai 
ir ne paskutiniai buvo ir kitų tau
tybių baltieji, kurie savo nuosavy
bes perleido juodiesiems. Išimtį su
darė slovėnai, susispietę kompak
tiškame savo rajone tarp rytinių 
55-sios ir 70-sios gatvių, į šiaurę 
nuo Superior iki paežerės, abipus 
St. Clair gatvės, ir atlaikę juodųjų 
veržimąsi į jų rajoną.

Po garsiųjų rasinių riaušių Cle
velande, nusiaubusių integruotąją 
rytinę miesto dalį, Dirvos apylinkė 
darėsi nebesaugi. Vagystės, užpuo
limai, apiplėšimai ir gaisrai tapo 
kone kasdieniu reiškiniu.

Atsitiko, kas nebuvo numatyta 
Dirvos žydėjimo laikotarpiu, įsigy
jant savas patalpas. Bizniui nuomo
ta namo dalis liko tuščia, nebesu- 
randant nuomininkų. Aiškiai bren
do reikalas keltis į saugesnę apy
linkę, bet jau buvo per vėlu, ne
galint namo be nuostolio parduoti, 
o ir pardavimo atveju gauti pinigai 
tebūtų padengę tik dalį ilgalaikės 
namo skolos. Nelengva buvo dengti 
laikraščio leidimo išlaidas, neturint 
sutelkto atsarginio kapitalo. Akis 
užmerkus nertis į dar didesnes sko
las, Vilties valdybos galvojimu, 
būtų buvę perdaug rizikinga, galint 
prarasti viską, net ir laikraštį. Be

liko budėti, būti pasiruošusiems 
blogiausiam atvejui ir laukti.

O tas blogiausias atvejąs sukosi 
aplinkui. Vieną naktį sudegė kai
myninis namas, nuo kurio Dirvos 
patalpos tesiskyrė tik per taką 
įvažiuoti į kiemą, bet palankus vė
jas ir skubiai atvykę gaisrininkai 
Dirvą apsaugojo. Kitą kartą pava
kariais staigiai iškilęs gaisras nu
šlavė lietuvių salę. Tik vienas na
mas tebuvo tarp Dirvos patalpų ir 
gaisravietės.

Ąbu kartus ugnis aplenkė, bet 
trečiasis kartas jau buvo visiškai 
kitoks. Tai įvyko 1975 m. liepos 30 
d. naktį, kada neišaiškintomis ap
linkybėmis įsiliepsnojo kaimyninis 
namas ir iš jo išsiveržusi ugnis ap
ėmė ir Dirvos namą. Gaisras neat
statomai apnaikino pastatą ir ja
me esančius spaustuvės įrengimus. 
Kas liko ugnies nepaliesta, kaip 
popieriaus atsargos, archyvas, kny
gos ir pagalbinės medžiagos, su
mirko ir sugedo nuo vandens, gais
rą gesinant. Nuostoliai būtų buvę 
dar didesni, jeigu nebūtų suspėta 
išgelbėti neseniai įsigyta elektro
ninė rinkimo mašina, kartotekos, 
linotipo naudojamas metalas, lie
tuviški šriftai ir visa kita, kas ne
trukus įgalino tęsti per ugnį per
ėjusios Dirvos reguliarų ėjimą, bet 
jau tik vieną kartą savaitėje.

Gausi visuomeninė pagalba padeda 
atsikurti

žinia apie Dirvą ištikusią nelai
mę žaibo greitumu apskriejo visas 
Amerikos lietuvių kolonijas, sujau
dindama ne tik tuos, kurie turėjo 
vienokius ar kitokius ryšius su 
laikraščiu, bet ir tuos, kurie verti
no ir brangino kiekvieną lietuviš
kam reikalui naudingą pasireiški
mą. Jeigu pastarieji domėjosi, kas 
bus toliau, tai pirmieji tuojau pat 
ryžosi organizuoti pagalbą ir kaip 
galint greičiau išlyginti gaisro pa
darytus nuostolius — viską atsta
tyti, jeigu ir netaip kaip anksčiau, 
tai bent panašiai.

Lengviau buvo atsikvėpta, kai 
prenumeratorius pasiekė pirmasis 
pogaisrinis laikraščio numeris, da
tuotas 1975 m. rugpjūčio 20 d., red. 
V. Gedgaudo suredaguotas savo 
privačiame bute, ten pat surinktas 
ir iš ten pat išsiuntinėtas, nors at
spaustas jau amerikiečių spaustu
vėje, kuria ir dabar ekonominiais 
sumetimais tenka naudotis.

Tokiose sąlygose laikraštis buvo 
leidžiamas trejetą mėnesių, iki bu
vo slovėnų rajone, netaip jau toli
moje šv. Jurgio lietuvių parapijos 
kaimynystėje, išsinuomotos patal
pos 6116 St. Clair gatvėje. Ten bu
vo įkurta redakcija, administraci
ją, rinkykla, išsaugota archyvo da
lis ir iš ten vykdoma ekspedicija.

Nuo pilnos spaustuvės atkūrimo 
buvo pradžioje susilaikyta, o vė
liau visiškai atsisakyta. Tatai pa
daryta praktiškais apskaičiavi
mais: infliacinėse sąlygose įsigi
jimas nors ir apynauju spausdini
mo mašnių pareikalautų didelio ka
pitalo, kuris ne taip lengvai įsigy
jamas, o jų aptarnavimas, negalint 
naudoti kiekvieną dieną po ištisą 

pamainą, būtų tikrai nepakeliama 
ir nuostolinga našta.

Po penkerių metų, susidarius ga
limybėms ir nesuradus tinkames
nių patalpų kitur, nuomotasis na
mas buvo Vilties valdybos įsigytas 
nuosavybėn, ir Dirva, perėjusi per 
ugnį, nusidulkino pelenus ir pra
dėjo užmiršti kampininkės nuomi
ninkės nepatogumus. Visa tai buvo 
galima pasiekti, nuolatos jaučiant 
ir sunkmečiais sulaukiant gausią 
visuomenės pagalbą.

Betgi toji pagalba neateina sa
vaime kaip malonė iš dangaus. Jai 
sukelti, kaip natūraliai teko lauk
ti, iniciatyvos ėmėsi Kazimiero 
Pociaus pirmininkaujama Vilties 
draugijos valdyba (ir gaisro ir da
bartinių namų įsigijimo atveju). 
Jam talkino chicaginis valdybos 
branduolys — Teodoras Blinstru
bas, dr. Vytautas Dargis, Jonas 
Jurkūnas, kartu su clevelandiniais 
valdybos nariai — dr. Antanu But
kumi, Jonu Kazlausku, Aleksu Lai- 
kūnu, Stasiu Lazdiniu ir Jaunučiu 
Nasvyčiu. Jiems padėjo dr. Danie
liaus Degėsio planavimo ir įkurdi
nimo komisija. Gražios iniciatyvos 
parodė ir periferijose gyveną Vil
ties draugijos vicepirmininkai. ALT
S-gos skyriai ir centrinės valdybos, 
kurioms vienas po kito pirminin
kavo Antanas Olis, dr. M. J. Col- 
ney-Aukštikalnis, Antanas Lapins
kas, dr. Steponas Biežis, Eugenijus 
Bartkus, Vytautas Abraitis, Jonas 
Jurkūnas, Teodoras Blinstrubas vi
sais laikais moraliai ir materialiai 
rėmė Vilties draugijos darbus ir 
Dirvos laikraštį, pogaisrinio atsi
kūrimo metu Emilijos čekienės pir
mininkaujamos valdybos suorgani
zuota parama buvo ypač vertinga. 
Tuo metu, kada po gaisro buvo įsi
gyjamos nuosavos patalpos, ALT 
S-gos pirmininku buvo Antanas 
Mažeika.

Pradėjus Dirvai lankyti vėl savo 
skaitytojus, tuojau ėmė plaukti jos 
atstatymui ir įkurdinimui skirtos 
aukos. Aukojo organizacijos ir pa
skiri asmenys, pradedant profesio
nalais, baigiant pensininkais. Aukų 
dydis svyravo tarp dolerio ir tūks- 
tanties. Kiekviena jų buvo priima
ma su džiaugsmu ir dėkingumu, 
prisimenant senolių priežodį, jog 
tikrąjį draugą tik nelaimėje pa
žinsi. Tačiau didžiausias paramos 
plaukimas prasidėjo, kada susior
ganizavo abu komitetai: Centrinis 
Dirvos atstatymo komitetas Chi
cagoje ir Dirvos atstatymo talkos 
komitetas Clevelande. Pirmajam 
sėkmingai vadovavo tuometinis 
ALT S-gos Chicagos skyriaus pirm. 
Petras Bučas, antrajam Clevelande 
savo populiarumu plačiai pažįsta
mas dr. Vladas Bložė. Tiek jiems, 
tiek jų artimiesiems bendradar
biams priklauso neužmirština pa
garba ir padėka už įdėtą darbą, nuo 
laisvalaikio ir asmeniškų malonu
mų atitrauktas sugaištas valandas, 
panaudotą sumanumą ir atvertas 
širdis, kad tik pagelbėjus padegė
lei Dirvai.

(Bus daugiau)
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'INTUS KAIMAS’ ANGELU MIESTE
"Lietuviai dar vis neiš

moko juoktis, nesupranta 
humoro”, — pasakė vienas 
dalyvių po chicagiškio AN
TRO KAIMO, spalio 6 d. 
popietės spektaklio Los An
geles.

To negalima būtų pri
mesti entuziastiškai publi
kai, išvakarėse dalyvavusiai 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje prie stalų su užkan
džiais ir nuoširdžiai pasi
džiaugusių ANTRO KAI
MO patiektu humoru. Jų 
humoro perpratimas ir en
tuziazmas negalėjo būti 
svaigalų paveiktas, nes 
stipresnių gėrimų nebuvo 
pardavinėjama, o alaus bu
vo jau pusiaukelyje pri
stigta.

Gal entuziazmo stoka sek
madienio publikoje buvo 
dėl to, kad joje, daugumo
je, buvo pažengusio am
žiaus asmenų, o šeštadienio 
vakare daugumoje žilstųs 
"jaunimas”.

ANTRAS KAIMAS atsi
vežė įdomų ir įvairų reper
tuarų, kurio užteko trims 
valandoms. Gal šiek tiek per 
ilgai.

Jeigu būtų buvęs duotas, 
sakykim, "Dramos konkur
sas” viename akte vietoj 
trijų, jeigu "Tarybinė kro
nika” būtų buvusi per pu
sę nukirsta, jeigu būtų bu
vę atsisakyta banalokos 
"Judėjimo baudos”, jeigu 
"Liaudies teismas” būtų 
neįvykęs ir priedo dar su
trumpinta "Radijo - Video 
programa” — spektaklio 
kokybė nebūtų nukentėjusi.

ANTRAS KAIMAS vi
sais atžvilgiais pasirodė be
veik profesionaliniame ly
gyje. Trūko jiems, žinoma, 
savos aplinkos ir įprastos 
scenos su gerais garso įren
gimais.

Galėjo būti mažiau triuk
šmo iš garsiakalbių, o kar
tais ir iš aktorių. Tai būtų 
prisidėję prie dikcijos aiš
kumo, ypač pas mus, tech
nine parama ir akustika 
prastoje scenoje ir salėje.

Jiems, aktoriams, nebuvo 
pakankamai laiko apsipras
ti ir su privačiai pasiskolin

ta garso sistema, nei pasi
skųsti stoka elektrinio kon
takto užscenyje ar dėl sto
kos padoraus staliuko su 
veidrodžiu tinkamai ir grei
tai pakeisti grimų ir t.t. 
Tai pažymiu pabrėžti ANT
RO KAIMO dalyvių chame- 
leoniška apsukrumų kei
čiant kostiumus ir išvaizdų, 
net ir tokiose sųlygose.

Geras ir gudrus buvo pro
gramos įvadas E. Būtėno 
atliktas stipriai ir užanga- 
žuojančiai, užmezgęs kon
taktų tarp scenos ir publi
kos. Gerai parinktos ir 
veiksmo eigoje įpintos, ne
kurtos jau. senstelėjusios, 
aktualijos tarnavę tam pa
čiam tikslui: scenos su sale 
suartinimui.

Jaunosios generacijos ak
torių lietuvių kalba, nesu- 
amerikonėjusi,. be akcento, 
tikrai pagirtina ir džiugi
nanti.

Salės gale sėdėję žmonės 
skundėsi ne viskų supratę, 
ne viskų girdėję. Gal ir trū
ko mikrofono-garsiakalbių, 
ypač merginų balsams pa
stiprinti, bet didelė dalis 
kaltės krenta blogai salės, 
akustikai. Natūralus balsas 
ar garsas pasiekiųs klausy
tojus, visuomt artimesnis 
ir veiklesnis.

Edvardo Tuskenio sodrus 
baritonas ir jo aiški dikci
ja buvo be priekaištų. O 
jo atliktas "Susipažinimas’* 
(beveik monologas) parodė 
jo gerus vaidybinius suge
bėjimus ir stiprų scenos ta
lentų. Jis lygiai taip pat 
puikiai įsijautė ir atliko 
kiekvienų vaidmenį.

Tvirtai scenoje jautėsi ir 
Eugenijus Būtėnas, savo 
stipriu ir aiškiu balsu su 
polėkiu, užpildęs visų salę. 
Gana įtikinančiai.

Iš moterų Jūratė Jakšy- 
tė iškilo visa puse vaidybi
nės galvos virš kitų, sli
džiai, profesionaliai atlikusi 
savo vaidmenis.

Malonių staigmenų mums 
padarė Ramunė Jurkūnaitė- 
Vitkienė, anksčiau dalyva
vusi ANTRO KAIMO sus
tatė Chicagoje, dabar kali- 
fornietė. Ji čia, scenoje, bu

vo ANTRO KAIMO viešnia 
per tiek metų neužmiršusi 
vaidmens žodžių ir "Juodo
je piliulėje” ji parodė bran
džios aktorės veidų, pabrėž
dama sceninį santūrumų (o 
tai dorybė!), išvengdama 
šaržo, įtikindama savo vai
dyba ir pagirtina aiškia 
tarsena.

Pagirtinas ir Algirdas 
Titus Antanaitis, jau 18 
metų tvirtai siekius ANT
RAM KAIMUI vaidybinio 
profesionalumo ir, atrodo, 
su pasisekimu, taipgi pa
laikus ansamblio dvasių bei 
tęstinumų. Jis talentingas 
ir versatilus: autorius, re
žisierius (ir literatūros kri
tikas laisvu laiku) na ir 
ANTRO KAIMO prievaiz
da, ant savo pečių nešųs 
sunkių, iš jo daug laiko ir 
energijos pareikalaujančių 
naštų, kurių jis atrodo ne
ša su malonumu, su jaunat
višku entuziazmu ir, kaip 
įsitikinome, sėkmingai.

Esame dėkingi ANTRO 
KAIMO ansambliui už gra
žių prošvaistę mūsų kasdie
nybėje, Los Angeles skau- 
tams-akademikams ir Zig
mo Viskantos pastangoms 
mums parodyti ANTRĄ 
KAIMĄ Kalifornijoje. Jie 
gastroliavo ir San Francis- 
ke.

Vakarų Pirmas Miestas 
vėl lauks ANTRO KAIMO 
iš Chicagos su nekantrumu 
ir mes nepyksime ANTRO 
KAIMO vėl glostomi prieš 
plaukų ...

Vytautas Plukas

Korp! Neo-Lithuania filisteriui

Dipl. inž. ALFONSUI PETRAVIČIUI 
mirus, jo žmonai SOFIJAI, sūnums STASIUI 

ir ARVYDUI, dukroms JŪRATEI, ZITAI ir 

DALIAI su šeimomis reiškiame gilių ir nuo

širdžių užuojautų.

Korp. Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

A. A.

ALFONSUI PETRAVIČIUI 

mirus, sūhui Korp! Neo-Lithuania filisteriui 

STASIUI PETRAVIČIUI ir kitiems artimie

siems nuoširdžiausių užuojautų reiškia.

L. S. T. Korp! Neo-Lithuania

Los Angeles.

WANTED EXPERIENCED
PLASTIC EXTRUSION OPERATORS 
Prefer exp«rienced in tubing and rod 
background. Snlary commenaurale 
with experience, excellent benefitn, 
Sleady work for qualified personnel. 
Rolating shifta.

Call 717-866-7571 
or apply

TAS DENTAL & PLASTICS CO. INC. 
52 W. Kin( St.

Myaratown, Pa. 17067
(45-1)

A. A.

ALFONSUI PETRAVIČIUI 

mirus, žmonai SOFIJAI, dukroms JŪRATEI, 

ZITAI ir DALIAI, sūnums STASIUI ir AR

VYDUI reiškiame nuoširdžių užuojautų.

Marchertų šeimos

HOUSE KEEPF.R — COMPANION 
BALA AREA. WEEKENDS ONLY. 
SLEEP-IN SAT. T1L SUN. P. M. 
P. O. BOX 313. BALA CYNUYD. Pa. 
19004. (45-47)-

ASPHALT CONSTRUCTION
Need exp. Finish Motor Grader Oper- 
ators ($11 per hour); Asphalt sprea- 
der operators, ($8 per hour); asphalt 
roller operators ($6 per hour). For 
work in metro ATLANTA, GA.

Call 404-969-9680
(45-49)

Amber Gintaro

PAVEIKSLŲ ĮRĖMAVIMAS
Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 

gintaro, įvairių MENO darbų.

GALERIJOS VALANDOS: Antradienį ir trečiadienį nuo 10:00 AM iki 5:00 
PM., ketvirtadienį ir penktadienį nuo 3:00 PM iki 7:30 PM, šeštadienį nuo 
10:00 AM iki 5:00 PM. Sekmadieniais ir pirmadieniais galerija uždaryta. No
rintieji specialaus apžiūrėjimo — skambinkite tel. 531-3500.

Euclid, Ohio 44119
531-3500

Kūrėjui-savanoriui

A. A.

JONUI LOZORAIČIUI

mirus, jo žmonai reiškiame nuoširdžių užuo

jautų.

M. Biynas
D. Gatautienė 
J. Virbalis

A* A.

JONUI LOZORAIČIUI

mirus, jo mylimai žmonai STASEI LOZO

RAITIENEI reiškiu nuoširdžių užuojautų.

Ona Dailidienė
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Neolituanų Šventė...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tuvos atsikūrimo ir didžio 
darbo, o drauge laisvės ko
vų laikmetį. Jame Korp! 
Neo-Lithuania steigimąsi ir 
jos eitąjį kelią.

Korporanto spalvų uždė
jimas. šioje šventėje spal
vos uždėtos pakeltiems į 
senjorus: Viktorijai Meily- 
tei ir Vincui Olšauskui. 
Spalvų dainai aidint, ma
gistrą ir tėvūnas nuima 
junjorų juostą ir kepuraitę. 
Tariami priesaikos žodžiai 
ir jaunieji senjorai sutvir
tina priesaikos žodžius, bu
čiuodami Korporacijos vė
liavą. -Juos sveikina: Kazė 
Brazdžionytė, Korp! Pirmi
ninkė, Rasa Plioplytė, pa
dalinio pirmininkė ir triukš
mingu plojimu visi sueigos

senjorus apdovanojo knyga 
— Tautinės minties keliu. 
Toliau sveikino Teodoras 
Blinstrubas, filisteris, Ame
rikos lietuvių tarybos pir
mininkas, filisteris Aloyzas 
Pečiulis, losangelietis, te
nykščio padalinio vardu. 
Gėrėjosi chicagiškių dar
buote ir įsakmiai pabrėžė ar. 
tįmiausia proga revizituoti 
Los Angeles. Raštu sveiki
no: Vladas Sinkus, Vyr. 
Lietuvos išlaisvinimo komi
teto tarybos pirmininkas, 
fil. Antanas Diržys ir kt.

Korp! žiedo įteikimas. 
1985 m. Korp! suvažiavime 
vyr. valdyba paskelbė savo 
nutarimą, kuriuo už ypatin
gus nuopelnus Korporaci
jai buvo apdovanoti trys

(Nukelta į 10 psl.)
Chicagos padalinio pirm. Rasa Plioplytė kalba prie Žuvusiems už Lietuvos Laisvę pa< 

minklo, padėjus vainiką. Greta Vida Momkutė. Korporantai ir svečiai prie paminklo.

Visos nuotraukos Vyt. A. Račkausko

Iš Los Angeles korporaciją sveikina neolituanas Aloyzas Pečiulis

Audrai ir lietui siaučiant, šv. Kazimiero kapinėse, pagal 
tradiciją, aplankomi mirusių korporantų kapai ir prie jų pasi- 
meldžiama bei pedadedamos gėlės. Prie prof. Jono Jasiukaičio 
kapo gėlę padeda kol. Ada Neverauskienė.

Sveikina ALT S-gos pirmininkas dr. Leonas Kriaučeliūnas. 

dalyviai. Viktorija Meilytė 
ir Vincas Olšauskas, nelygi
nant aktoriai, itin gražia 
tarsena stilingu sakiniu, pa
sikeisdami išreiškė savo pa
dėką Korporacijai, juos į 
senjoratą p a r e ngusiems 
magistrei, tėvūnai, padali
nio valdybai ii- visiems ko
legoms. Padėką baigė tvir
tu pareiškimu dirbti Pro 
Patria.

Sukakties proga Korpo
raciją sveikino: (žodžiu) 
dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
filisteris, Amerikos lietuvių 
tautinės sąjungos pirminin
kas. šia proga jaunuosius
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Korporantai ir svečiai prie paminklo.

Kalba naujoji Korp! Neo-Lithuania Chicagos padalinio pirm. Vida Momkutė. Kiti iš kai
rės naujos valdybos nariai: arbiter elegantiarum Dana Gauriliūtė, padalinio valdybos narė Joana 
Vasiliauskaitė, iždininkas Pijus Stončius, vicepirmininkė Onutė Barakauskaitė, pirm. Vida Mom
kutė, prelegentas Antanas Juodvalkis, sekretorė Loreta Deveikytė, tėvūnas Darius Balzaras ir 
magistrė Indra Toliušytė. Prie vėliavos: vyr. valdybos pirm. Kazė Brazdžionytė, Jonas Savickas^ 
Juozas Mikužis ir Jurgis Lendraitis. Sveikina ALT pirm. Teodoras Blinstrubas.
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Naujai pakeltiems į senjorus Viktorijai Meilytei ir Vincui 
Olšauskui padalinio pirm. Rasa Plioplytė uždeda Korp! kepu
raites bei spalvas. Kairėje padalinio arbiter elegantiarum Dana 
Gauriliūtė.

Neolituanų šventė
(Atkelta iš 9 psl.)

korporantai. Fil. Algis Mo-. 
dėstas, vienas apdovanotų
jų, suvažiavime nedalyva
vo. Jam žiedas įteiktas šio
je sueigoje. Kazė Brazdžio- 
nytė, vyr. valdybos pirmi
ninkė įteikdama pasakė 
kalbą, kurioje atskleidė ap
dovanoja mojo žingsnius 
Korporacijoje ir lietuviška
me gyvenime, pradedant 
1958 metais, Clevelande. 
"Jo entuziasmas, ištvermė 
ir dažni geri pasiūlymai 
Korporacijai, pažadino ne 
tik mane, bet ir kitus kor- 
porantus dirbti ir stengtis 
vykdyti šūkį Pro Patria. 
Algis Modestas jautriai pri-

Vienas iš šventės stalų. Iš kairės: solistai Margarita ir Vaclovas Momkai, Petras Bučas, 
Juozas Jurevičius, Juozas Žemaitis, Antanas Juodvalkis, Onutė Daškevičienė, Marija Ročku- 
vienė ir Juozas Grigaitis.

■ ■■

ėmė žymenį ir dėkojo už pa
rodytą jam dėmesį. Salėje 
nuaidėjo "draugais esam, 
draugais būsim ..

Rasa Plioplytė pareiškė, 
kad ji ir su ja dirbusieji pa
dalinio valdybos nariai ir 
dalinio valdybos nariai ir 
kviestieji pareigūnai, ka
denciją baigė, ji dėkojo už 
darnų bendradarbiavimą vi
siems artimiausiems kole- 
goms-ėms, vardindama var
dais, o naujajai valdybai, 
senjorų sueigos 1985. XI. 3 
išrinktajai, linkėjo sėkmės, 
našaus darbo. Naujosios 
valdybos nariai, iššaukti pri
artėjo prie prezidiumo stalo 
ir perėmė iš senosios valdy

DIRVA

bos narių Korp! spalvų per
petes ir kitas insignijas.

Naujoji Chicagos padali
nio valdyba: Vida Momku- 
tė, pirmininkė, Onutė Bara- 
kauskaitė, vicepirmininkė, 
Loreta Deveikytė, sekreto
rė, Joana Vasiliauskaitė, 
vald. narys ir Pijus Ston- 
čius, iždininkas. Pirmininkė 
pakartotinai dėkojo kole
goms už pavedimą vadovau
ti padalinio darbams. "Kvie
čiu Jus savo įnašu prisidėti 
prie Korp! veiklos. Turin
tieji minčių, sumanymų 
prašomi jais dalintis su mu
mis, jūsų valdyba”, baigė 
deklaracinį pareiškimą.

Pirmininkė sueigą baigė, 
kviesdama sudainuoti ”Gau- 
deamus”. Didingai nuskam
bėjo šios senos viduramžių 
studentų dainos meliodija 
visuose taut. namuose, diri
guojant fil. Vaclovui Mažei-. 
kai, dabartinės vyr. valdy
bos nariui, arbiter elegan
tiarum.

Servuojama vakarienė, o 
ją baigus Algis Modestas, 
neolituanų orkestro vedė
jas, paskelbia pirmąjį šokį, 
valsą jauniesiams senjo
rams ... Valsui nuskambė
jus, pereinama į kitus šo
kius ir pakaitomis klasiki
niai ir modernius bei mo- 
derniškiausius. O šokėjų 
netruko ir viniems ir ki
tiems šokiams, gi garsas ir 
triukšmas moderniųjų... 
atrodė, ir stogą nukels ... 
Šokių įtarpose iškelti neku
riu dalyvių ekstra pasiūly
mai, pav. ”šiandie kolegė 
Violeta švenčia gimtadienį, 
siūlau sudainuoti ilgiausių 
metų (Vida Momkutė), po 
keleto šokių: "šiandie kol. 
Teodoras Blinstrubas šven
čia vardadienį... (Algis 
Modestas), abi padalinio 
valdybas pakviečia išgerti 
prie orkestro aikštelės bru
deršaftą ... (Kazė Braz- 
džionytė)... Visa salė kiek
vieną pasiūlymą priėmė plo
jimu ir ūžimu. Ir taip tęsė
si iki vėlumos.

Kai senoji gvardija, ne- 
išsiskiriant ir šokių vetera
no Petro Vėbros, pavargo ir 
pradėjo salę apleisti, paju-
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Antanas Juodvalkis ir Algis Modestas, didžiai nusipelnę 
korporacijai, apdovanoti Korp! aukso žiedais.

Tautos Fondo pietūs Chicagoje
Spalio mėn. 27 d., sekma

dienį, prisirinko pilnutėlė 
Chicagos Tautinių Namų 
salė į jau tradiciniais tapu
sius Tautos Fondo Chica
gos komiteto rengiamus pie
tus. Susirinkusius'pasveiki
no rengimo komisijos vado
vė A. Katelienė, pasidžiaug
dama Chicagos lietuvių dė
mesiu Tautos Fondui ir pa
kvietė meninę dalį atlikti 
jauną solistę Dalią Polikai- 
tytę. Solistė palydint pianis
tui M. Motekaičiui padaina
vo: Vėl sakysi (Jonušo), 
Apynėlis (Gudauskienės), 
Mergaitė ir žvejys (Gu- 
dauskenės) ir Lakštingalos 
giesmė (Kuprevičiaus). Da
lyviai jaunąją solistę suti
ko labai šiltai, jos dainavi
mas skambėjo užtikrintai ir 
maloniai.

Po meninės dalies kan. V. 
Zakarauskas sukalbėjo mal- 
dv, o Tautiniai Namai pa
tiekė skaniai paruoštus pie
tus.

Prieš pradedant gurkšno
ti kavą, Tautos Fondo Chi
cagos komiteto pirmininkas
J. Jurkūnas susirinkusiems 
perdavė VLIKo pirmininko 
Dr. K. Bobelio ir Tautos 
Fondo valdybos pirmininko
J. Giedraičio sveikinimus ir 
padėkojęs chicagiečiams už 
jų $7185 auką Kopenhagos 
Tribunolui ir Jaunimo Lais
vės žygiui, pakvietė to žy
gio dalyvę VLIKo valdybos 
narę O. Baršketytę pasida-. 
linti savo įspūdžiais. Maž
daug 20 min. trukusiam 
pranešime, O. Barškėtytė 
palietė tik pačius pagrindi
nius tų įvykių momentus.

dėjome ir mudu su Nora, 
nors Tadas ir kiti protesta
vo, esą nesusipratimas, iš
eiti iš baliaus dar orkestrui 
grojant šokių melodijas ...

Mečys Valiukėnas

Jos pasakojimas buvo 
sklandus ir vaizdus.

Po pranešimo J. Jurkū
nas išdalino virš šimto pa
žymėjimų didesnėmis auko
mis parėmusiems Tautos 
Fondą. Toliau vyko laimėji
mai. Laimingiesiems teko 
dail. M. šileikio ir B. Stan
kūnienės paveikslai ir kitos 
vertingos dovanos.

Baigus laimėjimus vėl ko
miteto pirmininkas J. Jur
kūnas kreipėsi į susirinku
sius prašydamas aukos Tau
tos Fondui. Pietų dalyviai 
nepaprastai dosniai reaga
vo ir čia pat pietų metu bu
vo surinkta $13035. Stam
besnieji aukotojai: Juozas 
Blažys $1500( viso Fondui 
yra davęs $6160), Pranė 
Prankienė $500 ($5130),
Antanas Kazaitis $1000 
(4800), Dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas $500 (2050), Ed
mundas Jasiųnas $1000 
(1865), Stasė Palekienė 
$1000 (1570), Jonas Tijū
nas $1000. Be šių didžiųjų 
aukotojų turbūt beveik visi 
dalyvavę atidavė savo auką 
daugiausia šimtinėmis. Su
rinktoji tik pietų metu 
$13035 suma Chicagos Tau
tos Fondo istorijoj yra re
kordinė.

Pietūs savo dalyvavimu 
pagerbė Lietuvos generali
nė konsulė Juzė Daužvar- 
dienė.

Pietums ruošti komisijos 
pirmininkei talkino F. Mac
kevičienė, J. Linkienė, <5. 
Bačinskienė, V. Žemaitienė 
ir J. žemaitis. Komisija sa
vo darbą atliko pasigėrėti
nai. Pietų dalyvių nuotaika 
buvo pakili.

Tautos Fondo Chicagos 
komitetą sudaro: J. Jurkū
nas, Dr. L. Kriaučeliūnas, 
Ed. Jasiūnas, prof. M. Mac
kevičius, A. Katelienė, A. 
Repšienė, P. Povilaitis, J. 
Kreivėnas, A. Pimpė ir J. 
žemaitis. J. J.
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CHICAGOS LIETUVIAI
CLEVELANDO VYRAI 

DAINUOJA

šį rudenį Chicagoje vo
kalinių ar kartu su instru.- 
mentalistais koncertų ne
trūksta. Koncertuoja vieti? 
nės jėgos, koncertuoja ir iš 
toliau atvykstantieji. Kiek
vieną ar kas antrą sekma
dienį, galima pasiklausyti 
mūsų gražiabalsių daininin
kų ar kolektyvinių vienetų 
sutartinių, lyg nuolatiniame 
teatre. Be to, tuo pačiu me
tu kiekvieną šeštadienį vi
sose trijose lietuvių laiko
mose salėse (Jaunimo cent
re, Tautiniuose namuose ir 
Šaulių) vyksta pokyliai, mi
nėjimai. Visuose renginiuo
se publikos netrūksta, nors 
ne visada sausakimšai už
pildo sales. Tą gali aprėpti 
tik didysis lietuvių telki
nys — Chicaga.

Tuos renginius ruošia 
įvairios organizacijos ar ko
mitetai, sudaryti iš sava
noriškai p a s i a ukojančių 
žmonių. Jų rūpestingas įna- 
šas į lietuvių kultūrinį ir 
visuomeninį gyvenimą, var
gu, ar galima pinigais ap
skaičiuoti ir įvertinti. Tik 
paskaičiuokime organizaci
jų vadovybėse ar komite
tuose besidarbuojančius as
menis, tai gausime įspūdin
gą skaičių, nors dažnai tie 
patys žmonės matomi net 
keliuose vienetuose. Tie 
žmonės ne tik pluša vado
vybėse, bet dalyvauja ir 
kitų ruošiamuose renginiuo
se. Lenkytojai ir vadovai 
dažniausiai yra pensininkai, 
turintieji ribotas pajamas, 
bet remiantieji visą lietu
višką veiklą bei fondus 
Sunku būtų apsieiti be to
kių žmonių dalyvavimo ir 
paramos. Lietuviškoji veik
la būtų skurdesnė ir fondai 
tuštesni.

Vasario 16 gimnazijai 
remti komitetas, globoja
mas PLB valdybos, vado- 
vaupamas Karolio Milko- 
vaičio, š. m. lapkričio 10 d. 
Jaunimo centre, Chicagoje 
suruošė sėkmingą Clevelan
do vyrų orketo koncertą. 
Ryto Babicko vadovauja
mas oktetas, pastarųjų tri
jų metų laikotarpyje, Chi
cagoje lankosi jau penktą 
kartą. Tas parodo didelį jo 
populiarumą.

Antanas Juodvalkis

Koncertą atidarė ir susi
rinkusius svečius pasveiki
no komiteto pirm. K. Milko
vaitis. Svečių tarpe buvo 
gen. konsule Juzė Daužvar- 
dienė, vyskupai — Vincen
tas Brizgys ir Ansas Tra- 
kis, marijonų provincijolas 
kun. Viktoras Rimšelis, 
PLB valdybos pirm. Vy
tautas Kamantas. ALTo 
pirm. Teodoras Blinstrubas, 
ALT S-gos pirm. dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, Lietuvių 
Fondo tarybos pirm. Povi
las Kilius ir daug kitų vi
suomenės veikėjų.

Publikai plojan į sceną 
įžengė juodai apsirengę 
(antroje dalyje paraudona
vę) septyni vyrai, o prie pi
anino atsisėdo aštuntasis, 
jų vadovas Rytas Babickas. 
Pirmojo koncerto dalyje 
girdėjome lietuvių kompo
zitorių aranžuotas liaudies 
dainas ir maršus, o antroje 
dalyje — daugiausiai sve
timųjų kompozicijas, pritai
kytas oktetui jų vadovo Ry
to Babicko.

Įtarpose, R. Babickas kla
sifikavo išpildomas dainas 
į meilės, patrijotines ir sri
tines, skirtas sūduviams, 
žemaičiams ir aukštai
čiams. Jos viena už kitą bu
vo skambesnės ir susilaukė 
užpelnytų katučių. Priedui 
dar padainavo dvi dainas, 
iš viso šiame koncerte su
dainavo 22 dainas. Pagal 
okteto vadovo skaičiavimą, 
per 5 atsilankymus, chica- 
giečiai girdėjo 100 dainų.

Oktetas yra išleidęs ir 
trečią įdainuotą plokštelę, 
kurią susirinkusieji gausiai 
pirko, rinkdami autografus. 
Ją jau buvo nusivežę į 
Australiją, kur publikos bu
vo, kaip ir čia, labai šiltai 
priimti.

Po koncerto, rengėjai vy
rams prisegė po baltą gvaz
diką, o jų vadovas padėko
jo už gausų atsilankymą, 
nepabūgus žvarbaus ir lie
tingo oro. Komiteto pirm.
K. Milkovaitis pakvietė 
PLB valdybos pirm. V. Ko- 
mantą prie mikrofono tarti 
žodį. Jis padėkojo komite
tui, PLB valdybos vicepirm. 
švietimo ir tautinio auklė
jimo reikalams Birutei Ja
saitienei, rūpestingai globo
jančiai užjūrio mokinius,

Okteto vadovas R. Babickas po koncerto su M. Marcinkiene, 
K. Milkovaičiu ir B. Jasaitiene.
Lietuvių Fondui ir čia esan
čiam tarybos pirm. P. Ki
liui, už Vasario 16 gimna
zijos rėmimą, teikiant sti
pendijas ten esantįems už
jūrio mokiniams.

K. Milkovaitis paskaitė 
ilgoką sąrašą asmenų, čia 
pat parėmusių Vasario 16 
gimnaziją didesnėmis ar 
mažesnėmis sumomis, o vy
rų oktetas, iš jiems priklau
somo honoraro, prisidėjo su 
visa šimtine.

Po koncerto, visi buvo 
pakviesti į kavinę pasivai
šinti ir pabendrauti su ok
teto vyrais.

Vasario 16 gimnazijai 
remti centrinis komitetas 
talkina lėšų telkime ir rū
pinasi mokinių siuntimu į 
gimnaziją, šiuo metu gim
nazijoje yra 93 mokiniai, 
kurių net 38 iš užjūrio kraš
tų. šiais metais kimnaziją 
vykdo didelius statybos bei 
pilies atnaujinimo darbus 
ir reikalinga visų lietuvių 
paramos.

Lietuvybės išlaikymo dar
be gimnazija atlieka nepa
mainomą vaidmenį; todėl vi
sokeriopai ją remkime ir 
talkinkime komitetui.

Oktetą sudaro: pirmieji 
tenorai — Mindaugas Mo
tiejūnas ir Algirdas Gylys, 
antrieji tenorai — Gytis 
Motiejūnas ir Raimondas 
Butkus, baritonai — Pau
lius Nasvytis ir Romas Zy
lė, bosai — Valdas žiedonis 
ir Rytas Babickas (vado
vas).

JAUNIMO CENTRAS

Kaip matome, Jaunimo 
centre vykstą nuolatiniai 
renginiai, naudojant visas 
patalpas, čia pateiktieji 
vieno vakaro įvykiai tik pa
rodo, kaip plačiai Jaunimo 
centro patalpos yra naudo
jamos ir kaip Jaunimo cen
tras mums chicagiškiams 
yra dar reikalingas. Litua
nistikos mokyklos (pra
džios, aukštesnioji, pedago
ginis institutas), muziejai, 
archyvai (pasaulio, mu-_ 
zikologi jos, foto), studį- 
jų ir tyrimų centras, 
Čiurlionio galerija, PLB 
valdybos būstinė, kavinė, 
parduotuvė ir t.t. ir t.t. čia 
posėdžiauja daugelio orga
nizacijų ir renginių vadovy
bės, čia vietą randa chorų 
ir ansamblių bei taut. šo
kių repeticijos, čia ruošiami 
minėjimai, šeimų šventės. 

Jaunimo centras yra gyvy
biniai reikalingas visai lie
tuviškai veiklai, visam lie
tuviškam judėjimui.

Jaunimo centro išlaiky
mas yra brangus ir iš gau
namų pajamų negali išsilai
kyti. Visuomenė ir organi
zacijos turi prisidėti prie 
Jaunimo centro išlaikymo, 
stodami nariais ir remdami 
aukomis. Metinis nario mo
kestis asmenims yra 20 dol., 
o organizacijoms 100 dol. 
Jeigu Jaunimo centro lan
kytojai ir organizacijos su
simokėtų metinį nąrio mo
kestį, tai jo išlaikymas žy
miai palengvėtų. Prie Jau
nimo centro išlaikymo 
reikšmingai prisideda mo
terų klubas, laikydamas 
krautuvėlę ir iš gauto pel
no įgydamas reikalingų 
reikmenų.

Jaunimo centro valdyba, 
pirmininkaujama Salomė
jos Endrijonienės,' ne tik 
nuomoja patalpas kitų ruo
šiamiems renginiams, bet 
ir pati laiks nuo laiko su
ruošia kokį koncertą ar va
karienę. šiemet Jaunimo 
centro tradicinė vakarienė 
ruošiama gruodžio 8 d. sa
vose patalpose. Tai pagrin
dinis metinis renginys, da
romas kiekvienais metais, 
stengiantis papildyti Jauni
mo centro vasaros mėne
siais ištuštintą kasą. Orga
nizacijos turėtų jausti pa
reigą šį renginį paremti, 
paimant bent po stalą, o pa
vieniai gausiai dalyvauti.

Nemažai kainuoja ir Jau
nimo centro apsauga. Įve
dus apsaugą, nebegirdėti 
nei užpuolimų, nei vagysčių.

JAUNIMO CENTRO 
VAKARIENĖ

Jaunimo centro tradicinė 
metinė vakarienė bus gruo
džio 8 d. savoje pastogėje. 
Organizacijos ir asmenys, 
prašome rezervuoti stalus, 
ar vietas Jaunimo centro 
raštinėje, 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, III. 
60636, telef. 312-778-7500.

Jaunimo centre pastogę 
randa mokyklos, organizaci
jos ir institucijos. Kad ir 
toliau galėtų lietuviškoji vi
suomenė naudotis Jaunimo 
centro teikiamais patarna
vimais, prašome jį paremti 
savo dalyvavimu rengiamo
je vakarienėje. Taip pat 
svarbu, kad kuo didesnis 
lietuvių skaičius stotų na

riais ir savo metiniais mo
kesčiai prisidėtų prie Jauni
mo centro išlaikymo.

PASISAKĘS MARGUČIO 
TELETONAS

Seniausia lietuvių radijo 
valanda MARGUTIS, įsteig
ta A. Vanagaičio, dabar ve
dama žurnalisto Petro Pet- 
ručio, veikianti penkias die
nas savaitėje (pirmad.- 
penktad.) po vieną valandą, 
buvo patekusi į finansinius 
sunkumus, susidariusiems 
nuostoliams padengti ir i 
apartūrai atnaujinti, buvo 
skubiai reikalinga 16,000 
dol. suma. Pasinaudojant 
amerikiečių patirtimi, per 
radiją buvo kreiptasi į Mar
gučio klausytojus ir papra
šyta tuojau pat paskambin
ti telefonu ir pranešti ko
kią sumą skiria Margučio 
paramai. Tenka pasidžiaug
ti, kad klausytojai buvo la
bai jautrūs ir Margučio 
prašymą dosniai parėmė. 
Per pirmąsias 5 dienas, pa
sižadėjimais pasiekė 10,000 
dol., o antrą savaitę pervir
šijo numatytą sumą.

Tuo tarpu Margučio už
sidarymo išvengta ir galime 
džiaugtis muzika, praneši
mais ir visa teikiama infor
macija, bet neužmirškime, 
kad kiekviena prabėganti 
minutė reikalinga apmokė
ti. Laikas bėga, o išlaidos 
ir vėl auga. Kuklūs skelbi
mai nepadengia bėgamųjų 
išlaidų ir reikalinga visų 
nuolatinė parama, kad Mar
gutis vėl neįkristų į skolas.

Paskutinis šiais metais 
ruošiamas Margučio koncer
tas įvyks gruodžio 1 d. 3 
vai. po pietų Jaunimo cent
re. Programą atliks vieš
nios iš Vokietijos — solistė 
Eva Tamulėnaitė ir pianis
tė dr. Raminta Lampsatytė.

<

CARBIDE 
CUTTING 
TOOL 

SPECIALISI 
Previous experience 

preferred.

FERNDALE MI. AREA

STERLING 
SUPPLY CO.

Ask for BILL CROSS

313-546-3395
Mon.- Fri., 8-5

(45-48)

DENTAL TECHNICIANS
DENTURE DEPT.

CAST PARTIAL DEPT.
Posltlons avallable for den- 
ture flnlsher and cast partlal 
waxer. Mušt be well experl- 
enced and oualfty orlerrted. 
lt you are looklno for lob 
securltv, top salarles wlth 
company benefits, contact 
our full-servlce urtra-modern 
lab now for an lnterv)ew. 
Call 201-363-3827.

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICIAN FP GP 

To work and live in a amall congenial 
community. FulI/part tlme. Beautiful 
Southeast idaho Valley.. Small Hos- 
Sltal, established practice. Salary 

uaranlee. LET US SĖT YOU UP. 
VALLEY HOSPITAL DOWNEY. 1D 

208-897-5281 collact 
W. Watkin. ADM.

(45- 47)
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PENKTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
Antanas Juodvalkis

Jau buvo rašyta, kad 
mokslo ir kūrybos simpoziu
mai vyksta keturių metų 
tarpais, o jų tęstinumu rūpi
nasi 4 institucijų sudaryta 
taryba, šiuo metu pirminin
kaujama inž. Juozo Rimke
vičiaus. Mokslo ir kūrybos 
simpoziumų tarybą sudaro:

1. Amerikos lietuvių inž. 
ir archit. s-ga (J. Rimkevi
čius, pirm, ir A. Kerelis).

2. Pasaulio lietuvių gydy
tojų s-ga (K. Ambrazaitis 
ir J. Valaitis).

3. Lituanistikos institu
tas (J. Rėklaitienė ir kun.
J. Vaišnys).

4. JAV Lietuvių Bendruo
menė (T. Remeikis ir kun. 
V. Rimšelis).

Taryba pakvietė vadovau
ti: mokslinei programai —- 
Joną Bilėną ir organizaci
niam komitetui — Ramojų 
Vaitį.

Mokslinės programos at
skiroms šakoms vadovauja: 
griežtiesiems mokslams —
B. Jaselskis, medicinos 
mokslams — J. T. Daugir
das, humanitariniams ir so
cialiniams mokslams — A. 
Norvilas.

Organizacinis komitetas 
buvo sušaukęs spaudos kon
ferenciją ir informavo apie 
pasiruošimus V-jam moks
lo ir kūrybos simpoziumui, 
įvykstančiam š. m. lapkri

NAUJAS TALENTAS MARGUČIO 
KONCERTE

Sol. Eva Tamulėnaitė, 
Gelsenkircheno muzikos te
atro solistė, Racine, Wisc. 
gyvenančių Mato ir Idos Ta- 
mulėnų duktė, gruodžio lt 
d. 3 vai. p. p. atliks progra
mą Margučio rengiamame 
koncerte, Jaunimo centre.

Sol. E. Tamulėnaitė — 
mezzosopranas, baigusi Vie
nos muzikos konservatori
jos operos klasę, išvyko į 
Daniją ir dainavo Kopenha
gos operoje. Vėliau, gavusi 
kvietimą, parsikėlė i Vaka
rų Vokietiją ir pradėjo dai
nuoti Gelsenkircheno muzi
kos teatre, atlikdama pa
grindinius vaidmenis operų, 
operečių ir muzikų pasta
tymuose. Taipgi dažnai 
kviečiama koncertuoti ki
tuose Vakarų Vokietijos 
miestuose, Danijoje ir ki
tur.

Margučio rengiamas kon
certas bus savotiškas de
biutas. Solistei iki šiol ne
teko dainuoti lietuvių ren
giamuose koncertuose. Pir
moje programos dalyje at
liks lietuvių kompozitorių 
kūrinius ir lietuvių liaudies 
dainas. Taipgi sudainuos po
ra estiškų dainų. Evos Ta- 
mulonaitės motina yra estų 
tautybės. Tiek motina, tiek 
ir duktė gerai kalba lietu
viškai. Reikia pastebėti, kad 
sol. E. Tamulėnaitė, kon- 

čio 27 d. — gruodžio 1 d. 
Jaunimo centre, Chicagoje.

Jau yra paaiškėję, kad 
šiame simpoziume bus 61 
sesija su 225 kalbėtojais. 
Atskiromis mokslo šakomis 
pasiskirsto taip:

Griežtųjų mokslų — 25 
sesijos su 88 kalbėtojais,

Medicinos mokslų — 10 
sesijų su 34 kalbėtojais,

Humanitarinių mokslų — 
26 sesijos su 103 kalbėto
jais.

Be šių paskaitų vyks 
specialūs renginiai:

Parodos — jaunųjų ar
chitektų darbų (organizuo
ja Gintarė Kerelytė-Thoms 
ir Aras Rimavičius), žemė
lapių — istorinės Lietuvos 
ploto kartografinis atvaiz
davimas amžių bėgyje 
(rengėjas Rimantas Kun- 
čias-žemaitaitis), Lietuvos 
žemės turtų (org. Liet, tau
todailės inst. — Aldona Ve- 
selkienė) ir dail. P. Kiaulė- 
no memorialinė paroda 
(reng. -r- Čiurlionio Galeri
ja, JAV LB Kultūros tary
ba ir Lietuvių dailės insti
tutas). Visos parodos vyks
ta Jaunimo centre, simpo
ziumo metu.

Susipažinimo vakaras bus 
lapkričio 27 d., trečiadienį, 
7 vai. vak. Jaunimo centro 
kavinėje. Programoje: Ant
ras kaimas, svečių pristaty

Sol. Eva Tamulėnaitė

certuodama Vakarų Euro
poje, nepamiršta į progra
mą įtraukti ir lietuviškų 
dainų. Antrojoje koncerto 
dalyje bus atlikti kitatau
čių kūriniai — operų, ope
rečių arijos ir t.t.

Solistei akompanuos Dr. 
Raminta Lampsatytė, Ham
burgo muzikos konservato
rijos profesorė. Dr. R. 
Lampsatytė tą patį savait
galį skaitys paskaitą Moks
lo ir kūrybos simpoziume.

Margučio rengiamo kon
certo bilietai gaunami Mar
gučio raštinėje ir Vaznelių 
Gifts Internationa] parduo
tuvėje.

DIRVA

mas, registracija, leidinio 
platinimas.

Literatūros ir muzikos 
vakaras įvyks lapkričio 29 
d., penktadienį, 7 vai. vak. 
Jaunimo centre. Programo
je: literatūros premijų įtei
kimas ir kompozitorės Gied
rės Gudauskienės fortepijo
no kūrinių koncertas, kurį 
atliks pianistė Raimonda 
Apeikytė ir Monigirdas Mo- 
tekaitis. Bilietai gaunami 
Vaznelių prekyboje ir prie 
registracijos.

Baigminis pokylis bus 
lapkričio 30 d., šeštadienį, 
7 vai. vak. Beverly Country 
klubo salėse, 8700 So. West- 
ern Avė. Programoje: solis
tė Simonaitytė-Gaižiūnienė, 
vakarienė ir šokiai, grojant 
Aido orkestrui. Auka asme
niui 25 dol. Rezervacijas 
priima V. Lapienė — telef. 
312-343-8857, Irena Kere
lienė — telef. 312-361-4770 
ir prie registracijos, jei dar 

~bus laisvų vietų.
Lapkričio 28 d., ketvirta

dienį — Padėkos dieną, 14 
vai. p. p. atidarymas, muzi
kologijos sesijos paskaitos 
ir supažindinimas su Lietu
vos pokario laikų muzikine 
kūryba (atrodo, čia kalba
ma apie okupacijos laiko
tarpį).

Lapkričio 29 ir 30 dieno
mis nuo 9 vai. iki 17 vai. 
vakaro bus įvairios paskai
tos septyniose sesijose tuo 
pačiu metu. Smulkesnė pro
grama bus simpoziumo lei
dinyje ir Jaunimo centro 
vestibiulyje.

Gruodžio 1 d., sekmadie
nį, 11 vai. pamaldos, vaini
ko padėjimas prie pamink
lo ir užbaigiamasis posėdis.

Tai tokia būtų labai su
trumpinta V-jo mokslo ir 
kūrybos simpoziumo pro
grama. Suvažiuoja per 200 
mokslininkų ir kūrėjų. Tai 
lietuviškieji ąžuolai, savo 
sugebėjimais ir darbu įko
pę į mokslo bei gamybos 
įmonių viršūnes ir ieškan
tieji ryšio su lietuviškąja 
visuomene. Visos paskaitos- 
simpoziumai bus lietuvių 
kalba, nors jauniesiems 
mokslininkams nelengva su
rasti lietuviškus terminus. 
Jų įsijungimas į lietuviško 
darbo barus, sustiprins lie
tuvybės išlaikymą ir pa-

lengvins ilgamečiams vei
kėjams nešamą naštą.

Du šimtai aktyvių lietu
vių akademikų, o antra tiek 
ar daugiau nuošaliai stovin
čių, bet neatitrūkusių nuo 
lietuviško kamieno, džiugi
na kiekvieno lietuvio širdį. 
Niekada lietuvių išeivija ne
turėjo tiek išsimokslinusių 
ir susipratusių lietuvių, 

( kaip šiandieną.
, Sveikiname atvykstan

čius mokslininkus ir kūrė
jus į lietuviškąją Chicagą 
ir linkime įsijungti bei su
stiprinti lietuvių pastangas 

( išsilaikyti nepaskendus be- 
rybėje amerikiečių jūroje.

„ Chicagos lietuviškoji visuo
menė visada dosniai ir en
tuziastingai paremdavo vi
sus renginius.

Visi žinome, kad kiekvie
nas didesnis renginys yra 

. surištas su išlaidomis ir rei- 
i kalingas visuomenės para

mos. Pirm. R. Vaitys pra- 
. nešė, kad greta vykdomo pi- 
> niginio vajaus, tikisi gau

saus dalyvavimo paskaitose 
• ir visuose renginiuose. įėji

mas į Jaunimo centro visus 
renginius, išskyrus litera
tūros vakarą, vienai dienai 
kainuoja 4 dol., o Visoms 
dienoms — 8 dol. Bilietai 
bus gaunami prie registra
cijos stalo. Juo gausiau da
lyvausime, tuo daugiau pa
lengvinsime rengėjų finan-. 
sinę naštą.

Padėkos dieną, sudoroję 
kalakutą, n e p a tingėkime 
nuvykti į Jaunimo centrą ir 
d a 1 yvauti atidaromajame 
posėdyje.

Mes lietuviai galime di
džiuotis, turėdami gausų 
būrį akademikų, ieškančių 
tampresnio ryšio su plačią
ja visuomene.

Penktojo mokslo ir kūry-

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IS 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvtaikite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų’teletype 
susisiekimas su Maskvą 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 44114

/

Mokslo ir kūrybos simpoziumo organizacinis komitetas. Sėdi: 
K. Burba, J. Rimkevičius, R. Vaitys, A. Grinienė. Stovi: M. 
Marcinkienė, S. Zalatorė, P. Masilionienė ir A. Budrionienė.
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bos simpoziumo organizaci
nį komitetą sudaro: pirm. 
Ramojus Vaitys, vicepirm. 
Irena Kerelienė, iždininkas 
Kostas Burba, sekr. Audro
nė Tamošiūnaitė, spaudos 
ryšininkė Snieguolė Zalato
rė, lėšų teikėja Pranė Masi
lionienė, leidinio redaktorė 
Nijolė Užubalienė. Renginių 
vadovės — susipažinimo 
vakaronės Matilda Marcin
kienė, literatūros vakaro 
Aldona Grinienė, baigminio 
pokylio Vilhelmina Lapienė, 
registracijos Alfa Budrio
nienė.

Kaip matorpe, organizaci
niam komitete vyrauja mo
terys. Moterų įsijungimas į 
šio simpoziumo ruošą, ma
nau, bus naudingas, nes 
moterys yra jautresnės ir 
pareigingesnės.

NATIONWIDE 
INSURANCE

APDR A ŪDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į O SELENIŲ apdra.ud.os 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
H t s., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

MAINTENANCE 
SUPERVISOR 

Experienced in repai? of ateel 
cutting machinery, such as cut- 
to length lines, with some ex- 
perience in crane repair to su- 
pervise 4 maintenance men, also, 
good communication skilia. Wil- 
lingly to relocate to New York 
City metropolitan area.
Full company benefits. Salary 
commensurate with experience 
and ability. If interested send 
resume to Personnel:

THYPIN STEEL CO. 
49-49 30th St.

Lomi Jsland City, N. Y. 11101 
Call 718-937-2646

EOE M/F
(451)

SHEET METAI
6RIN0ER/P0LISHERS 

MECHANICS
W« ollef *n wage

Iringe packag* mclud-
'"g cvartima & protit shar- 
mg. Give u* a caM and let ut 
maka an olfar Wa naad 
quaiil<ed aeopla «xpari- 
encad M fabocatmg Hght 
aauga siael A alummum. 
tome witn a laadar in tha m- 
dustry. Appiy

TS LUNDQUIST DRIVE 
BRA1NTREE. MASS. 021 #4 
617-843-3546, 848-2265 

(42-45)
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Septintoji premijų šventė 
Clevelande

Clevelando Lietuvių Na
mai ir Lietuvių Klubas yra tos 
pačios Direktorių tarybos ži
nioje. Direktorius renka akci
ninkai, kurių pinigais šie na
mai pastatyti. Atseit, tai bū
tų lyg biznio tikslais pastatyta 
ištaiga, tačiau nei akcininkai, 
nei Direktorių taryba didelio 

<

Pirm. R. Bublys sveikina laureatę Stefaniją Stasienę. 
V. Bacevičiaus nuotr.

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Reoltor 
savininkas

EAST SHORE REALTY

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

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

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis | mano įstaigą.

1 MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA«WMMWWWMMWWWt
' >

‘Anjber HoHdays”
EKSKURSIJOS t LIETUVĄ

Paskutinė šių metų ekskursija į LIETUVĄ iš
vyksta GRUODŽIO 26 D. — $1440.00 (su įdomia 
NAUJŲJŲ METŲ programa Vilniuje). Kelionės 
maršrutas: Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, 

Helsinkis.
1986 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 

prasideda KOVO 26 D.

REGISTRUOJAME JAU DABAR.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West 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 AKI. BASED ON DOUBI.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
IO CHANCF5 RF.CISTERF.D TRAVEL AGF.NT # TA 0114

pelno iš namųir klubo eksplo- 
tavimo nepadaro. Tiesa, ne 
dideliam pelnui uždirbti, nė 
iš akcijų pasipelnyti Clevelan
do lietuviai, prisidėję prie šių 
namų statybos, nelaukė.

Clevelando Lietuvių namai 
daugiau tarnauja visuomeni- 
niam-kultūriniam tikslui. Čia

Romas ir Ingrida Bubliai, dr. A. Butkus, Jonas Kavaliūnas, dr. Ed. Lenkauskas Lietuvių 
Namų bankete. V. Bacevičiaus nuotr.

klubo valgykla skaniai paval
gydina už palyginamai priei
namą kainą, čia ir ‘kietesnio’ 
gėrimo lašas žymiai pigesnis 
negu kitur privačiai išlaiko
mose salėse. Svarbiausia, Lie
tuvių Namuose visos Clevelan
do lietuvių organizacijos savo 
susirinkimams veltui gauna 
patalpas.

Namu direkcija nuo pat įsl- 
kūrimo auka prisidėdavo prie 
mūsų kultūrinių parengimų, 
o jau septinti metai iš eilės ski
ria 1000 dol. premiją. Ji ski
riama asmeniui, kuris pats sa
vo įnašu ir organizavimu kitų 
prisideda prie Cleveland lie
tuvių kultūrinio gyvenimo pa
kėlimo.

Šių metų premiją Namų Di
rekcija, Kultūros komisijos re
komenduojama, paskyrė Sv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos direktorei Stefanijai 
Stasienei. Si premija buvo 
įteikta lapkričio 9 d. klubo su
rengtame baliuje. Pilnutėlė 
salė svečių aiškiai rodė, kad 
laureatė šios garbės pilnai už
sitarnavo. Savo žodyje ji pa
reiškė, kad šia premija 'Klu
bas įvertino lituanistinės mo
kyklas svarbą ir su ja susijusi 
darbą. Tačiau pirmoji, tai 
yra tėvų mokykla, yra svar
biausia'.

Pilnai su tuo sutikdami, iš 
savo pusės norime tik pridur
ti, kad tėvai subręsta lietuviš
koje visuomenėje ir užtat la
bai džiugu, kad Clevelando 
lietuvių visuomenė, per savo 
Patikėtinių Tarybą, įvertino 
Lituanistinės mokyklos ir mo
kytojos darbą. Garbė jiemsl

Tiesa, Clevelande tai jau 
antra Lituanistinės mokyklos 
direktorei premija. Pirmąją 

prieš kiek metų paskyrė Ohio 
Lietuvių Gydytojų Sąjunga 
dir. V. Augulytei-Bučmienei. 
Lyg pagirdamas noriu pa
klausti, ar kur kitur Lietuvių 
mokytojas būtų taip aukštai 
vertinamas lietuvių visuome
nės?!

Beje, savo premiją, net ne
nulipusi nuo scenos, S. Stasie- 
nė išdalino: 500 dol. Uragva- 
jaus lietuviškam jaunimui, 
250 dol. San Paulo nesenai at
gaivintai lituanistinei mokyk
lai ir 250 dol. Vasario I6-tos 
gimnazijai.

Premijų šventės baliaus nuo 
taiką maloniai kėlė jaunimo 
oktetas 'Uždainuokim', suma
niai vadovaujamas A. Biels- 
kaus, o klubo šeimininkės šven 
tiškai ir sočiai vaišino. Baliaus 
dalyviai už gražią šventę liko 
dėkingi Patikėtinių Tarybai, 
sumaniai vadovaujamai R. 
Bublio.

Antanas Butkus

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

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

GASOLINE
TANKER
DRIVERS

Mušt have DOT physical form 
and drivera abetract from ra
gis tr y reąuirad. Full company 
benefits.

Call RICH1E LOMBARDO 
617-828-4900, ext 303 

FIRELINE PETROLEUM 
777 DEDHAM ST. 

CANTON, MASS. 02021 
(>»-4f)

CAN PLANT PERSONNEL
Ejiperltnctd;

SOUDRONIC MECHANNICS 
PRESS MECHANIC3

CAN CORP. OF AMERICA 
BLANDOM. PA. I»5IO

Call 2IS-eM-3044i e»k lot EARL
JOANZEMI3 or DON CRADY. 

<4».4*l

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED PHYSICAL THERAPIST 
to work in Namuckel Itland. Full 
tim* Physical Tharaplat pocltlon 
•vallablt ai a amall raaort Koapllal. 
Salary commenturata with aapcrlenca 
and abillly. Full banafita, 10 paid 
holldaya, and low rant houainf avalt- 
abla on tamporary baals. Plasta aand 
raaume to: Admlnlatrator 
NANTUCKET COTTAfiE HOSPITAL 

S. Proapact St.
Nanluckat, Mat a. OZSS4 

(4J.2>
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Lietuvių kredito kooperatyvas 
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

a

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
PARDUODAME

Smulkesnės informa
cijos suteikiamos TAU
POS ištaigoje.

Metinis
Prieaugis

8.24%
8.78%
9.31%
9.58%
7.50%
6.10%

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

TAUPOS DARBO VALANDOS
TREČIADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

10:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.

adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.
X SEKMADIENIAIS

11:00 vai. r. — 1:00 yal. p. p. 

Dievo Motinos parapijos patalpose 
(centrinėje TAUPOS būstinėje).

VISOS SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS SU 
NATIONAL DEPOS1T CUARANTEE CORPORATION

Ohio’s 
Newest 
Instant 
Lottery

Win $100,000 Instantfy or 
Million Dol lar Grand 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.

,OHIO IIott€ry/
^***^>^. Anequal

' opportunity 
employer.

NAT1ONW1DE 
INSURANCE 
hut>onw>d« iŠ on yOv'

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigų — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

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

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

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

(39-48)

1985 KELIONĖS i LIETUVĄ
No. 126 (15 dienų): gruodžio 26 - šaulio 9 — $1,459
10 dienų Lietuvoje. 2 Helsinky, FINNAIR i< JFK.

Dėl broilOros Ir daugiau Informacijos kreiptis:
BALTIC TOURS

293 AUBURN ST.
NEWTON, MA 02166 

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

giminių likvietlmo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų suhrarkyme

MATAS & TURNER 

REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A. 
(CERT1FIE1) RESIDENTIAL API’RAISER) 

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

SM /uperior /oving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,
■ kvalifikuotų studentu mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

I

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Della L, William J. Sr„ 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenziįuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

i

I

S

i 
s
I

L

/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.
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KULTŪRINE PŪPIETE
1985 m. gruodžio 1 d., sekmadienį, 4 vai. p. p 

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMŲ DIDŽIOJOJE SALEJE.

Programoje

LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS
Tenorai Emanuelis Jarašūnas ir Bronius Seliukas, baritonas Antanas Po

likaitis ir bosas Rimtautas Dabšys. Muzikinis vadovas Aloyzas Jurgutis.
Režisierius-dekoratorius Petras Maželis*

Įėjimas asmeniui 5 dol. Po programos kavutė ir veiks baras. Popietėje ga
lima bus įsigyti Los Angeles Vyrų kvarteto plokštelę ”Tik tu man viena”.

Lietuvių visuomenė maloniai kviečiama atsilankyti į kultūrinę popietę, ku
ri rengiama Dirvai paremti.

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

• Los Angeles Vyry kvar
tetas, kuris koncertuos Cle
velande Lietuvių Namuose 
Dirvos rengiamoje kultūri
nėje popietėje š. m. gruo

džio 1 d. 4 vai. p. p., prieš 
tai, tą patį sekmadienį, Die
vo Motinos parapijos bažny
čioje, klebonui kun. G. Ki- 
jauskui sutikus giedos Šv. 
Mišių metu bažnytines gies
mes Vargonais palydės 
komp. Aloyzas Jurgutis.

• Lietuvių skautų prieš
mokyklinio amžiaus berniu
kų skautavimo būreliai yra 
vadinami Giliukai. Cleve
lande būrelio pirma sueiga 

Mylimai motinai
A. A.

ADELEI BENOKRAITIENEJ 
mirus, dukrai GRAŽINAI ir žentui JONUI 
BUDRIAM ir visiems BENOKRAIčIŲ šei
mos nariam bei artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą.

Jadvyga ir Edmundas 
' č a p a i 
Malvina ir Jonas 

Švarcai

A. A.

LIUDUI BAJORINUI

mirus, mūsų bičiuliams ALDONAI ir Dr. 

VYTAUTUI MAURUČIAMS ir MAMAI reiš

kiame nuoširdžią užuojautą.

Dr. Nelė ir Gerardas
Juškėnai

įvyks sekmadienį, lapkričio 
24 d. 11 vai. r. — 12, Die
vo Motinos parapijos viršu
tinėje salėje.

Jeigu jūsų sūnus yar 
tarp 4-7 metų, kviečiamas 
įsijungti į šį būrelį s.u tiks
lu susidraugauti su kitais 
savo amžiaus vaikais, pa
bendrauti ir pradėti žengti 
skautišku keliu pagal nu
statyta programą. Norėda
mi daugiau informacijos 
skambinkite G. Taorui — 
531-9491.

LIETUVOS VYČIŲ 
NAUJA VALDYBA

Lietuvos Vyčių 25-ta kuo
pa Clevelande, lapkričio 
mėn. 1 dieną išsirinko 1986 
metams valdybą.

Dvasios vadas kun. G. 
Kijauskas, S. J., Vincas 
Gray-Gražulis — pirm., Al
vis Luiza — vicepirm., Ma
rija Gray — sekretorė, Diek 
Marks — kasininkas, Ro
mas Vanagas — finansų se
kretorius, Fransiška Prans- 
kevičius ir Albertas Bendo- 
kas — kasos prižiūrėtojai, 
Uršulė Kunsitis ir Nellė 
Aranski — parengimų va
dovės, Lucy Montvila-Tab- 
bet — kultūriniams reika
lams, Ed. Pranckus — lie
tuviškiems reikalams, Hele
na Oberaitis — korespon
dentė ir Connei Barns — 
saulėtos dėžutės globėja.

• LKVS Ramovės CIeve
lando skyrius lapkričių 23 
d., šeštadienį, 7 vai. vak. 
Lietuvių Namuose rengia 
Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimą. Programoje 
žodį tars Jurgis Malskis, 
dainuos Čiurlionio ansamb
lio vyrų choras, šokiams

CIevelando lietuvių pensininkų suėjime kalba Jennie H. 
Bochar — Project director, senior Ethnic Fund. Nuotraukoje iš 
kairės: E. Prech, V. Mariūnas, K. ^iedonis, kun. G. Kijauskas, 
J. H. Bochar ir kun. J. Sukackas. V. Bacevičiaus nuotr.

gros Romo Strimaičio or
kestras. Vakarienė, gėrimai 
ir loterija. Bilietų kaina po 
$15.00. Gaunami pas val
dybos narius arba telefonu: 
261-5419. Ramovė kviečia 
kartu praleisti malonų va
karą. (44-45)

dabar iš !■*■» 
CLEVLANDO!
Vyksime į Lietuvą, į jūsų pasirink

tą miestą, už žemiausią kainą buvusią 
iki šiol! Paskambinkite mums — susi
tikime! Kalbame lietuviškai.

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

EXPER1ENCE
OPTIC COPY OPERATOR

Louisville based printing firm ha* an 
immediate openlng for an experienced 
2 or 4 color stripper for second shift. 
Mušt be capable of doing camera and 
contacting related work. Minimum 
of 4 years ezpericnce, no others need 
apply. Excellent wages L benefits. 
Apply call or write to

GATEWAY PRESS INC.
4500 Robards Lane, P. O. Box 32540 

Louisville, KY. 40232. 
502-454-0431

(45*47)



DIRVA
ALT VALDYBA 

PERRINKTA NAUJAI 
DVEJŲ METŲ 
KADENCIJAI

Amerikos Lietuvių Tary
bos 45-me suvažiavime su
darytoji valdyba lapkričio 
8 d. pasiskirstė pareigomis.

Tokiu būdu per ateinan
čius dvejus metus Ameri
kos Lietuvių Tarybos pir
mininku bus Teodoras 
Blinstrubas, pirmininko pa
vaduotojas — dr. Jonas 
Valaitis, vicepirmininkai: 
Stanley Balzekas, Jr., Po
vilas Dargis, dr. Leonas 
Kriaučeliūnas, inž. Viktoras 
Naudžius, dr. Vladas Šimai
tis, inž. Jonas Talandis, 
sekr. inž. Grožvydas La
zauskas, protokolų sekr. dr. 
Vytautas Dargis, iždinin
kas Mykolas Pranevičius, 
iždo sekretorius Petras Bu
čas, nariai: adv. Aleksand
ras Domanskis, inž. Stasys 
Dubauskas, Daina Danile- 
vičiūtė-Dumbrienė, Vanda 
Gasparienė, Jonas Šiaučiū
nas, Ramunė Tričytė.

• "Baltų kalbų bruožai 
Iberų pusiasaly” — Jūratės 
Statkutės de Rosales kny
ga, kurią išleido Devėnių 
kultūros fondas, kaina 15 
dol. gaunama pas knygos 
platintojus arba tiesiog už
sisakant pas leidėją: Deve- 
nių Kultūros Fondas, P. O. 
Box 10782, St. Petersburg, 
Fl. 33733.

A. A.

CECILIJAI JANUŠEVIČIENEI

mirus, vyrui MARTYNUI, dukrai ELENAI 

ir žentui ADOLFUI ŠVAŽAMS bei kitiems 

giminėms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Bronius ir Eugenija 
Blinstrubai

Mirus BALF’o garbės nariui, ilgamečiui 
darbuotojui, rėmėjui, buvusiam Chicagos 

Apskrities pirmininkui ir direktoriui
A. A.

VALERIJONUI ŠIMKUI,
I nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai ONAI 

ŠIMKIENEI ir visiems artimiesiems.

BALFo Centro Valdyba 
ir direktoriai

MIRĖ ALBINA 
BRAZAUSKIENĖ

Spalio 6 d. Waterburyje, 
Ct., po ilgos ir sunkios ligos 
mirė dantų gydytoja Albi
na Bielskutė-Brazauskienė. 
Prieš dvejus metus mirė jos 
vyras, buvęs miškų urėdas 
Jonas Brazauskas.

Liko duktė Jonė, kuri su 
šeima gyvena Londone.

MIRĖ VALERIJONAS 
ŠIMKUS

Lapkričio 9 d. Chicagoje 
mirė Valerijonas Šimkus, 
78 m. amžiaus, visuomeni
ninkas, aktyviai veikęs Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdyje, 
buvęs laikraščio Laisvoji 
Lietuva redaktorius ir įga
liotas leidėjas.

Paskutiniu laiku sirgo ir 
Laisvosios Lietuvos leidimu

• Dr. Leonas Kriaučeliū
nas, ALT S-gos pirminin
kas, ir inž. Jonas Jurkūnas, 
ALT S-gos Tarybos narys, 
šį šeštadienį, lapkričio 23 d., 
7 vai. vak. dalyvaus ALT 
S-gos Bostono skyriaus na
rių susirinkime Bostono 
tautiniuose Namuose.

rūpinosi jo žmona Ona. Ne
seniai Laisvosios Lietuvos 
leidykla išleido jo atsimini
mų pirmąją dalį "Tėviškėje 
ir Nepriklausomoje Lietu
voje”.

• VI. šniolis, gyv. St. Pe
tersburg, neužmiršta Dir
vos ii* dažnai paremia auka. 
Dabar vėl gavome 21 dol. 
Ačiū.

• A. A. Marijos Janavi
čienės atminimui pagerbti, 
Ignas Janavičius, Clevelan- 
de, atsiuntė Dirvai paremti 
auką 33 dol. Ačiū.

• K. Rožanskas, Chicago
je, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
23 dol. Ačiū.

VERTINGA KALĖDOMS 
DOVANA

Neseniai spaudoje pasiro
džiusi teisininko a. a. Algir
do Leono parašyta istorinė 
apysaka "Giedrė” gerai tin
ka kaipo prasminga Kalė
dinė dovana mūsų vyresnio
jo amžiaus jaunimui.

Knyga 166 psl., kietais 
viršeliais, kaina 6 doleriai, 
su persiuntimu. Galima 
gauti pas G. Leonienę, — 
Mrs. G. Leonas, Sunset Hill 
Rd., Bradford, N. H. 03221 
arba Draugo administraci
joje Chicagoje.

SLA NARIŲ DĖMESIUI

1985 metais nuo gruodžio 
1 dienos ir baigiant gruo
džio 31 dieną vyksta Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje Pildomosios Tarybos 
NOMINACIJOS.

Visos SLA kuopos GRUO
DŽIO-DECEMBER mėnesį 
privalo sušaukti visuotinus 
narių susirinkimus ir atlik
ti nominacijas j SLA Pildo
mąją Tarybą.

Visi SLA nariai kuo gau
singiausiai dalyvaukite no
minacijose.

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami į Dirvos 70 metų sukakčiai pa

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

Los Angeles Lietuvių Tautiniai Namai 1,000.00
Aleksandras ir Leonora Griauzdės,

Avon, Mass.................................................. 100.00
Vincas Juodvalkis, Sr. Yucaipa, Ca. .....  100.00
Leonas Kaulinis, Philadelphia, Pa. ............. 130.00
B. J. Gediminai, Garden Grove, Ca............. 100.00
Vincas Juodvalkis, Jr.,

Panorama City, Ca............ ...................... 50.00
V. H. Vidugiriai, Los Angeles, Ca................ 50.00
Kizys, Los Angeles, Ca. .............................. 50.00
G. R. Vitkai, Los Angeles, Ca........................ 80.00
A. Tumas, Los Angeles, Ca. .......................... 25.00
R. Mulokas, Los Angeles, Ca......................... 25.00
A. žatkus, Los Angeles, Ca............................. 25.00
E. Jarašūnas, Los Angeles, Ca.................... 25.00
St. Jankauskas, Rocky River, Ohio............  20.00
A. Didžiulis, Brigantine, N. Y..................... 25.00
S. A. Mackevičiai, Jamaica, N. Y................ 25.00
E. Jonušienė, Omaha, Nebr......................... 100.00
K. Martienė, Cleveland, Ohio ..................... 30.00
Z. Korius, Santa Monica, Ca......................... 30.00
V. Černius, Los Angeles, Ca......................... 25.00
D. S. Adomaičiai, Chicago, III..................... 50.00

P. S. Kai kurie aukotojai padidino anksčiau 
vajui duotas sumas.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.

ST. PETERSBURG

KLUBO SUSIRINKIMAS

Floridos Amerikos lietu
vių klubo narių visuotinis 
susirinkimas, kuriame bus 
ir naujos valdybos rinkimai, 
įvyks lapkričio mėn. 16 d. 
(šeštadienį), 2 vai. p. p. 
Klubo nariai yra prašomi 
susirinkime gausiai daly
vauti. Po susirinkimo kavu
tė, •

Nominacijos komisiją su
daro: pirm. J. Vaičaitis ir 
nariai — dr. I. Mačionienė 
ir S. Vaškys. Visi klubo na
riai kviečiami siūlyti kan
didatus į naująją valdybą, 
direktorius ir revizijos ko
misiją.

Padėkos dienos pietūs 
Lietuvių klube yra rengia

PADĖKA

Mūsų mylimai žmonai, motinai ir senelei
A. A.

ADELEI BENOKRAITIENEI 
mirus, mūsų nuoširdi padėka klebonui Gediminui Ki- 
jauskui už maldas ir atsisveikinimą ir kun. Jonui Su
kackui už atlaikytas šv. Mišias ir palydėjimą į kapines. 

Dėkojame Jadvygai Budrienei už atsisveikino pra- 
vedimą, kalbą kapuose ir laike gedulingų pietų. Dėko- • 
jame Antanui Jonaičiui už atsisveikinimu SLA kuopos 
vardu, VI. Bacevičiui pensininkų vardu. Taip pat dė
kojame ALRK Moterų S-gos 36 kuopai už maldas. Dė
kojame karsto nešėjams: sūnui, anūkams ir žentams.

Nuoširdi padėka visiems atsilankiusiems j koplyčią 
ir laidotuves, už pareikštą užuojautą ir aukojusiems 
šv. Mišioms.

Dėkojame Jakubs & Son laidotuvių namams už pa
tarnavimą.

VYRAS VINCAS BENOKRA1TIS 
SU ŠEIMA

mi lapkričio mėn. 28 d. 2 
vai. p. p. Pietų kaina $6.00 
asmeniui.

Klubo valdybos nutarimu 
sekmadieninių pietų kaina, 
pradedant lapkričio mėn. 10 
dienos sekmadieniu, pake
liama ligi $4.00 asmeniui.

Valdybos nutarimu akty- 
vaisiais klubo nariais pri
imti: Kurt Kuhlman, Ma
rija Tūbelytė-Kuhlman, Es- 
telle Aver, Edvardas Pra- 
ninskas, Augusta Stulpinie
nė, Antanas Stulpinas ir 
amžinaisiais — kun. dr. Eu
genijus Gerulis, Regina Mi- 
kailienė, Jurgis Mikaila, 
Dalia Maurukienė ir dr. Jo
nas Maurukas.

Klubo choro koncertas, 
drauge su Bay Area Cham- 
ber Strings orkestru, įvyks 
lapkričio mėn. 25 d. 10 vai. 
ryto baptistų bažnyčioje.
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