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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Pokalbiai prie židinio
Apsiėjo po 15,000 ui minutę

Vytautas Meškauskas

Tokia antraštė apie po
kalbius Ženevoje atrodo ci
niška. Apskaičiavimą pada- 
listai abiem šalim sulaikius 
listai apiem šalim sulaikius 
informacijų jiems tiekimą, 
išeidami iš fakto, kad vir
šūnių susitikimas viso labo 
kaštavo 30 milijonų dol. šis 
— jau XIV JAV-Sovietijos 
viršūnių susitikimas — iš 
kitų išsiskyrė tuo, kad Rea
ganas su Gorbačiovo labai 
daug kalbėjo vieni du tik 
vertėjų lydimi. Visų kraštų 
biurokratai tokio pobūdžio 
susitikimų bijo dėl to, kad 
yra nemažas pavojus^ jog 
paprastai jau kiek pagyve
nęs valstybės vadas pasa
kys ką nors tokio, ką kita 
pusė gali suprasti neteisin
gai ir atitinkamai pasielgti,. 
Kai 1959 m. Eisenhoweris 
vienas liko tik su Chruščio
vu ir jo vertėju, Eisenhowe- 
ris sutiko, kad Berlyno pa
dėtis yra nenormali ir rei
kalinga pataisos. Chruščio
vas po to bandė visą Berly
ną paglemžti sau, o kai Ei- 
senhoweris tam pasiprieši
no, Chruščiovas manė, kad 
Eisenhoweris jį apgavo. 
Reikia tikėtis, kad prezi
dentas Reaganas nepadarė 
tokio klaidingo įspūdžio ir 
šito viršūnių susitikimo ne
paseks koks nors sovietų 
žygis, kaip invazija į Afga
nistaną nepraslinkus nė me
tams po Carterio-Brežnevo 
susitikimo Vienoje.

Pats prezidentas pasima
tymą su Gorbačiovu pava
dino 'susitikimu prie židi
nio’ (The Fireside Sum- 
mit). Atsiminus amerikie- 
čių-sovietų santykių istori
ją, tai skamba sentimenta
liai — visi tie susitikimai 
dažniausiai pasitarnavo so
vietams, parodydami jų 
žmoniškąją pusę, kas įtai
goja amerikiečius manyti, 
kad sovietai panašiai galvo
ja. Iš tikro jie kalba "kaip 
reikia”, nors gal širdies gi
lumoje jaučia kitaip (žiūr. 
iš kitos pusės). Gražią 
iliustraciją tam patiekė Is- 
vestijos atstovas Washing- 
tone, kurį per CNN TV už
klausus apie sovietų pažiū
rą į žmonių teises, atšovė, 
kaip jūs galite tai klausti, 
jei, patys turite 14 milijonų 
badaujančių, o būti sočiam 
yra pagrindinė žmogaus 
teisė.

Dar grįžtant prie buvu
sių susitikimų reikia atsi

minti, kad po Vietnamo ir 
Watergates a m e r ikiečiai 
buvo silpnesnioji pusė, ne
drįstanti prieštarauti pra- 
dėjilsiems smarkiau gink
luotis ir veržtis į visas -pu
ses sovietams, šį kartą bu
vo atvirkščiai. Sovietai iš- 
siganto amerikiečių ginkla
vimosi ir ypač strateginės 
apsigynimo i n i c i atyvos, 
kurį vers juos konkuruoti 
su amerikiečiais toje srity
je, kurioje jie mažiausiai 
gali — technologijoje. De
ja, amerikiečiai nestovi vie
ningai užpakalyje savo pre
zidento. Kiek daug žinomų 
Amerikoje žmonių pasisakė 
prieš tą iniciatyvą, aiškin
dami, kad ji negalėsianti 
pasiekti savo tikslo ir tik 
skatina daugiau sovietus 
ginkluotis. Tam, žinoma, 
pritarė ir pats Gorbačiovas 
aiškindamas savo spaudos 
konferencijoje bųv, Latvi- 
jos pasiuntinybės prie Tąjį-, 
tų Sąjungos rūmuose Žene
voje, į kurią buvo įsileisti 
tik specialiai parinkti žur
nalistai, kad strateginė gy
nybos iniciatyva gali būti 
vadinama 'skydu', tas įran
kis tačiau vistiek laikomas 
ginklu.

Vienu žodžiu, Gorbačio
vas apsižiūrėjo, kad sovie
tams reikia geresnių santy
kių su amerikiečiais, ir kad 
su grasinimais nedaug ką 
laimėsi. Reaganas pasisku
bino tą jo įsitikinimą pa
remti, tačiau su tam tik
rais rezervais: gerą valią 
turi įrodyti ne žodžiai, bet 
veiksmai. Ar tas susitiki
mas laikytinas pasisekusiu

Viršūnių konferencijos metu Ženevoje buvo išleistas šis pašto atvirukas, deja su klaida:
21-22 lapkr. 1985...

Chicagos Grandies šokėjai atvykę į Clevelando lietuvių dienas, su savo vadove I. Smie- 
liauskiene prie Laisvės paminklo. V. Bacevičiaus nuotr.

Clevelando Lietuvių Die
nos kasmet sutraukia dideli 
buri lietuvių iš arti ir iš toli. 
Šiais metais didoka grupė at
vyko pasisvečiuoti iš Pittsbur- 
go labai veiklios lietuvių kolo
nijos. Rengėjų pastangas įver
tinant, natūralaus lietuviško 
solidarumo vedami, įvairaus 
amžiaus lietuviai užpildė Die
vo Motinos parapijos salę.

Uždangai pasikėlus, scenoje 
pasirodė jaunas akordeonistas 
Andrius Polikaitis ir dvi pra
nešėjos, Chicagos tautinių šo
kių grupės ‘Grandis’ atstovės. 
Labai muzikaliam akordeo
nistui, kuris i save atkreipė vi
sos publikos dėmėsi, akompa-

ar ne — bylojo prezidentas 
savo paskutiniam žodyje 
Ženevoje — ateinantieji pa
rodys mėnesiai ir metai.

(Nukelta į 2 psl.)

Clevelando Lietuvių Dienos
Aurelija Balašaitienė

nuojant, Clevelando lietuvius 
linksmino jaunų ‘Grandies’ šo
kėjų grupė, paruošta Irenos 
Smieliauskienės. I pačią prog 
ramą galima būtų žvelgti iš 
dviejų taškų: idealistinio ir 
kritiško. Didoka jaunuolių 
grupė (apie 50) jau atstovau
ja pačiai jauniausiai mūsų vi
suomenės kartai. Tai daugu
moje, sprendžiant iš išvaizdos, 
yra gimnazijų moksleiviai, su 
mažu procentu studentų. Ruo 
šiant arti 20 šokių repertuarą, 
galima spręsti, kiek laiko bu
vo praleista repeticijose. Daž
nai kyla klausimasv ar tauti
niai šokiai prisideda prie mū
sų tautiškumo, ar yra tik pasi
rodymas scenoje, pasidžiau
giant publikos dėmesiu, bet 
nejaučiant nieko prasminges- 
nio, kai monotoniškai, kartais 
be didelio entuziazmo, karto
jami šokio žingsniai ir choreo
grafijos figūros. Yra plačiai 

žinoma lietuvių tautinių šo
kių grupė Šveicarijoje, kurioje 
nė vienas lietuvis nešoka. Gi 
garsioji Clevelando ‘Grandi
nėlė’ savo grakštumu, beveik 
profesionaliu pasirodymu yra 
mūsų žiūrovus gerokai išlepi
nusi. Tad atrodo, kad ‘Gran
dis’ i sceną išeina kaip dar ne 
pilnai paruoštas vienetas, ypa - 
tingai atkreipus dėmesį į šokė
jų išvaizdą: berniukų netvar
kingus plaukus, mergaičių ne
suderintus, apdėvėtus drabu
žius, stoką grimo, žingsnių 
tikrumo, judesių grakštumo. 
Nežiūrint to, Clevelando pub
lika šokėjus sutiko šiltai, ‘Gran 
dinėlės’ vadovas Liudas Sagys 
ir jaunimo atstovai svečius ir 
vadovus apdovanojo gėlėmis.

Po programos parapijos ka
vinės patalpose buvo vakarie
nė. Trumpu žodžiu LB Cle
velando apylinkės pirm. Vla
das Cyvas pasveikino susirin
kusius ir padėkojo svečiams 
bei prie programos prisidėju- 
siems. Deja, mūsų publika, 
pajutusi maisto kvapus, jokio 
dėmesio nekreipė į trumpas 
sveikintojų ar viešnios kalbas. 
JAV LB Krašto Valdybos var
du kalbėjo dr. Antanas But
kus ir savo padėką Clevelando 
lietuviams pareiškė ‘Grandies’ 
vadovė Irena Smieliauskienė. 
Kun. G. Kijauskui sukalbėjus 
šventei-pritaikytą invokaciją, 
prasidėjo vaišės, kurių metu 
turėjau progos susipažinti su 
mūsų jaunosios kartos rašytoju 
Raimundu Lapu. Gan anksti 
iš salės dingo jaunimas, kurio 
Clevelando jaunieji lietuviu
kai taip laukė. Iš tėvų pusės 
buvo pareikštas nepasitenkini
mas, kad nebuvo pasirūpinta 
jaunimui sudaryti sąlygas čia

(Nukelta į 13 psl.)
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sovonint
Ženeva pasaulio nesustabdė. - Situacija Vid. Rytuose, 

_________ Nikaragvoje, Angoloje ir Lenkijoje. ___________ ‘
Nepaisant JAV preziden

to susitikimo su komparti
jos generaliniu sekretorium 
Ženevoje, kurio stebėti su
lėkė 3,000 žurnalistų, pa
saulis dėl to nesustojo. Pa
tys sovietai apie jį praneši-

POKALBIAI PRIE
ŽIDINIO...

(Atkelta iš 1 psl.)
Grįžęs iš Ženevos prezi

dentas Reaganas tuojau nu
vyko į bendrą abiejų rūmų 
Kongreso posėdį, kur buvo 
entuziastiškai sutiktas, ir 
pasakė gražią 18 minučių 
kalbą, jos pradžioje įspėda
mas nepasiduoti iliuzijom. 
Ta pastaba, turint galvoje 
Atstovų Rūmų salėje susi
rinkusių pakilusią nuotai
ką, buvo visai vietoje. Per 
dažnai dėl menkiausio so
vietų mosto amerikiečiai, 
ypač jų spauda, suserga eu
forija. Įdomu, kad jos at
stovai Ženevoje, spėlioda
mi susitikimo galimus re
zultatus, duodavo daugiau 
kredito Gorbačiovui kaip 
savo prezidentui. Tarp kit
ko ant galo aiškindami, kad 
Gorbačiovas aplenkė Rea- 
ganą 'pirmas per savo spau
dos konferenciją papasako
damas apie pasitarimus.’ 
Stebėjęs tą valandos
konferenciją per CNN TV 
5 vai. ryto ir palyginęs ją 
su Reagano pranešimu to 
pačio ketvirtadienio vakare, 
turiu Gorbačiovo pasirody
mą pavadinti ištęstu stenė
jimu. Net toks administra
cijos užsienio politikos kri
tikas kaip N. Y. TIMES 
Leslie H. Gelb, Ženevos su
sitikimą pavadino neabejo
tinu Reagano laimėjimu. 
Tiesa, susitikimas ne daug 
ką pakeitė. Geriausiu atve
ju tik pradėjo tai, ką Rea
ganas pavadino taikos 'pro
cesu’, o Garbačiovas 'me
chanizmu'. Anot to paties 
laikraščio vedamojo, prak
tiškai tai gal reikš, kad 
jei Reaganas kurį rytą su
žinos apie naują sovietų ra
ketą, jis nepavadins Gorba
čiovą apgaviku, bet pirmiau 
paprašys jo paaiškinimo. O 
jei Amerikos lėktuvas nu
klys į sovietų teritoriją, so
vietai dėl to atsiųs protes
to notą, bet ne paleis rake
tos į jį. Tai esą ne daug, 
bet vis šis tas. "Ne blogai 
tik dėl dviejų darbo dienų 
Ženevoje” — pradeda laik
raštis tą savo vedamąjį.

Kad ir sovietai nori pa
keisti bent toną — parodė 
ir Maskvos laikraščiuose 
pasirodžiusios Reagano fo
tografijos. Iki šiol buvo pa
sitenkinta tik jo karikatū
rom.

nėjo žymiai santūriau už 
a m e r ikiečius. Pranešime 
apie pirmąją dieną per jų 
televiziją, kuris viso labo 
truko 14 minučių, septynios 
iš jų buvo skirtos Gorbačio
vo susitikimui su Jacksonu, 
perdavusiu sovietui ameri
kiečių taikos troškimą ... 
Būdinga, kad sovietų pro
paganda nutylėjo Gorbačio- 
vienės atvykimą į Ženevą, 
kaip ir Jacksono prašymą 
išleisti daugiau žydų.

Beveik nepastebėtai pra
slinko faktas, kad prieš pat 
pirmąjį pasimatymą du Iz
raelio lėktuvai Sirijos teri
torijoje numušė du Sirijos 
sovietų gamybos lėktuvus. 
Izraelis aiškinasi, kad du Si
rijos naikintuvai grasino jų 
žvalgybos lėktuvui, kuris 
skrido virš Libano. Tokie 
skridimai vyksta kasdieną 
ir Sirija nuduoda jų nema
tanti. Šį kartą Sirijos nai
kintuvams pasirodžius neto
li Izraelio žvalgybinių lėk
tuvų juos puolė Izraelio 
naikintuvai ir nusiviję į Si
rijos teritoriją juos numu
šė. Sirai iš savo pusės ne
buvo paleidę nė vieno Šū
vio. (Moderniškose kauty
nėse lėktuvai paleidžia sa
vo raketas 20 kilometrų (13 
mylių) atstume todėl su 
sunkiai įžiūrimom valstybių 
sienom mažai skaitomasi).

★
Tas incidentas sutapo su 

labai pasmerk ėjusia sovietų 
propaganda Vid. Rytuose. 
KGB agentūros NOVOSTI 
apipilė laikraščius straips
niais, kuriuose sovietų ko
mentatoriai duoda suprasti, 
kad Gorbačiovas Ženevoje 
neišduos savo draugų ara
bų. Maskvos radijas savo 
arabų kalba programoje pa
neigė, kad Maskva išleis- 
sianti daugiau žydų į Izrae
lį. Sovietų propaganda taip 
pat įrodinėja, kad arabai 
gali tik laimėti iš sutartos 
su JAV ginklavimosi kon
trolės, nes tuo būdu Izrae
liui bus sunkiau išlaikyti 
savo karinį pranašumą.

★
Tuo tarpu iš Nikaragvos 

ateina žinios, kad to krašto 
marksistinė vyriausybė ruo
šiasi žūtbūtinei kovai su 
’contras’, kurie irgi aiškina, 
kad ateinantieji metai bus 
lemiami.

Nikaragvos vyriausybė 
samprotauja, kad Reagano 
a d m inistracija sekančiais 
— rinkiminiais metais — 
negalės prileisti prie ’cont
ras’ pralaimėjimo. Kadan
gi sustiprinti ’contras’ jau 
nebeliko daug laiko, Nika
ragvos vyriausybė laukia 
tiesioginio JAV karinių pa
jėgų įsikišimo. Toji vyriau
sybė taip pat laiko galimu, 
kad karo veiksmai gali iš

siplėsti į Hondūro teritori
ją. Hondūras turi palyginti 
moderniškus prancūzų nai
kintuvus Mirage. Kad susi
lyginti su jais, Nikavargva 
nori gauti sovietinių nai
kintuvų, ką Washingtono 
administracija laiko 'nepri
imtu’.

★
Tikras parodksas yra pa

dėtis Angoloje. Ten komu
nistinė vyriausybė verčiasi 
iš pajamų už parduodamą 
naftą, kurios išgavimą ir 
pardavimą tvarko amerikie
čių kompanija ... saugoma 
kubiečių. Kaip prie to pri
eita?

Kova prieš portugalų ko
lonializmą pradėjo išsivada
vimo sąjūdis, vadovauja
mas Holden Roberto. Kaip 
visados tokiais atvejais, 
greitai atsirado ir kitų. Ro
berto U.P.A. susitarusi su 
Jonas Savimbi vadovauja
mu UNITOS sąjūdžiu, do
minuojančiu krašto Pietuo
se, kontroliavo didesnę 
krašto dalį, tačiau portuga
lams pasitraukus, valdžią 
sostinėje pagrobė mažesnė 
kairiųjų intelektualų gru
pė, finansuojama ir remia
ma KGB. Jai paremti buvo 
tuojau atgabenta 500 sovie
tų 'patarėjų’ ir 5,000 Ku
bos karių. Sovietai taip pat 
pateikė savo geriausius 
ginklus. Tuo tarpu Wa- 
shingtone Kongresas pralai
mėjimo Vietname ir Water-. 
gates įtakoje priėmė vadi
namą Clark įstatymą, ku
riuo administracijai buvo 
uždrausta kištis į Angolos 
reikalus. Nepaisant vis di
dėjančio kubiečių skaičiaus, 
Savimbio UNITĄ pajėgė 
išsilaikyti krašto pietry
čiuose, gaudama šiokią to
kią pagalbą iš Pietų Afri
kos respublikos. Santy
kiams tarp JAV ir P. Af
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Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO m UKEBIŲ KBAUTOTĘ —

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

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių virimų, (i delikatesų skyrius stebins savo įvairumu.

Kainos lomos — Pasirinkimas dkWia
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Ii kitos pusės
Per paskutinj prieš viršūnių konferencijų pasimaty

mą su Gorbačiovu Maskvoje Valstybės sekretorius Shultz 
ir jo palydovai buvo nustebę menku sovietų vado susi- 
gaudymu Amerikos reikaluose. Ta proga pasirodė spėlio
jimų iš kur Gorbačiovas gauna žinias apie Ameriką. Aiš
kinama, kad du svarbiausi tam šaltiniai yra ambasado
rius Dobrynin ir JAV bei Kanados'instituto Maskvoje 
vedėjas Arbatov. Savaime aišku, kad ir jie yra varžomi 
partijos generalinės linijos, nustačiusios, kad Amerikoje 
viskas blogai. Jos laikantis visi pranešimai turi būti tra
giški ir dažniausiai visai neteisingi. Toli neieškant pa
vyzdžių galima sustoti prie spalio 7_d. TIESOJE’pasiro
džiusio Vytauto Alseikos straipsnelio 'Elitas ir Biznis’. 
Remdamasis senu magazinu ar greičiau rusišku vertimu 
iš jo, Alseika rašo:

”U. S. n jus end Vorld riport 'šiais metais 
atliko jau 12-jį apklausą 'Kas valdo Ameriką’... 
Senatorius Robertas Doulas šiais metais užima 
jau ketvirtą vietą (pernai jis buvo devynioliktas). 
Tai senato mažumos lyderis ...”

Apie ką Alseika čia kalba? Tokio senatoriaus ’Doulo’ 
negirdėjau. Jei arčiausiai pagal skambėsi būtų senatorius 
Dole, tai jis yra senato respublikonų daugumos, o ne 
mažumos vadas. Toks apsirikimas gal nebūtų baisus, 
ypač jei JAV spauda prieinama tik retom progom, bet 
antra vertus jis nesako ir nieko blogo apie Ameriką. Už 
tat Alseika pradeda aiškinti, jog JAV būdinga, kad i val
džią ateiną žmonės, kurie anksčiau dirbo pramonėje, buvo 
bendrovių prezidentai. Vėliau jie dažnai grįžtą į bankus 
ir pramonę. Alseika rašo:

"Daug CŽV (ČIA — vm) vadovų bei darbuo
tojų, pasitraukę iš tarnybos Lenglyje, įsteigė pri
vačias bendroves, kurios už dideles dolerių sumas 
duoda patarimus. Taip uždarbiauja buvę CŽV di
rektoriai ... buvę valstybės sekretoriai A. Heigas,

I j K. Kisindžeris. Tai dar kartą įrodo kad Jungtines 
/ Amerikos Valstijas valdo didžiojo kapitalo atsto- 

/ vai.”
Jei paskiri žmonės dar gali įsteigti firmas savo ži

niom ar patyrimui parduoti, — didysis kapitalas dar ne 
viską užvaldė! Ar kas nors galėtų taip verstis Sovieti- 
joje? Ar Ralima įsivaizduoti pavarytą Chruščiovą stei
giantį savo konsultacijos firmą?

Reikia tikėtis, kad pačiam Gorbačiovui raportai ra
šomi su didesne logika. Bet kas gali žinoti? (vm)

rikos pašlijus, dabar Kon
gresas pradėjo svarstyti 
tiesioginę — 'humanitarinę' 
pagalbą, lygią Nikaragvai 
suteiktai — 27 milijonus 
dolerių. Paskutinėm savai
tėm komunistinė vyriausy
bė sustiprino savo spaudi
mą. Jei UNITĄ atsidurtų 
rimtam pavojuje, ją išgel
bėti galėtų tik Pietų Afriką.

★
Iš Lenkijos ateinančiuose 

TV pranešimuose generolo 
Jaruzelskio nebe matome 

kaip anksčiau uniformoje, 
bet apsirengusį civiliai. 
Mat, dabar jis prezidentas. 
Naują vyriausybę sudarė 
iki šiol nežinomas buhalte
ris Zbignievv Messner ir jo
je' vyrauja ekonomistai. 
Vyriausybėje nesimato bu
vusio užsienio reikalų mi- 
nisterio ir Maskvos patikė
tinio Stefan Olszowski’o. 
Tai laikoma ženklu, kad Ja- 
ruzelški, paimdamas prezi
dentūrą, sutelkė visą val
džią savo rankose, o nauja 
vyriausybė yra tokia, kokią 
reikalui atėjus lengva pa
keisti. Vyriausybė norinti 
eiti Vengrijos pavyzdžiu, 
duodama daugiau iniciaty
vos teisės privačiam sekto
riui. Jaruzelskis ir toliau 
nebandys bendrauti su Baž
nyčios ir Solidarumo va
dais, bet nepriklausomai 
nuo jų elgtis taip, kad juos 
galimai mažiau papiktintų.
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Ir vėl artėja Kalėdos

GRUODIS - SPAUDOS MENUO

žurnalai, laikraščiai, te-, 
levizijos jau pradeda mir
gėti kalėdinių dovanų skel
bimais, siūlydami pirkti Ka
lėdų dovanas nuo indams 
plauti automatinės mašinos 
iki šermuonėlių kailinių, 
nuo pigių kvėpalų iki dei
mantinių apyrankių. O ką 
bekalbėti apie dovanas vai
kams, jaunimui, sporto mė
gėjams, medžiotojams ... 
Kiekviena šeima ar indivi
das pradeda planuoti savo 
pirkinius ir sudarinėja są
rašus, planuoja biudžetą, 
kuris yra paprastai pervir
šijamas, prisiminus dar to
limą pusseserę ar studijuo
jant} brolvaikį. Tai kiekvie
nų metų pabaigos rūpestis, 
kurio rezultatai kartais 
jaučiami iki vėlyvos vasa
ros mėnesių, mokant sąs
kaitas, seniai pamiršus ka
lėdinių pirkinių maišaties 
jkarštj, beveik visada su 
tvirtu pažadu ateinančiais 
metais pasielgti protingiau.

Iš dalies komeracinė mū
sų religinės šventės pusė; 
kraštui neša didelę naudą. 
Sekant Amerikos komercinį 
gyvenimą iš patirties, ži
nau, kad kai kurių preky
bų didžiausia apyvarta ir 
jos išdavoje gautas uždar
bis sudaro daugiau negu 
60 '/< visų metų pelno. Pi
nigai apsuka ekonominį ra
tą. Kiekvienas gaminys yra 
kieno nors pagamintas, yra 
naudojama žaliava, naudo
jamasi siuntų patarnavi
mais, pakavimo medžiaga, 
ir t.t. Visa tai atsiliepia į 
krašto materialinį gerbūvį, 
pinigams grįžtant į darbi
ninkų, gamintojų ir žaliavų 
pristatytojų rankas. Kita 
prieškalėdinio pirkimo azar
to neigiama pusė yra toji, 
kad pats dovanų pirkimo 
periodas užslopina tikrąją 
dvasinę tų dovanų pirkimo 
ir įteikimo priežastį: reli
ginės šventės rimtį ir Kū
dikėlio Gimtadienio džiaug
smą, kurio išdavoje dovanos 
yra geros valios ir bendro 
džiaugsmo išorinis simbolis.

Lietuviai, gyvenantieji 
laisvajame pasaulyje, ne
gali ir neturi atsisakyti to 
neišvengiamo dalyvavimo 
dovanų pirkimo įkarštyje.- 
Čia auga mūsų vaikai ir čia 

jau išgyveno vyresnioji 
karta ištisus dešimtmečius. 
Ekonominis gerbūvis yra 
ryškus mūsų visuomenėje, 
todėl ir pasisavinimas kai 
kurių gyvenamo krašto tra
dicijų yra natūralus ir su
prantamas. Juk ir Lietuvo
je, jei ir ne tokiu mastu, 
kalėdinės dovanos buvo da
romos, ir vargu ar buvo 
koks vaikas, neradęs po Ka
lėdų eglute savo mėgiamo 
žaislo ar kito kurio nors 
geidžiamo daikto. Ir šiais 
metais, kaip visada, eisime 
į prekyvietes, ieškosime 
kristalinių vazelių, pižamų, 
plokštelių, kaklaraiščių ir 
kvapalų, o vaikams pirksi
me modernios technikos 
stebuklingus žaidimus ir 
kompiuterius. Tačiau mūsų 
gyvenimas laisvėje nėra 
vien likimo dovana, nieku 
neįpareigojanti, nieko iš 
mūsų nelaukianti. Mes visi 
esame dvasinio ir tautinio 
dualizmo rėmuose, kurie ir 
Kalėdų metu mus įpareigo
ja, šalia gyvenamo krašto 
ekonominio spaudimo ir tra
dicijų, prisiminti savuosius 
tais pačiais komerciniais 
pagrindais. Kitaip sakant, 
dovanų nepirkti negalim, 
bet lietuviai turi dar vieną 
didelį ir dažnai ignoruojamą 
dovanų šaltinį: mūsų kny
gas, spaudą, plokšteles, me
no dirbinius. Jaunave
džiams lietuviškos knygos, 
spaudos prenumeratos, jų 
namams lietuviški orna
mentai, gintaro dirbiniai, 
tautinės juostos yra graži 
ir prasminga dovana. Netu
rime gėdytis, kad lietuviš
kas daiktas taip pat kaš
tuoja.

Menininkas perka medžia
gą, leidžia laiką, kuris mo
derniame pasaulyje jau se
niai yra apskaičiuojamas 
pinigais, šalia pižamų ir 
elektroninių žaislų, pirkime 
mažiems vaikams lietuviš
kas spalvavimo knygutes, 
p 1 o kšteles. Suaugusiems, 
ypatingai pensijos amžiaus 
asmenims, kurie turi laiky
tis griežto biudžeto, pra
tęsti ar apmokėti spaudos 
p r e n umeratas, dovanoti 
knygas, plokšteles, lietuvių 
menininkų pagamintus pa
puošalus namams, papuo-

Lietuvių tautos istorija 
šalia garsios kunigaikščių 
praeities primena mums ir 
sunkius mūsų tautos ban
dymus bei tamsias gadynes, 
kada lietuviškas spausdin
tas žodis buvo įstatymu už
draustas ir tauta buvo pa
likta dvasinėj tamsybėj ir 
pasmerkta kultūriniai ir 
tautiniai sunykti.

Tačiau sunkūs rusų caro 
priespaudos laikai mūsų 
tautinę sąmonę nesužlugdė, 
o priešingai išugdė stiprius 
tautos ąžuolus, kaip V. Ku
dirką, J. Basanavičių, J. 
Maironį ir kitus, kurie slap
tai spausdintu žodžiu ugdė 

šalus moterims, perkant 
gintarinius karolius, auska
rus ar sagtis. Jei jau sutin
kame su tuo, kad prieškalė
dinis sezonas įtraukia visus 
į komercinę nuotaiką, tai 
būtų tikslu tą nuotaiką taip 
pat pritaikyti tuo pačiu ko
merciniu principu mūsų tar
pe. Pasirinkimas yra dide
lis, pasidairius po mūsų 
spaudą, rėkia muojančią 
naujausias knygas ar plokš
teles. Mūsų prekybininkai 
turi didelius išteklius kris
talo, meninių drožinių, net 
importuotų prekių, šokola
do, šampano ir kitų gėry
bių. Remdami savuosius, 
praturtinsime savo visuo
menę, nenunešdami visų do
vanoms skirtų pinigų sve
timiesiems.

Nepamirškime eglutes 
papuošti lietuviškais orna
mentais, sveikinimams įsi
gyti lietuviškų atvirukų.

Bet ir čia turime statyti 
tuos pačius reikalavimus, 
kuriuos statome universa
linių krautuvių prekėms — 
lietuviški gaminiai privalo 
būti aukštos kokybės, me
niškai apipavidalinti ir ne
būti siūlomi grynai apeliuo
jant į tautinius jausmus, 
bet siūlant prekę, kurios ko
kybė atitinka kainai.

Tiesa, kad per daugelį 
metų kalėdinių atvirukų 
srityje esame labai atsili
kę, ir net patriotinių jaus
mų vedami, didelę jų dalį 
turėjome išmesti į šiukšly
ną, kad nebūtų gėda užgau
ti artimą asmenį blogos ko
kybės sveikinimu. Paskaity
kime pereitų sveikinimų 
tekstus. Net ir Naujųjų 
Metų proga linkime "ištver
mės ir stiprybės”, tarsi tos 
džiaugsmingos šventės me
tu ruoštumesi kokiai nors 
žūtbūtinei kovai. Turime 
rašytojų, poetų ir šiaip ga
bių žmonių, kurie atvirukų 
gamintojus galėtų aprūpin
ti gražiais ir originaliais 
tekstais. O atvirukų gamin
tojai turėtų jiems pasiūlyti 
minimalų honorarą.

Pirkime kalėdines dova
nas apgalvotai, kad ir mū
sų tautiečiams tektų benti 
maža Kalėdų šventėms nu
matytų išlaidų dalis.

(amb) 

vesti. Įtraukime į šią kovą 
jaunimą, lituanistinių mo
kyklų mokinius, pavesdami 
jiems lietuviškos spaudos 
platinimo darbą ir skatin
kime juos skaityti ir.ben- 
dradarbiauit mūsų spaudo-

ir palaikė gyvą mūsų tauti
nę sąmonę.

Nemažesniu pasišventi
mu savąja kalba ir raštu 
rūpinosi ir visa mūsų tau- je. 
ta, kaip antai, vargų mo. 
kykla prie ratelio ir knyg
nešiai.

šiandien lietuviškai kny
gai ir laikraščiui egzistuoti 
jokių kliūčių nėra. Turime 
plačią perijodinę spaudą, 
knygų leidyklas ir esame 
ekonominiai pajėgūs šias in
stitucijas išlaikyti.

Tad atverkime tik savo 
širdis ir namų duris lietu
viškam spausdintam žo
džiui.

Pratinkime savo vaikus 
jau iš mažens ne tik maty
ti lietuvišką spaudą, bet ją 
skaityti, gerbti ir pamilti.

žinoma krašto, kuriame 
gyvename kalba ir kultūra 
turi įtakos į mus ir ypač į 
mūsų jaunimą. Todėl tenka 
šiandien vėl kovoti už lie
tuvišką žodį ir lietuvybės 
išlaikymą. Tačiau niekas 
nekliudo mums šią kovą

Dalis šio darbo tenka ir 
mūsų lietuviškom parapi
jom, kurios taip pat kvies- 
tume įsijungti į lietuviškos 
spaudos vajų per biulete
nius, pamokslus, susirinki
mus. Taip pat ir LB apylin
kes, kurios per savo narius 
turėtų plačiausiai įsijung
ti į spaudos vajų. Juk be 
savos spaudos visa mūsų 
veikla netektų akstino, ryž
to ir visos pastangos išlai
kyti svetimame krašte lie
tuvybę nueitų niekais.

Tad nors gruodį skelbia
me spaudos mėnesiu, ta
čiau šiam gyvybiniam mū
sų išeivijos reikalui turėtu
me skirti ištisus metus. 
Naudokimės spaudos laisve, 
palaikykime savo spaudą 
gyvą ir stiprią.

JAV LB Kultūros 
Taryba

■ tM
Skirpstas

Išrinkus naują JAV LB vadovybę, visuomenėj ir spaudoj 
girdim daug susirūpinimo ir įvairios paskatos būsimiem dar
bam. Visi laukia, kad "nauja šluota švariau šluoja”, ir tikisi 
nemaža naujų naudingų žygių LB veikloj. Ypač kultūros srity 
paakinama, kas šaukiasi skubaus vykdymo ar paramos. Bet tai 
kartojasi visada po LB rinkimų, o neatliktos pareigos ir pažadai 
vis lieka lyg užmiršti. Argi esam nebepajėgūs išeivijos prievo 
lėm atlikti? Ar stoka tinkamų žmonių, ar lėšų trūksta? Ar sun
kios kliūtys mūsų doras pastangas sužlugdo?

• Draugo nr. 212 apie JAV LB XI tarybos I sesiją rašoma: 
”Dr. T. Remeikis kalbėjo apie mūsų veikloje egzistuojantį para
doksą: lietuvių išeivijoje yra daugiau kaip 800,000 asmenų, ta
čiau esame lituanistinio silpnėjimo laikotarpyje. Nors turime 
nemaža jėgų, tačiau jų tiksliai ir efektyviai neišnaudojame, pvz. 
kultūros srityje neturim jokios kritikos, nesprendžiame, kas yra 
svarbu ir kas gyvybinga mums ir mūsų tautai, o darome, ką 
tik kas sugestionuoja”.

Lietuvių Fondo tarybos posėdy Pelno skirstymo komisijos 
pirm. S. Baras tarp kitko taip išsitarė: ”iki šiol nebuvo nuosek
lios švietimo ir kultūros politikos”. O žinom, kad daugumą LB 
veiklos paremia LF lėšos. Tad pravartu nepraleisti pro ausis 
T. Remeikio ir S. Baro pastebėjimų, nes tikrai mūsiškė veikla 
ilsta ir senka, kad — neturim rimtai išsvarstyto darbų plano 
ilgesnės perspektyvos laikotarpiui. Veikiant be aiškių gairių 
ateitin, vien apgraibom, šios dienos aktualijose blaškantis, veikla 
negali būti sėkminga. Šioj skilty daugkart jau pastebėta, kad 
kultūrinei veiklai trūksta plano, ji nei nuosekli nei balansuota, 
todėl tiek plyšių veriasi, ir net vieno veikėjo žodžiais — "rie- 
dame atgal”...’

• Buv. Draugo redaktoriaus L. Šimučio mirties sukaktis 
primena jo taurią asmenybę, o jo įpėdiniam sektiną pavyzdį: 
taikingumas ir tolerancija,’ pagarba tiesai, visuomenės darbo 
rimtis, ištikimybė tautai. O pradėję ruoštis II-jo krikšto su
kakčiai esam raginami savy stiprinti krikščionybės idealus, tad 
ir dora spauda turi ypač branginti meilę tiesai.

• Deja. Vienas Draugo redaktorių elgias savaip. Jau prieš 
porą metų M. Dr. buvo išplėtęs dyką ginčą mano pusėn, kol 
faktais nurodžiau jo paistymų kreivumus. Atrodo, už teisingas 
pastabas liko įtūžęs, kad vėl ieško priekabių be jokio pagrindo. 
Draugo nr. 214, užvedęs ilgą polemiką dėl A. Masionio atsimi
nimų, įterpia ir mano vardą, girdi: "Tegu Balašaitienė, Skirps
tas, Ego bei visi kiti A. Masionio kritikai ir toliau rašo... Mes 
tik galvojame, kad būtų nesąžininga tildyti A. Masionį tokiu 
'argumentu’, nuo kurio nėra saugūs patys jo tildytojai”. Bet nei 
Skirpstas kritikavo A. Masionį, nei kada jį bandė tildyti! Kokti 
netiesa ant delno. Ir tai ne apsirikimas ar spaudos klaida, nes 
rašiny M. Dr. mano vardą kartoja du kartu. Kodėl taip elgiasi? 
Ar dėl anąkart nurodytų jo klaidų jam vis vaidenas, jei tik kokia 
kibė — visur Skirpstas kaltas? Gal jo siaurai subjektyvus būdas 
neapvaldo polinkio be pagrindo užgaulioti kitos spaudos bendra
darbius? O gal išvis godus būtinai su kuo nors rietis be jokios 
dingsties ir pramanais remti savo dykus ginčus? Bet tokiu neat
sakingumu savo žodžiams jis, kaip ir anąkart, tik nuvertina 
savo rašinį, nes įkišus vieną pramanytą "faktą” — visa ilga 
polemika tampa-nepatikima, bevertė. Sau kenkia ir savo laik
raštį žemina tokiais vedamaisiais. Žurnalistų s-gai verta at
kreipti akį j šią ydą. kuri daro gėdą mūsų spaudai?'“'-—
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Apie Vilnių ir Vilniaus bažnyčias (1)

Lietuvos krikštas ir Vilniaus vyskupija
V. Civinskas

Br. Kviklio daugiatomis veikalas 
‘Lietuvos bažnyčios artėja prie už
baigos. Pirmieji keturi tomai - skir
ti Telšių, Vilkaviškio, Kauno ir Pa
nevėžio vyskupijoms - jau išleisti. 
Dabar iš spaudos išėjo penktoji 
‘Lietuvos bažnyčios’ knyga, skirta 
Vilniaus vyskupijos apybraižoms ir 
Vilniaus miesto bažnyčių aprašy
mams. Šeštoji knyga ( penktas to
mas padalytas į dvi dalis), skirta 
Vilnijos bažnyčių aprašymams, 
taip pat jau spaudoje, tačiau išeis 
tik kitų metų rudenį. Telieka tik 
Kaišiadarių vyskupija, ir šis didelis 
darbas bus baigtas.

Taigi, Vilniaus vyskupijai skirto 
tomo bus dvi knygos. Tai nebuvo 
pramatyta, bet, knygą beruošiant, 
tapo neišvengiama. Vilniaus vys
kupija yra didžiausia ir seniausia 
Lietuvoje, siekianti Jogailos, o gal ir 
Mindaugo laikus, ir apie ją medžia
gos atsirado daugiau negu tikėtasi.

Istorinės ir bendrosios Vilniaus 
vyskupijos apybraižos plačios, uži
ma pusę knygos. Apie Jogailos ir 
Mindaugo laikus rašo J. Damaus
kas. Jam priklauso ir Vilniaus vys
kupų ordinarų biografijos su trum
pomis veiklos charakteristikomis, o 
taip pat ir vyskupų bei laikinųjų 
vyskupijos valdytojų sąrašas. Visos 
kitos apybraižos ir Vilniaus bažny
čių bei kiti aprašymai yra Br. Kvik
lio. Knyga iliustruota šimtais pa
veikslų, aprūpinta Vilniaus vysku
pijos ir arkivyskupijos teritorijų že
mėlapiais ir Vilniaus miesto planu.

• ••

Pirmoj apybraižoje ‘Vilniaus 
vyskupijos istoriniai bruožai’ J. Dai- 

. nauskas atsargiai svarsto, ar teisin
ga 1387 m. laikyti oficialiaisiais 
Lietuvos krikšto metais. Lietuva 
jau 1251 m. buvo priėmusi krikščio
nybę ir susitvarkiusi santykius su 
Roma. Tiesa, Mindaugas - politi
nių aplinkybių verčiamas - nuo 
krikšto atsimetė, bet nėra žinių, 
kad dėl to krikščionybė Lietuvoje 
būtų išnykusi. Priešingai, prime
na autorius, yra žinių, kad ir po 
Mindaugo mirties katalikų bažny
čių buvo Naugarduke, Gardine, 
gal ir kitur; kad 1312 m. Vytenis 
prašė Rygos arkivyskupą atsiųsti į 
Lietuvą du pranciškonus, kuriems 
jis norįs atiduoti jau pastatytą baž
nyčią; kad 1323 m. laiške vokiečių

ATOSTOGOS KARIBŲ JUROJE
Amerikos Lietuvių Tauti

nės Sąjungos valdyba metė 
Amerikaos lietuviams šūkį, 
susimesti į būrį ir žiemos 
metu (1986 m. sausio 11-18 
d. d.) atostogauti Karibų 
jūroje, plaukiant S. S. Nor- 
way laivu iš Miami, Flori
dos (Dirva 31/85 nr. ir kt.). 
šią atostogautojų grupę 
sėkmingai sudarė Vida Jo
nušienė, ALTS valdybos na
rė.

Atostogautojų registraci
jos laikui praėjus, Dirvos 
korespondentas kreipėsi j 

pranciškonams Gediminas prašė 
atsiųsti į Vilnių keturis kunigus, 
mokančius lenkiškai, rusiškai ir 
žem gališkai.

Vilniui tapus Lietuvos sostine, 
jame gyveno nemaža svetimšalių 
pirklių, amatininkų, vergų ir kt. Jų 
religiniams patarnavimams buvo 
reikalingi kunigai, kurie, be abejo, 
galėjo apaštalauti ir tarp lietuvių. 
Algirdo laikais Petras Goštautas, 
kilmingasis, priėmęs krikščionybę 
atsikvietė iš Lenkijos 14 vienuolių 
pranciškonų ir, valdovui leidus, 
pastatė jiems savo žemėje Dievo 
Motinos Vardo vienuolyną. Auto
rius mano, kad kiek vėliau popie
žiaus Incento VI Avinjone priimtas 
vilnietis vyskupas ir buvo tas Algir
do kilmingasis Petras Goštautas.

• ••
Rytinės didžiosios kunigaikštystės 

sritys jau nuo X a. pabaigos išpaži
no krikščionybę, tegul ir stačiatikių 
rytų apeigose. Iš ten stačiatikybė 
buvo palietusi ne tik didž. kuni
gaikščių šeimas, bet ir gediminai- 
čius ir kilminguosius, bent tuos, ku
riems buvo pavestos valdyti sritinės 
kunigaikštystės rytuose. Tokiu bū
du tad Lietuva nebuvo tiktai pago
niška, kaip apie ją -pakalbame ir 
dabar. Autorius mano, kad, gal 
būt , ir Algirdo žmona Julijoną sū
nų Jogailą išauklėjusi stačiatikybės 
dvasioje. Jogaila galėjęs būti ne tik 
apsikrikštijęs - ką mini Dlugošas ir 
kai kurie rusų metraščiai - bet ir 
priklausęs tada Rytų Europoje, tai
gi ir slavų žemėse, labai išplitusiai 
dualistinei bogomilų-katarų sektai, 
mokiusiai, kad pasaulis - tai velnio 
kūrinys, todėl tikintieji turį vengti 
visko kas kūniška, taigi ir moterys
tės, nepripažinusiai dvasininkų 
hierarchijos ir sakramentų, iš mal
dų pripažinusiai tiktai ‘Tėve mūsų’

Tokį įspūdį autorius susidarė ne 
tik iš kryžiuočių šaltiniuose esančių 
užuominų, bet ir iš Enea Silvio Po- 
ccolomini ( nuo 1458 m. popiežiaus 
Pijaus II) knygas ‘De Statu Euro- 
pae’, 26 skyriuje aprašinėjančios 
ano meto Lietuvą, kurios aprašy
mams pasinaudojo duomenimis 
buv. Jogailos nuodėmklausio Jero
nimo Pragiškio, Jogailą vadinusio 
bogomilų-katarų sektos žmogumi. 
Tokiu būdu labai galimas daiktas, 
kad ir Jogaila, kaip ir Vytautas, 
Krokuvoje apsikrikštijo antru kartu.

Vidą, teiraudamasis:
— Kaip vyksta planuo

jamoji kelionė-atostogos ir 
kiek dalyvių jau turima?

— Iki nustatytos datos 
(1985. XI. 1) iš įvairių vie
tovių atsiliepė ir jau apmo
kėjo kelionės išlaidas 34.

— Iš kurių būtent vieto
vių tie turistai, atostogau
tojai susirado?

— Maždaug po lygiai iš 
Philadelphijos ir Chicagos, 
po keletą iš Miami, Los An
geles, St. Louis ir kitur.

— Kiek moka kiekvienas

keleivis už šią kelionę?
— Moka $1,200 iki 1,400, 

žiūrint iš kur vyksta ir ko
kią kabiną laive nuomoja.

— Ar ilgesnį laiką buvo- 
jant laive nesergama nuo
boduliu ?

— Jokiu būdu. Plaukia
ma dideliu S. S. Norway lai
vu, kurį aš vadinu "plau
kiančiu viešbučiu”. Jame 
nesijaučia jūros bangavi
mas. Savo ruožtu, laive vyk
sta tiek dienos metu, tiek 
vakarais nesu skaitomos 
programos visiems kelei
viams. Viešbutis turi tink
linio, krepšinio aikštes, 
mankštos klases, bene, tris

Ir pats krikštas apybraižos auto
riui neatrodo taip pompastiškai, 
kaip jį vaizduoja lenkų kronikinin
kai. Kryžiuočių šaltinių liudijimai 
patikimesni. Lenkų delegacijos su
dėtyje nebuvo nei karalienės Jadvy
gos, nei tiek daug lenkų vyskupų. 
Iš vyskupų su Jogaila atvyko tiktai 
Andrius, Sereto (Moldavijoje) vys
kupas, tas pats, kuris ir tapo pir
muoju vyskupu Vilniuje.

•••

Ar lenkai suprato savo misijos di
dybę ir ar į ją žiūrėjo rimtai? At
rodo, kad ne. Gausioje Jogailos pa
lydoje nebuvo dvasininkų mokėju
sių lietuviškai ir žmonės, suėję bū
riais, buvo krikštijami tuoj pat, ne
supažindinti nei su nauju tikėjimu, 
nei su pagrindinėmis jo tiesomis. 
Nesilaikyta tradicinės sakramento 
apeigų tvarkos: žmonės buvo krikš
tijami ne pavieniui, bet būriais, vi
są būrį apšlakstant vandeniu.

Tolerancijos, tokios būdingos di
džiojoje kunigaikštijoje, Jogaila taip 
pat neparsivežė iš Krokuvos. Privi
legijuojami buvo tik naujai apsi
krikštiję. Stačiatikiai, kuriems 
krikštytis nereikėjo, privilegijose 
buvo aplenkti. Bajorams čia pirmą
jį kartą buvo raštu užtikrintos jų 
teisės ir privilegijos laisvai ir pavel
dimai valdyti savo turtą, laisvai iš
leisti už vyro savo dukterį. Jie buvo 
atleisti nuo asmeninių patarnavi
mų valdovui, išskyrus karo tarny
bą, pilių statymą ir jų taisymą. Bo
gomilų-katarų sektos žmonėms čia 
teko dar kartą krikštytis. Asmenys, 
nesutikę krikštytis, buvo skaudžiai 
baudžiami. Autorius primena rusų 
metraščių žinią apie du žymius lie
tuvius, kurie už atsisakymą krikš
tytis buvo pakarti Jogailos palie
pimu.

Tuo pačiu metu buvo įsteigta ir 
Vilniaus vyskupija, o jos pirmuoju 
vyskupu paskirtas Andrius. Jogai
los donacija vyskupijai buvo kara
liška: apie 350 kv. mylių žemių, 50 
-60 kaimų, apie 600 dūšių, didelė 
Vilniaus miesto dalis su apie 50 
namų ir kt. Vilniaus vyskupai val
domais turtais buvo vieni iš pačių 
turtingiausių žmonių didžiojoje ku
nigaikštystėje, o kaip pirmieji sena
toriai, savo įtaka nenusileido žy
miausiems Lietuvos didikams.

(Bus daugiau)

baseinus, biblioteką, muzi
kos kambarį ir daug kitų 
pramogų. Kas vakarą ren
giami koncertai. Daug juo
ko ir įdomių įspūdžių juose. 
Deje, neužmiršta ir laimė- 
jimų-pralaimėjimų punktas, 
standartinio casino įrengi
mai ... Trumpai, nuobo
džiauti šiame "viešbutyje” 
neįmanoma ...

Lapkričio 18 d. aš dar 
pasiteiravau pas Vidą —

— Kaip reikalai išvykos 
į Karibų jūrą?

— Labai gerai, atsako ji.
— Nuo ano mudviejų pasi
kalbėjimo iki šiandien atos
togautojų sąrašas padidėjo

maždaug 20 asmenų!
— Išeitų, kad dar ir da

bar galima įsijungti į Jūsų 
grupę?

— Taip. Tuo tarpu dar 
galima, nors mano rezer
vuotosios vietos jau visos 
parduotos, bet, manau, kad 
dar galėčiau jų "pasisko
linti” iš kitų agentūrų ...

Suinteresuotieji prašomi 
kreiptis: Amber Travel
Service, Attn. Vida, 11745 
Southwest Highway, Palos 
Heights, III. 60463. (mv)

HARTFORD
• Hartforde gyvenančių 

lietuvių inžinierių iniciaia- 
tyva organizuojamas Conn. 
ALIAS skyrius.

Steigiamasis susirinki
mas gruodžio 15 d. 3 vai. 
po pietų New Britain Šv. 
Andriejaus parapijos ma
žojoje salėje, Stanley St., 
New Brotain. Visi Conn. ir 
kitų artimesnių apylinkių 
kolegos mielai kviečiami 
jungtis į naujai steigiamą 
ALIAS skyrių. Pagal 
ALIAS statutą. Tikruoju 
nariu gali būti kiekvienas 
lietuvis inžinierius, archi
tektas ir technikas baigęs 
atitinkamas mokyklas taip 
pat turįs tolygų patyrimą.

Organizatoriai ypač pa-* 
geidauja ALIAS eilėse ma
tyti jaunesnių narių, moks
lus išėjusių JAV. Taip pat 
pagal jau priimta ALIAS 
tradiciją, į tikruosius na
rius priimami ir kitų griež
tųjų mokslų asmenys, kaip 
pavyzdžiui, fizikai, chemi
kai, matematikai ir pan. 
Norintieji daugiau informa
cijų prašome kreiptis į J. 
A. Starėną, tel. (203) 
677-7723, ar J. P. Nasvytį 
tel. (203) 673-6806.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work & live in a small congenial 
community and a 31 bed certified 
medicare hospital. Accepting applica* 
tions for RN’s. Good benefits: 10 ho* 
lidays, 2 weeks vacation after I 
year, hospitalization insurance & re- 
tirement plan. Apply or write.

Please Call 
512-325-2511. Ext. 249 

BROOKSCOUNTY HOSPITAL 
1400 S. St. Mary’s 

Falfurriaa, Texas 78355 
(46-f)

DRIVBRS

★
SHAFFER TRUCKING 

Regionai Dlvision 
V<s are looking for more good 
driveri lo Increaie ,lhe ilic oi 
our Eailern Regionai Divltlon. 
Soma loadlng 8. unloodlng. Home 
on meekendi. We have iuil im- 
proved our driveri pav icalo and 
we alio have an excellenl Incen- 
•ivo program. If you are ai lea$l 
2J veari oi age, and have 100,000 
milai oi accidenl free drlvlng ex- 
perlence, and if you are Inlereil- 
ed in grovrlng wllh ui, confacl 
Mr. Garv Whliller, 717-746-4708.

DENTAL TECHNICIANS
DENTURE DEPT. 

CAST PARTIAL OEPT. 
Posftloni avallable for den- 
ture flnlsher and east partlal 
waxer. Mušt be well experl- 
enced and oualltv oriented. 
lt you are looklnp for lob 
securttv, top salarles wlth 
company benefits, contact 
our full-servlce uttra-modern 
lab now for an lrrtervlew. 
Call 201-363-3827.

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICIAN FP GP

To work and live in a small congenial 
communiįy. Full/part time. Beautiful 
Southeast Idaho Valley.. Small Hos
pital, established practice. Salary 
Guarantee. LET US SĖT YOU UP. 
VALLEY HOSPITAL DOWNEY. ID 

208-897-5201 collect 
W. Watkins ADM.

(45- 47)
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f! KŪRYBA IR MOKSLAS 11
Kai Volungės rudeni
pragysta..

Toronto jaunimo choras 
VOLUNGE šiomis dienomis 
išleido naujausią savo dainų 
plokštelę, įdomią ir dainų pa
rinkimu, ir atlikimu. Plokš
telė įrašyta ‘digital’ būdu. Jo
je telpa penkiolika dainų, at
stovaujančių dvyliką lietuvių 
kompozitorių: šešios mišriam 
chorui, šešios moterų balsams 
ir trys vyrams.

Dainos įvairuoja tiek nuotai 
kos, tiek muzikinių priemonių 
panaudojimu, tiek muzikinio 
stiliaus atžvilgiu. Jaučiamas 
didelis dainininkų drausmin
gumas ir dėmesys dirigen
tui. Choras lanksčiai paklus
nus nuolat kintantiems reika
lavimams. Tarsena beveik vi
sur labai aiški, dailios palaips
niui silpnėjančios užbaigos, 
tinkamai stiprios viršūnės, bal • 
sų lygsvara išlaikyta. Galima 
būtų prikišti kartais kiek per- 
garsius sutartinius choro atsi
kvėpimus, bet čia gal kalčiau
sias studijų mikrofonų perdi- 
delis artumas. Taip pat norė
tųsi ir greitesnės slinkties vyrų 
choro dainuojamoj liaudies 
dainoj ‘Šią naktelę’. Pirmoje 
plokštelės pusėje įrašyta de
šimt grynai lietuviškos dvasios 
dainų.’ Antroje pusėje girdi
mos penkios pramoginės nuo
taikos dainos polkos, tango, 
valso slinktyse įskaitant ir J. 
Govėdo patraukliądainų pynę 
‘Greitai laikas bėga’. Si pynė 
yra ilgiausias plokštelės įrašas, 
trunkąs beveik dvylika minu
čių (trumpiausia daina yra 
‘Aviža prašė’ - 57 sekundėsl).

Įdomybių plokštelėje nestin
ga. Čia ir paprasta sutartinė

PIRMA PUSĖ

ANTRA PUSĖ

Uetuviskp dainę pamilusioa astuonios lietuvaitės. 1975 m. pasikvietė Dalia Skrinskaite- 
Viskontlenp Joms vadovauti. Taip įsikūrė Toronto dainos vienetas — "Volungė". Padidėies 
skaičiumi, vienetas pradėjo koncertuoti Kanadoje bei Jungtinėse Amerikos Valstybėse. Jis. 
taip pat, koncertavo IV-me Pasaulio lietuviu Jaunimo kongrese. Europoje. 1980 m. prie Šio 
vieneto prisijungus vyrams. "Volungė" tapo mišriu choru. "Volungė" dirba ir toliau — 
koncertuoja stengdamasi išlaikyti gyva lietuviška daina Išeivijoje.

1. Apie Jone ir molio uzbona—liaudies daina — harm j Gajauskas (208)
2. Prie Nemuno vingio—ZodZ. K. Astrausko, muz M Noviko (315)
3. Ar ateisi-ZOdZ. A.ŽasyCiO.muz.G. Gudauskienės (216)
4. MetŲlaikai—20d2 P Lemberto.muz G Gudauskienės (542)
5. Greitai laikas bėga—dainų pyne—J Govedas (11-46)

1. Anoj pusėj Nemunėlio—liaudies dama—harm j Švedas (222)
2. Tupėio vanagas—liaudies daina—harm K v Banaitis (102)
3. Daigu dlkai—ZodZ E. Dregvos. muz. A Raudonikio (1 51)
4. Tu giruže—liaudies daina — harm. v Kainokstis (2 57)
5. Vėjuzėits—A. Vanagaitis (223)
6. Sij naktele—liaudies daina (150)
7. Beauštant) aušrelė—liaudies dama — harm M K Cirkonis (257)
8. Nuo Birutės kalno—2odž Maironio, muz K Kavecko (325)
9. Danely rūtelė pražydo — liaudies daina—harm Vyt JanCys (130) 

10. Aviža prašė—sutartine (057)

Vytautas Matulionis

‘Aviža prašė’ (Lietuvos kon
certų scenon įvesta Vincės Jo- 
nuškaitės-Zaunienės dar ne
priklausomybės laikais), įman
triai pritaikyta chorui ir, be
veik operinė savo apimtimi,
K. Kavecko ‘Nuo Birutės kal
no’, pasižyminti balsų laisvu
mu, įdomiom harmonijom, 
gerais sopranais. Pažymėtini 
ir švelnūs moterų balsai dai
noje ‘Tu giruže’ (V. Kairiūkš
tis ir Hollywopdo filmų gar
sais perpintieji G. Gudauskie
nės ‘Metų laikai’ ir greitėjanti, 
užkrečiančios nuotaikos pasiut
polkė ‘Apie Joną ir molio uz- 
boną’ (liaudies daina, harmo
nizuota J. Gaižanausko).

Tačiau įdomiausia (ir sun
kiausia) - tai J. Govėdo anks
čiau minėta dainų pynė ‘Grei
tai laikas bėga’ prasidedanti 
žodžiais ‘Prašom, prašom pa
klausyti ...’. Joje visi balsai 
gauna daug progų gražiai iš
siskleisti. Si vykusi dainų py
nė yra labai įdomi muzikiniu 
apdorojimu: neįprastinais 
skambesiais, netikėtai besikei
čiančiom tonacijom, vaizdin
gais disonansais, slinkties įvai
rumu. Dalyje ‘Gražus miškas 
miško būdas, visi pučia savo 
dūdas ... ’ ši pynė pavirsta nau 
josios muzikos ‘Melniku’ vi
siems miško balsams kartu pra
bylant ‘tvarkingam’ chaose, o 
be puikios klausos ir tvirto pia 
nissimo šios pynės dalis pra
sidedanti ‘Tylūs armonikos 
tonai ...’ eiliniam chorui be
veik neįkandama. Šioje' plokš
telėje tai yra didžiausias VO
LUNGES laimėjimas.

Bendrai, plokštelėje įrašyti

Jaunosios lietuvių kartos choras Volungė Toronte, išleisdinęs savo plokštelę.

kūriniai ir jų atlikimas daro 
gerą įspūdį.

VOLUNGEI nuo pat įsikū
rimo vadovauja dirigentė Da
lia Skrinskaitė-Viskontienė. 
Šiuometiniai akomponiato- 
riai: Paulius Vytas ir Jonas 
Govėdas. Choras susidaro iš 
26 moterų ir 12 vyrų. Am
žiaus vidurkis yra tarp 25-40 
metų.

Plokštelę jau galima įsigyti 
per Alfonsą Juozapavičių, 68 
Princeton Rd., Toronto, Ont. 
Canada M8X 2E4. Tel. (416) 
239-0995. Kaina $12 kana- 
diškais plius pašto išlaidos, 
arba$llU.S. su persiuntimu.

KOMP. VL. JAKUBĖNO 
DRAUGIJA

Gruodžio 13 d. sueina 9 
metai nuo Chicagoje gyve
nusio bei kūrusio kompozi
toriaus Vlado Jakubėno 
mirties. Jo kūrybiniam pa
likimui globoti, populiarinti 
bei apsaugoti yra įsteigta 
Komp. VI. Jakubėno Drau
gija, kuri Chicagoje jau gy
vuoja 4 metai.

Visas kompozitoriaus kū
rybinis palikimas yra sudė
tas Tėviškės parapijos pa
state, nes kompozitoriui ei
lę metų su šia parapija yra 
tekę palaikyti glaudžius ry
šius.

Ši draugija yra surengu
si kelias kompozitoriaus kū
ryba Bei asmenį atžymin- 
čias vakarones su kalbėto
jais ir jo kūrinių atlikėjais- 

_ solistais. Ji pinigais Yra pa
rėmusi Chicagos Lietuvių 
Operos plokštelės išleidimą, 
P. Mieliulio kūrybines pa
stangas, Lietuvių Muzikos 
Biblioteką (šiai yra paskir
ta 1,000 dol.) ir kt.

Draugijai šiuo metu pir
mininkauja Edvardas šulai- 
tis (1330 So. 51st Avenue, 
Cicero, III. 60650, telef. — 
656-6825). Kiti ’ valdybos 
nariai: dr. Leonardas Šimu
tis, Erika Dilytė-Brooks, 
Juozas Kreivėnas, Povilas 
Mieliulis.

Neseniai įvykusiame 
draugijos valdybos posėdy
je buvo nutarta išleisti ke
lis kompozitoriaus VI. Ja
kubėno kūrinius ir išspaus

Aktorių grupė, pasivadinusi Arts Club Theatre, pastačiusi 
A. Škėmos "Pabudimą”, dabar pastatė vengrišką komediją ”The 
Play’s fhc Thing’, autorius Ference Molnar. Veikalą režisavo 
Linda Pakri. Komedijoje vaidina ir lietuvis aktorius Arūnas 
Čiuberkis. Veikalas vaidinamas nuo lapkričio 15 iki gruodžio 8 
Courtyard Playhouse, 39 Grove St., New York, N. Y. Telefonas 
rezervacijai (212) 673-5636. Nuotraukoje aktoriai: Linda Alexan- 
der, Linda Pakri (režisierė), Paul Taylor Robertson ir Arūnas 
Čiuberkis.

dinti muzikos apžvalginių 
rašinių bei kritikos straips
nių rinkinį.

Draugija taip pat toliau 
renka vioskią komp. VI. Ja- 
kubėną liečiančią medžiagą: 
jo kūrinius (išspausdintus 
ar ne), atsiminimus apie jį, 
nuotraukas ir kt. (k)

• Vąsario 16 minėjimo 
proga yra numatomas De
troite ir jo artumoje gyve
nančių ar gyvenusių rašy
tojų kūrybos pristatymas, 
būtent Vytauto Alanto, 
Medardo Bavarsko, Vitali
jos Bogutaitės, Jurgio 
Gliaudos, Balio Gražulio, 
Juliaus Kaupo, Kęstučio 
Keblio, Petro Melniko, Vla
do Mingėlos, Austės Pečiū- 
raitės, Alės Rūtos, Marijos 
Sims černeckytės, Vytauto 
Tarvainio, Prano Zarankos 
(P. Nato). Organizuojama 

minėtų rašytojų darbų pa
roda. Minėjimas įvyks 1986 
m. vasario 16 d. 12:30 vai. 
po pietų Dievo Apvaizdos 
parapijos salėje Southfiel- 
de.

• LIETUVIŲ ENCIKLO
PEDIJA. Trisdešimt septin
tas tomas. Papildymai. Vyr. 
redaktoriai: Simas Sužie
dėlis ir Jurgis Gimbutas. 
Redaktoriai: Stasys Bač- 
kaitis ii* Antanas Mažiulis, 
Techn. redaktorė Danutė 
Bindokienė. Leidėjas Juo
zas Kapočius. Talkino Lie
tuvių Fondas per JAV LB 
Kultūros Tarybą. Laužyto
ja Henrieta Vepštienė. Ko
rektorė Regina Kučienė. 
Nugarėlę ir emblemą darė 
J. Steponavičius. Leidyklos 
ir redakcijos adresas: P. O. 
Box 95, So. Boston, Mass. 
02127.
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DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
X. Y., New Jersey........ 20.00
A. Blaževičius, Milford .. 8.00
A. Lapinskas, Chicago .. 3.00
D. Higgins, Columbus .... 3.00
A. A. Marijos Janavičienės 

atminimui ......................33.00
K. Rožanskas, Chicago .. 23.00
D. Gatautienė, Celveland 5.00 
Ed. Leleiva,

Richmond Hill .............. 8.00
J. Mikalavičius, Detroit 33.00
J. Augaitytė, Philadelphia 8.00
A. Pleškys, Chicago .... 10.00
S. Butrimas, Cleveland .. 8.00
K. Ražauskas,

Dearborn Hts....................8.00
V. Rėklys, Walnut Creek 3.00 
Vilniaus Krašto

Lietuvių S-ga .............. 25.00
Pr. Gaižauskas,

Highland Hts.................3.00
B. Klovas, Chicago......... 8.00
A. Tumas, Newbury Park 8.00
Br. Kviklys, Chicago .... 3.00
T. Stankūnaitė, Boston .. 13.00 
J. Talandis,

Olympia Fields.............. 3.00
N. Labukas, Brockton .. 3.00 
A. Vagelis, Worcester .... 8.00 
St. Baltušis, Dorchester .. 3.00
E. Kerejevičienė,

Miami Beach .............. 3.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

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)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED PHYSICAL THERAPIST 
to work in Nantucket Island. FulI 
time Physical Therapist position 
available at a small resort hospital. 
Salary commensurate with experience 
and abilily. FulI benefits. 10 paid 
holidays, and low rent housing avail
able on temporary basis. Please send 
resume to: Administrator
NANTUCKET COTTAGE HOSPITAL 

S. Prospect St.
Nantucket, Mass. 02554

(43-2)

Amber Gintaro

505 East 185 Street * Euclid, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-3500

PAVEIKSLŲ ĮRĖMAVIMAS
Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 

gintaro, Įvairių MENO darbų.

GALERIJOS VALANDOS: Antradieni 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.

■ laiškai Dirvai

"DIRVOS” REDAKCIJAI
Ryšium su V. Abraičio 

straipsniu "Atsiminimai ar 
novelė” Dirvos spalio 10 d. 
Nr. 39, prašome išspausdin
ti artimiausiame Dirvos nu
meryje šį mūsų pareiškimą.

Mes, žemiau pasirašiusie
ji, dalyvavome A. Masionio 
Drauge aprašytoje demons
tracijoje Marijampolėje ge
ležinkelio stotyje, tremiant 
jį 1931 m. į tėviškę. Taigi 
esame akivaizdūs liudinin
kai to įvykio (kurio demon
stracija niekad nevadino-, 
me) ir jo pasekmių.

Po to įvykio direktorius 
Gustainis ir vicedirektorius 
Dailidė tardė mokinius, tą 
vakarą buvusius geležinke
lio stotyje, kai kurių mo
kinių tėvams buvo pasiųsti 
įspėjamieji laiškai. Mokyto
jų taryboje buvo svarsto
mas tų mokinių pašalinimo 
iš gimnazijos klausimas — 
tik ne už buvimą viešoje 
vietoje draudžiamu laiku, 
kaip kad bando tvirtinti V. 
Abraitis savo straipsnyje, 
nes tariamas "nusikalti
mas” — suėjimas į geležin
kelio stotį — vyko dar net 
nesutemus, apie 6-7 vai. va
kare.

Tik švietimo ministerijos

Kuriuo, laiku Lietuvoje žiemą 

sutemdavo?!
Pareiškime esu kaltina

mas ir baramas už nepa
grįstus spėliojimus ir faktų 
iškraipymus, rašant apie A. 
Masionio vadinamų atsimi
nimų dalį — demonstraci- 
jam Marijampolės geležin
kelio stotyje.

Pasižiūrėkime, kaip tie 
mano neva nepagrįsti spė
liojimai ir faktai aprašomi 
paties A. Masionio. Jis 
Draugo atkarpoje nr. 10 
vieną skyrių užvardina: 
"Draugiškos moks leivių 
ateitininkų demonstracijos 
(mano pabr.) Marijampo
lėje”. šiame skyriuje jis ra
šo, kaip jis etapu buvo tre- 

aukštesnųjų mokyklų de
partamento direktoriaus A. 
Daniliausko dėka nebuvo
me pašalinti iš gimnazijos. 
Jo sprendimas ir patarimas 
gimnazijos vadovybei, per
žiūrėjus mokinių dienynus, 
buvo maždaug toks: "Kam 
gi duosite brandos atesta
tus, pašalinę geriausius mo
kinius? Pabarkite, nubaus- 
kite, bet nesugadinkite 
jiems gyvenimo”. Gimnazi
jos vadovybė tam pritarė ir 
mus nubaudė tik elgesio 
pažymio sumažinimu šiam 
trimestrui. Už tokią A. Da
niliausko intervenciją ir 
šiandien esame jam dėkingi. 
Jei tai skamba V. Abraičiui 
noveliškai — jo reikalas. Jo 
nieku nepagrįsti spėlioji
mai, faktų iškraipymai ir 
daugiau negu pasišaipymai 
yra ne tik neskoningi, bet 
ir užgaulūs.

Su pagarba,

Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazijos 1931 
metų laidos abiturien
tai:

Jurgis Starkus, M. D. 
Petronėlė Starkienė, D.D.S. 

(Borutaitė) 
Juozas Dėdinas

miamas į jo tėviškę. Jo žo
džiais (atkarpa nr. 11): 
"Paprastai visus vesdavo 
naktį. Argi, kad tokie poli
cijos veiksmai būtų kuo ma
žiau žmonių pastebimi”. 
Ten pat toliau jis rašo: 
"Marijampolės miesto da
boklėje išbuvau apie 24 va
landas” (visi pabraukimai 
mano). Taigi, jei tremtinys 
iš Kauno į Marijampolę bu
vo išvežtas sutemus, tai pri
dėjus dvi valandas kelionės, 
jis Marijampolės miesto da
boklėje galėjo atsidurti tik 
gana vėlyvų vakarą. Išbu
vus "apie 24 valandas da
boklėje”, tai ir iš daboklės 

į geležinkelio stotį galėjo 
būti vežamas tik gana vėlo
kai vakare. Bet kam speku
liuoti ir spėlioti, jei yra pa
ties A. Masionio žodžiai: 
"Kitą dieną, geriau sakant, 
kitą vakarą, jau vėl gerokai 
sutemus, atėjęs policininkas 
liepė man susirinkti savo 
daiktus ir eiti su juo”. Kiek 
toliau jis rašo: ”Tuoj pa
mačiau, kad veža į stotį, 
tik, kai priartėjome visai 
prie stoties, negalėjau su
prasti, kodėl mane veža 
kažkur į laukus, o ne į sto
ties pastatą". Taigi, ir ši 
kelionė rogėmis turėjo už
trukti nemažiau pusvalan
džio. Tuo tarpu pp. Starkų 
ir Dėdino pareiškime apie 
šį įvykį rašoma sekančiai: 
"Suėjimas į geležinkelio 
stotį — vyko dar nesute
mus, apie 6-7 vai. vakare”, 
(mano pabr.). Atrodo, kad 
čia faktus sau palankiai iš
kraipiau ne aš, o pareiškimą 
pasirašiusieji. Ir gaila, kad 
geriausi Marijampolės Ry
giškių Jono gimnazijos 1931 
metų abiturijantai jau ne
atsimena, kuriuo laiku Lie
tuvoje žiemą sutemdavo.

Eikime toliau. Ponas A. 
Masionis rašo: "Tačiau šį 
kartą dėl tokio policininko 
elgesio (vežimo aplinkiniu 
keliu) buvo dar ir kita prie
žastis. Jis, matyti, jau iš 
anksto žinojo, kad į geležin
kelio stotį iš visų trijų Ma
rijampolės mokslo įstaigų 
renkasi moksleiviai ateiti
ninkai manęs išlydėti”. Tai
gi, jei suėjimas į geležinke
lio stotį vyko apie 6-7 vai. 
vakaro, kaip rašoma pareiš
kime, tai nesunkiai supran
tama, kad tie moksleiviai 
ateitininkai, kurie buvo su
gauti, buvo sugauti jau po 
8 vai. vakaro, t. y., po moks
leiviams uždrausto laiko ro
dytis viešumoje be tėvų, ar 
globėjų.

Pareiškime pp. Starkai ir 
Dėdinas, akivaizdūs liudi
ninkai to įvykio, rašo, kad 
jie to įvykio niekad nevadi
no demonstracijomis, o tik 
Rygiškių Jono gimnazijos 
ir Mokytojų seminarijos 
mokinių noru įteikti A. Ma- 
sioniui puokštą gėlių, tuo 
parodydami jam savo soli
darumą. Kažkodėl pareiški
me užmirštama paminėti 
Marijonų gimnazijos moki
nių dalyvavimas, (kurios 
auklėtiniu ir abiturijentu 
jis buvo; jo žodžiais: "bu
vęs lyg Marijonų šeimos 
narys”). Kyla klausimas, 
ar jie nenorėjo parodyti sa
vo buvusiam šeimos nariui 
solidarumą, įteikdami jam 
puokštę gėlių, ar norėjo, 
kažko tai daugiau ? Kyla 
klausimas, ir kas rašo tei
singiau, ar pareiškime aki
vaizdūs liudininkai, ar A. 
Masilionis, kuris net keliais 
atvejais tai vadina demons
tracijomis. Prisibijau, kad 
bus sunku kam nors patikė
ti, kad reikėjo tokio skai
čiaus (vien iš Ryg. Jono 
gimnazijos sugauti 35) net 
trijų mokslo įstaigų moki
nių ateitininkų, kad įteikti

puokštę gėlių studentui, ku
ris tik prieš pusantrų metų 
buvo .baigęs Marijonų gim
naziją.

Ponas A. Masionis rašo, 
kad po jo išvežimo iš Ma
rijampolės, kad ir po ne vi
sai pavykusios moksleivių 
ateitininkų demonstracijos, 
geležinkelio stotyje, prasi
dėjo vidurinėse mokyklose, 
ypač Rygiškių Jono gimna
zijoje ir Mokytojų semina
rijoje, dideli tardymai ir po 
to sekė bausmės. Tie "di
dieji tardymai” susidėjo iš 
Rygiškių Jono gimnazijos 
direktoriaus A. Gustaičio ir 
vicedirektorius J. Dailidės 
mokinių, tą vakarą buvusių 
geležinkelių stotyje, apklau
sinėjimo tikslu sužinoti, 
kas tą demonstraciją orga
nizavo, kas joje dalyvavo ir 
pan. Bent man, tai atrodo 
tik natūralia mokyklos va
dovybės pareiga.

Dabar dėl mano iškrai
pymo apie demonstracijo
se dalyvavusių moksleivių 
ateitininkų bausmės. Ponai 
Starkai ir Dėdinas pareiš
kime rašo: "kai kurių mo
kinių tėvams buvo pasiųsti 
įspėjamieji laiškai. Mokyto
jų Taryboje buvo svarsto
mas tų mokinių pašalinimo 
klausimas ...” Jie buvę nu
bausti ne už tai, kaip aš 
rašiau, už buvimą viešoje 
vietoje draudžiamu laiku, o 
už suėjimą į geležinkelio 
stotį” dar net nesutemus, 
apie 6-7 vai. vakare”. Kad, 
iš tiesų, tai įvyko, jau su
temus, ir vėlesniu laiku pa
tvirtina pats A. Masionis, o 
kad tai buvo demonstracija 
taip pat patvirtina pats A. 
Masionis savo rašiniu sky
riuje: "Draugiškoje moks
leivių ateitininkų demons
tracijos Mari jampolėje". 
Manau, kad nėra sunku su
prasti visiems, kad tarp 
bausmių pašalinti iš gim
nazijos ir sumažinti elgesio 
pažymį yra milžiniškas 
skirtumas. Be to, jei yra 
tiesa, kad kieno tai buvo 
reikalaujama tuos mokslei
vius pašalinti iš gimnazijos 
už tų demonstracijų organi
zavimą bei pasipriešinimą 
policijai, tai nubaudimas 
tik elgesio pažymio sumaži
nimu vienam trimestrui 
yra labai ir labai sunkiai 
patikėtinas.

Ne gana to. Mokytojų Ta
rybos posėdžiai nebuvo vie
ši. Todėl, gal, tik ateitinin
kams galėjo būti žinomi 
Mokytojų Tarybos svarsty
mai, kas ko reikalavo, pasi
tarnaujant šiame atvejyje 
kapelionui, arba ateitinin
kus globojusiems, kurie ir 
nušvietė tą Mokytojų Tary
bos posėdžio eigą p. J. Dė
dinui jiems palankiausia 
prasme.

Visiškai neįtikinančiai 
skamba pareiškimą pasira
šiusių tvirtinimas apie švie
timo Ministerijos aukštes
niųjų mokyklų departamen-. 
to direktoriaus sprendimą 
ir patarimą gimnazijos va
dovybei, kuris, peržiūrėjus

(Nukelta į 7 psl.)
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KURIUO LAIKU LIETU
VOJE SUTEMDAVO 

ŽIEMOS METU?

(Atkelta iš 6 psl.) 
mokinių dienynus, sakęs: 
”Kam gi duosite brandos 
atestatus, pašalinę geriau
sius mokinius?” Pagal p. 
J. Dėdino tvirtinimą (Drau
go atkarpa nr. 14) demons
tracijose dalyvavusių Ry
giškio Jono gimnazijos 
moksleivių buvo 35, iš jų 13 
iš baigiamosios klases. Ar 
gi, 1931 metais baigiamose 
trijose klasėse (A, B ir C) 
tebuvo tik 13 moksleivių, 
kad juos pašalinus nebūtų 
buvę kam duoti brandos 
atestatus? Nežinau tiks
laus skaičiaus, bet tikriau
siai baigiančiųjų buvo bent 
3-4 kartus daugiau. Be to, 
kaip suprasti tai, kad tie 
geriausi mokiniai jau neat
simena, kada Lietuvoje žie
mą sutemdavo, bet pažo
džiui (kad ir maždaug) gali 
pacituoti A. Daniliausko 
tartus žodžius net po 54 me
tų?!

Kaip rašiau, aš niekad 
nebuvau privilegijuotas ži
noti apie Mokytojų Tarybos 
posėdžių eigą ir svarsty
mus, bet žinau, kad bausmė 
už organizavimą ir dalyva
vimą nelegalioje demonstra
cijoje elgesio pažymio su
mažinimu vienam trimest
rui nėra tolygi nusižengimo 
pobūdžiui. Esu tikras, kad 
ne tik A. Daniliauskas, bet 
ir nė vienas mokytojas ne
norėjo sugadinti nusižengu
siems gyvenimą. Todėl ir 
nubaudė tik simboline baus
me. Esu ne kartą girdėjęs 
iš pačių nukentėjusių ir iš 
klasės auklėtojų paaiškini
mą, kai elgesio pažymys 
buvo sumažintas už drau
džiamu laiku pasirodymą 
viešoje vietoje.

Kalbant iš esmės apie A. 
Masionio atsiminimus, apie 
jų iššauktą stiprią neigia
mą reakciją ne vien tauti
ninkų spaudoje, bet ir kai 
kurių ateitininkų tarpe, ir 
apie Draugo daugiau nei 
persūdintą aiškinimąsi ir 
teisinimąsi dėl jų spausdi
nimo, tai, aš manau, kad ne 
vienam lieka vienas neat
sakytas klausimas? Jei 
ateitininkai taip kentėjo nuo 
švietimo Ministro K. šake- 
nio uždraudimo visų viduri
nėse mokyklose moksleivių 
organizacijų, išskyrus skau
tus, tai kodėl nuo 1939 me
tų kovo mėn. 28 dienos 
švietimu Ministru tapęs dr. 
Leonas Bistras, o nuo 1939 
m. lapkričio 21 d. dr. Kazi
mieras Jokantas, abu, jei 
ne ateitininkai, tai jau labai 
artimi ateitininkams Minis
trai, neatšaukė to K. šake- 
nio aplinkraščio. Gal, todėl, 
kaip A. Masionis rašo; kad- 
ateitininkai nuo to tik su
stiprėjo, o gal, todėl, kad 
uždraudimas davė gerą pro-, 
gą ateitininkams pademon
struoti jų pajėgumą, nesi
skaitant net su paprasčiau
siomis auklėjimo normomis.

Vytautas Abraitis

X . . . ' _

Iš Dirvos sukaktuvinio leidinio (5} Aleksas Laikūnas

Pirmieji septyni Dirvos dešimtmečiai
Centrinis komitetas Chicagoje: 

pirm. Petras Bučas, sekr. Bronė 
Paplėnienė ir ižd. Pranas Kašiuba 
daug pagalbos susilaukė iš Mečio 
Valiukėno ir Jono Jurkūno. į darbą 
nuoširdžiai įsitraukė ir kiti ALTS 
skyriaus valdybos nariai: E. Va- 
liukėnienė, V. Lenkevičienė, O. Kre
meris ir K. šimutis. Komitetas at
sispausdino 5000 aukų lapų su 
prašymu aukoti Dirvos atstatymui. 
Tie spausdiniai buvo išsiuntinėti vi
siems ALTS skyriams, kitoms or
ganizacijoms ir paskiriems asme
nims. Į komiteto kasą suplaukė au
kų apie 20,000 dol., o jo paskatini
mu, kaip spėjama, dar apie 5,000 
dol. galėjo gauti Dirva betarpiai, 
išeitų, kad Chicagos komitetas su
rinko apie 25,000 dol. Skyriaus val
dyba savo ruožtu tris kartus su
rengė metinius koncertus tuo pa
čiu tikslu, jų pelną per 3,000 dol. 
pasiųsdama Dirvai.

Clevelando komiteto pirmininkas 
dr. VI. Bložė, išsiuntinėjus vietoje 
panašius atsišaukimus, sulaukė be
tarpiai ir Dirvai įteikė 6,978 dol. 
Jo apsžaičiavimu, apie tokią pat 
sumą galėjo clevelandiškiai suau
koti greta jį pasiekusių sumų. 
Rinkliavą vykdė komitetas, suda
rytas iš 50 asmenų, aktyviai daly
vaujančių Clevelando organizacijo
se. Jo vykdomąjį komitetą sudarė: 
pirm. dr. VI. Bložė, vicepirm. R. 
Kudukis, sekr. K. Gaidžiūnas, ižd. 
St. Lazdinis, nariai — St. Astraus
kas, D. Orantaitė, D. Ramonienė,
G. Plečkaitienė ir J. Stempužis.

Jie daugiausiai rūpinosi Vilties 
draugijos reikalais

Nors organizaciniame darbe 
kiekvienas narys pagal savo išga
les atiduoda didėlesnę ar maželes- 
nę duoklę savo draugijos ar orga
nizacijos reikalams, tačiau didžiau
sia naštos dalis tenka pakelti tiems, 
kurie sutikę yra išrenkami jos val
dybom Taip iki dabartinės valdybos 
išrinkimo nuo 1952 m. Vilties drau
gijos valdybose ilgesnį ar trumpes
nį laiką yra dirbę šie asmenys:

V. Abraitis, J. J. Bačiūnas, dr.
J. Bartkus, T. Blinstrubas, dr. A. 
Butkus, J. Chmieliauskas, Edm. Ci
bas, M. J. Colney, dr. V. čekas, J. 
čiuberkis, dr. V. Dargis, J. Gaižu
tis, J. Jurkūnas, K. S. Karpius, 
Edv. Karnėnas, J. Kazlauskas, A. 
Laikūnas, S. Lazdinis, Andr. Mac
kevičius, V. Matonis, inž. A. Mažei
ka, J. P. Nasvytis, dr. Br. Nemic- 
kas, V. Orintas, K. Pocius, dr. V.
L. Ramanauskas, V. Rastenis, V. 
Staškevičius, dr. P. Švarcas, J. Švo
ba, M. Valiukėnas, R. Veitas, V. 
Vinclovas ir VI. Blinstrubas, ypa
tingai daug padėjęs, gelbstint Dir
vos turtą gaisro metu.

Dabartinę jos valdybą sudaro: 
Dr. Danielius Degėsys — pirm., J. 
Jurkūnas, A. Laikūnas, K. Pocius 
— vicepirmininkai ir M. Valiukė
nas — sekretorius.

Ne vien redaktorius padaro 
laikraštį įdomiu ir patraukliu
Medžiaginių laikraščiui laikytis 

sąlygų sudarymas yra vienas da
lykas. Jis yra labai svarbus. Lei

dimui pakankamų lėšų nebetekę 
miršta šimtamečiai, visuomenės di
džiai pamėgti laikraščiai ir žurna
lai. Yra betgi ir kitas, nemažiau 
svarbus dalykas — tai laikraščio 
turinys.

Siekiant, kad laikraštis paliestų 
visas tas gyvenimo sritis, kurios 
domina ar gali dominti skaitytojus 
ir kurios yra neatskiriama mūsų 
politinio, kultūrinio, visuomeninio 
ar ekonominio gyvenimo dalis, re
daktoriaus ar redaktorių atsidėji
mo ir pastangų anaiptol nepakan
ka, nors ir kažkaip darbingi ar 
produktingi jie bebūtų, čia jiems į 
talką turi ateiti ir ateina bendra
darbiai. Ir juo tokių bendradarbių 
daugiau, juo daugiau ir įvairesnių 
straipsnių bei informacijų jie re
dakcijai pateikia, tuo įdomesnis 
darosi laikraštis.

Niekas neskaičiavo ir nevardijo 
Dirvos bendradarbių jos septynias
dešimt metų būvyje. Jų buvo ir 
tebėra tikrai daug. Ta gausybė 
nuolatinių bendradarbių padėjo jai 
ne tik išsilaikyti savo platumoje ir 
aukštumoje, bet ir susidaryti labai 
orią mūsų visuomenės opiniją, gi 
tai patvirtina gausi pagalba jai po 
ištikusios gaisro nelaimės susitvar
kyti, na ir šio sukakties vajaus 
metu.

Neturėdami parankiui senųjų 
Dirvos komplektų, nedaug šiandien 
begalime sužinoti apie nuolatinius 
jos bendradarbius red. K. S. Kar- 
piaus ir ankstyvesniais laikais. 
Kiek prisimename, žinome tik tiek, 
kad jai anuomet rašinėjo prez. An
tanas Smetona, Juozas J. Bačiū
nas, Nadas Rastenis, Albinas Tre
čiokas, Marija Sims, Vincas Raste
nis, Balys Gaidžiūnas, Bronius Dir
meikis, Vytautas Gedgaudas, Vy
tautas Braziulis, Jonas Paplėnas, 
Kazys Sruoga, Bronius K. Balutis 
ir be abejo daugelis kitų.

Be čia suminėtų, paskutinių tris
dešimt penkerių metų būvyje, tai 
trumpesnį ar ilgesnį laiką savo gi
liai išmąstytais straipsniais ir pa
galiau tikslia bei greita kasdienių 
įvykių informacija bei komenta
rais yra Dirvoje bendradarbiavę ar 
tebebendrauja plačiai pažįstami 
mūsų spaudos darbo žmonės:

V. Alantas, P. Andriušis, T. An
tanaitis, B. Auginąs, A. Augusti- 
navičienė, Br. Aušrotas, A. Bala
šaitienė, J. Balčiūnas-švaistas, E. 
Balceris, dr. J. Balys, V. Bakūnas, 
St. Barzdukas, Pr. Bastys, A. Ber
notas, A. Bielskus, prof. M. Bir
žiška, prof. V. Biržiška, V. A. Bra
ziulis, VI. Braziulis-Braziulevičius, 
V. Bražėnas, I. Bublienė, V. But
kuvienė, dr. A. Butkus, VI. Būtė
nas, E. čekienė, J. Daugėla, dr.
D. Degėsys, R. Degėsienė, A. Dir
žys, L. Dovydėnas, A. Garka, č. 
Gedgaudas, dr. A. Gerutis, P. Glem- 
ža, J. Gliaudą, B. Gražulis, A. Gri
nius, St. Gudas, Alg. Gustaitis, A. 
Gustaitis, dr. J. Jakštas, VI. Jaku- 
bėnas, dr. E. Jansonas, J. Jašins- 
kas, A. Juodvalkis, J. Jurevičius, 
Z. Juškevičienė, A. Kalvaitis, dr. 
Br. Kalvaitis, V. Kasniūnas, V. Ka
valiūnas, K. Karalis, Pr. Karalius, 
Br. Keturakis, F. Kirša, A. Krau
sas, prof. D. Krivickas, A. Laikū

nas, A. Laukaitis, A. Liutkus, dr.
J. Lenktaitis, V. Mariūnas, N. Ma- 
zalaitė, K. Mažonas, A. Merkelis,
S. Michelevičienė, R. Mieželis, A. 
Mikulskis, VI. Mingėla, A. Mironas,
J. Miškinis, agr. A. Musteikis, A. 
Nakas, dr. A. Nasvytis, J. P. Nas
vytis, dr. Br. Nemickas, P. Orin- 
taitė, J. P. Palukaitis, A. Pautie
nis, dr. K. Pautienis, J. Petrėnas, 
prof. J. Puzinas, B. Pūkelevičiūtė, 
Br. Raila, Z. Rekašius, A. Rūkas, 
A. Rūkštelė, Alė Rūta, St. Santva
ras, prof. Pr. Skardžius, J. Smeto
na, A. Sodaitis, R. Spalis, dr. V. 
Stankus, J, Stonys, M. Stonys, J. 
Stempužis, Br. Stundžia, Br. Tiš- . 
kus, V. Trumpa, M. Tūbelytė, M. 
Valiukėnas, Alb. Valentinas, J. Va
ranavičius, K. Vėlyvis, V. Vijeikis 
(1951-52 redagavęs mėnesinį Dir
vos priedą vaikams — Tėviškėlę), 
Stp. Vykintas, B. Vyliaudas, H. 
žemelis, P. žičkus, J. žygas, K. žy
gas, prof. St. žymantas-žakevičius 
ir daugelis kitų.

Paskutiniame dešimtmetyje rę- 
dakcijai dažnai ir gausiai talkino: 
A. Juodvalkis ir M. Valiukėnas (Či
kagoje), A. Balašaitienė (Clęve- 
lande), A. Grinius (Detroite), R. 
Šakienė (Los Angeles), Ant. Gus
taitis (Bostone), J. Varanavičius 
(Toronte) ir ypatingai A. Laukai
tis (Australijoje).

Bet bene visus savo patvarumu 
bus pralenkęs Dirvos pirmojo pus
lapio aktualijų politinis komentato
rius Vytautas Meškauskas, beveik 
per dvidešimt penkerius metus be 
pertraukos duodamas kiekvienam 
numeriui bent po vieną, o dažnai 
ir daugiau straipsnių. Tai neabe
jotina retenybė lietuviškosios laik- 
raštijos istorijoje.

Tame pačiame laikotarpyje yra 
laikraščiui talkinę arba ir dabar 
tebetalkininkauja šie foto kores
pondentai, savo nuotraukomis pa
įvairinę Dirvos puslapius ir tuo pa
čiu paryškinę gyvenamojo meto 
aktualijas: V. Bacevičius, P. Dab- 
kus, J. Gaižutis, J. Garla, C. Genu
tis, L. Kantas, P. Malėta, V. Ma
želis, V. Noreika, A. Plaušinaitis, 
V. Pliodžinskas, K. Pocius, V. A. 
Račkauskas, K. Sragauskas, J. Ta- 
mulaitis, L. Tamošaitis, J. Urbo
nas, J. Velykis ir kt.

Per daugelį metų Dirva susilau
kė visokeriopos talkos iŠ dailinin
kų. Vieni jų sukūrė laikraščiui vin
jetes, knygų viršelius bei užsklan
das, kiti iliustravo specialias laik
raščio laidas, savo kūrinių repro
dukcijomis puošė puslapius, dar 
kiti savo originaliais kūriniais, do
vanotais Dirvai, praturtino jos 
tradicines loterijas ir tuo pačiu 
pradžiugino jos laiminguosius rė
mėjus.

Dirvai talkininkavę yra šie dai
lininkai: J. Bagdonas, A. Dargis, 
V. Ignas, A. Kurauskas, A. Mu- 
liolis, P. Osmolskis, J. Paukštienė,
J. Račila, V. Raulinaitis, A. Rūkš
telė, V. Stančikaitė-Abraitienė, A. 
ir A. Tamošaičiai, A. Vaikšnoras, 
T. Valius, P. Vėbra, N. Vedegytė- 
Palubinskienė, V. Vijeikis, L. Vili
mas ir kiti.

(Bus daugiau)
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Kada bus padarytas galas ragangaudžių
pastangoms? ALGIRDAS BUDRECKIS

Pradžioje JAV Teisingu
mo Departamento Ypatin
gųjų Tyrinėjimų Įstaiga 
(OSI) sudarinėja tariamų 
nacių karo nusikaltėlių są
rašus, KGB ir Sovietų pro
kuratūrai talkininkaujant. 
Po to paleidžiamas paskvilis 
prieš apkaltintąjį pabaltie- 
tj ar ukrainieti per vietos 
laikraščius ir televiziją. 
Tuo pačiu melu OSI patrau
kia imigracijos teisman se
nyvą apkaltintąjį. Visa by
la eina per administracinį 
teismą, nes kaltinamajame 
akte yra civilinis skundas, 
girdi, pildant imigracijos 
anketas, apkaltintasis nepa
žymėjo ar nuslėpė, jog tar
navęs Vokietijos naciams

(dažniausiai savisaugos da
lyse) .

Ypatingųjų Tyrinėjimų 
Įstaigos (OSI) advokatai 
įtaigoja administracinį tei
sėją (tokiuose teismuose 
nėra jury — 12 prisiekusių
jų), pristatydami sovietų 
p r o k uratūros parūpintą 
"dokumentaciją”, net ana
pus "geležinės uždangos” 
susuktus "liudytojų” pasisa
kymus vaizdajuostėse (vi
deofilmuose). OSI pristato 
savo Holokausto "žinovą” 
Raulą Hilburgą, kuris ben
drybėmis pripasakoja Ges
tapo ir esesininkų žygdar
bius Europoje ir kaip "spe- 
cas”( paneigia "nacionalis
tų” priešingų istorinių įro-

MATAS A TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A. 
((’ERTIFIEl) RESIDENTIAI. APPRAISER) 

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
CAROL BAGGOTT
PATRICIA SA.JOVEC '
JONAS DUNDURAS
HOVV ARO TURNER — Attornev
Ach. \ TAS MATAS — teisinis patarėjas

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.
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PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345 
aikštė automobiliams statyti

dymų patikimumą. Paveik
tas tokiais OSI "įrodymais” 
dažnas teisėjas nutaria ap
kaltintą pabaltietį ar uk
rainietį nupilietinti.

Nuteistasis yra nupilie- 
tintas, jam atimamos visos 
JAV piliečio teisės ir privi
legijos. Nupilietinus auką, 
OSI tęsia savo persekioji
mą, keldama ištrėmimo pro
cesą. Jau prieita prie tokio 
taško, kad pats OSI ištrem- 
tiną asmenį siūlo perduoti 
Sovietų Sąjungai (Linno 
byla). Yra užuominų, kad 
nuteistieji net bus tremia
mi į Israelį.

Šitoks scenarijus dažnai 
kartojasi. Pagal paskutinį 
OSI sąrašą numatyta pa
traukti teisman dar yra 200 
rytų europiečių.

Bet čia nesibaigia kerš
tas prieš tariamus "nacius 
karo nusikaltėlius”. Ištrem
tasis ar laukiąs trėmimo 
įsako, dar gali gauti socia
linio draudimo (Sočiai Se- 
curity) naudas. Reikia, tad, 
ir toliau bausti "nusikaltė
lį". Reikia atimti nuo tų 
senukų socialinio draudimo 
čekius!

1985 m. vasario 4 d. kon- 
gresmanas Charles E. Schu- 
mes (demokratas, N. Y.) 
įnešė įstatymo projektą H. 
R. 933, kuris būvo perduo
tas JAV Atstovų Rūmų 
Committee on Ways and 
Means (Sąmatų komisijai). 
Vasario 7 d. projektas buvo 
atiduotas Socialinio Drau
dimo pakomisei.

H. R. 933 tekstas šitaip 
skamba:

"Pakeisti Socialinio Drau
dimo Akto II Titulą, kad 
būtų uždrausta naudų išmo
kėjimai tiems asmenims, 
kurie buvo ištremti ar 
tremtini iš Jungtinių Vals
tybių dėl to, kad Antrojo 
Pasaulinio Karo metu jie 
vykdė Vokietijos nacių vy
riausybės įsakymus ar ben
dradarbiavo su nacių vy
riausybe”.

"Tegu būna nutarta 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių Senato ir Atstovų 
Rūmų, susirinkusių Kon- 
gresan, sekantis:

”Kad Socialinio Draudi
mo Akto (a) pastraipa 
202 (n) (1) pakeičiama iš
braukiant” ar (18) prieš 
poskyrį (A) ir jos vieton 
įterpiama "(18), ar (19)”.

"Šio Akto pastraipa 202 
(n) taipgi papildoma pridė
jus sekantį naują paragra
fą: '(3) Kas liečia šio po
skyrio paragrafus (1) ir 
(2), individas, prieš kurį 
buvo paskelbtas trėmimo 
įsakas, paremtas Imigraci
jos ir Pilietybės Įstatymo 
241 (a) skyriaus (19) pa
ragrafu (kuris liečia perse
kiojimą rasės, tikybos, kil
mės ar politinės opinijos 
sumetimais, vykdant Vokie
tijos nacių vyriausybės ar 
jos sąjungininkų įsaky-

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
— aukotojas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo, įgal.
— įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso.

1985 m. rugsėjo mėn.

1 x $20 Dragunevičius Jurgis atm. įn., $301.
1 x $25 Daukantas Bladas ir Zuzana, $225.'
1 x $40 Makaras Antanas ir Cecilia, $1,040.
2 x $50 Barnaus Leonas atm. įn.: Barnius Bruno ir Ursula; Ri- 

mavičius Vladas atm.: Masaitis Liliana, $400. O.
1 x $90 Adomaitis Jonas, $700.
9 x $100 Bielinis Vladas, $100; DruseikiB Algimantas, $500; Jakš

tas Kazys, $100; Kyras dr., I.G., $300; Sadauskas Aleksas ir Kazi
miera, $100; Samaitis Jonas ir Aleksandra $200; Skiotys Edvardas ir 
Zuzana, $100; Vasiliauskas Donatas ir Laima, $100; Vasiliauskas 
Kazys ir Eugenija (mirus), $100.

1 x $255 Lietuvos Agronomams Sibiro Tremtiniams Pagerbti Sti
pendijų Fondas: Agr. Dagio Jono atm. Dagys Aldona $200, Liet. 
Agronomų Sąjunga $55, $9,095.37.

1 x $270 Vieškalnienė Sofija atm. įn.: Banevičius Vytas ir šeima 
$100, Mickūnas Česlovas ir Irena $30 ir 9 kiti asm., $270.

1 x $290 Tatarūnas Bronius atm.: Skiotys Zuzana ir Edvardas 
$60, Geldys Danutė ir Stasys $50 ir 14 kitų asm., $390.

1 x $430 Bružas Juozas ir Uršulė, įrašė draugai Juozo 75 m. gim
tadienio proga: Everlinas Stepas ir Genovaitė $50, Idselis Jonas ir 
Bronė $40, Dambrauskas Tomas $25, Straukas Justinas ir Irma $25 ir 
19 kitų asm., $430.

1 x $500 Dymšą Konstantinas ir Romualdas JonaB atm. jn.: Dym- 
šienė Marija, $1,500.

1 x $770 Lietuvių Padėkos Paminklo Fondas: Mikšienės Elenos 
atm. Mikšys Povilas $500 ir 20 kitų asm., $4,170.

1 x $2,000 Broniaus Gražulio Fondas Studentų Stipendijų Rei
kalams: Gražulienė Akvilė, $12,000.

Iš viso $5,690.00

1985 m. spalio mėn.

1 x $10 Klimas Antanas ir Danguolė, $220.
1 x $20 Dunajewški-Noakaitė dr. Alicija, $20.
1 x $25 Pųzinas dail. Povilas atm. įn.: Puzinienė Austrą, $600.
3 x $50 Gerulaitis Vitas ir Aldona, $150; Karys Jonas (miręs) ir 

Joana, $820; Rimavičius Vladas atm.: šeima, $450.
33 x $100 X, $1,000; Ambrizas John, $900; Azukas Albert J., $350; 

Babilius Joseph Alex, $200; Bagdonas Vladas atm. įn.: Bagdonas 
Apolinaras P., $100; Bareikienė Eleonora, $100; Bartašius Kazys ir 
Ida, $1,200; Bartoševičius Eugenija atm. įn.: Bartoševičius Eugenija, 
$1,300; Bumeikis Jonas, $1,000; Girvilas Kleopas A., $2,400; Glevec- 
kas Bronius, $300; Gurėnas Bronius ir Marija, $1,100; Jankus Stasys, 
M.D. $1,500; Juodis Jonas, $200; Juzelskis Antanas ir StaBė, $600; 
Kindurys Alfonsas ir Ona, $3,100; L.Š.S.T. Romo Kalantos Šaulių 
Kuopa, $300; Lietuvos Padėkos Paminklo Fondas: Mikšienės Elenos 
atm. įm. Kšečkauskas Ludvikas ir Marija, $4,270; Mariūnas Viktoras 
ir Marija, $100; Markeliūnas Romas ir Konstancija atm. įn.: 
Markeliūnas Bronius, $100; Maskoliūnas Aleksas ir Melanija, $500; 
Mažrimas Pranas ir Konstancija, $900; Nagienė Antanina atm. įn.: 
Nagys Dr. Henrikas, $100; Pakštas Pranas atm. įn.: Pakštienė Bronė, 
$200; Petreikytė dr. L.D., $300; Prižgintas Vacius ir šeima, $2,200; 
Prunskis Jonas, $1,000; Rukštelė Balys ir Ona, $100; širmulienė Vero
nika, $200; Šlapelis Skaistutis atm. įn.: Šlapelytė-Dilger.Rasa, $200; 
Tamkutonis Gerald C., $800; Vieškalnienė Sofija atm. įn.: Vieškalnis 
Antanas, $370; Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė, $542.

6 x $200 Daulys Kazys, $300; Pranskevičius Augustinas ir Geno
vaitė (mirus), $400; Simaitis, Kun. Kazimieras, $1,400; Statkus Vy
tenis ir Sofija, $400; Stelmokaitis Benediktas, $1,000; Valantiejus dr. 
John atm. : Union Pier Lietuvių Draugija $95 ir 9 kiti asm., $400.

1 x $250 Grikinienė Konstancija atm. įn.: Mamaičiai VincaB, 
Olga ir Judita $100, Bliudžiai Algis ir Angelė $100, Bliudžiai Elena ir 
Albinas $50, $250.

1 x $300 Adomaitis Jonas, $1,000.
2 x $400 Miltakienė StaBė atm. įn.: Rugienius Vitas ir Jurina $50, 

Emig Hans ir Inge $30, Ankus Victor ir Gražina $25, Geldys Stasys ir 
Danutė $25, Plečkaitis Algirdas ir Nijolė $25 ir 16 kitų asm., $600; 
Trečiokas Antanas atm. įn.: Trečiokas Kazys ir Andrius, $400.

3 x $500 Bajorūnaitė dr. Daiva, $1,000; Cibas muz. Mykolas, 
Cibienė Eufemija jo mirties 5 m. prisiminimui, $l,0Q0; Gudonis An
tanas ir Petronėlė, $2,100.

1 x $1,000 Matas Tomas atm. įn.: Matas Aldona (Elda), $1,100.
1 x $1,200 Karoblis dr. Vytautas ir Antanina, $6,000.
1 x $2,000 Broniaus Gražulio Fondas Studentų Stipendijų Rei

kalams: Gražulienė Akvilė, $14,000.
Iš viso $11,755.
Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1985.X.31 pasiekė 3,241,484 

dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švietimą, kultū
rą ir jaunimą 1,537,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 829,001 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 
3001 West 59th Street, Chicago, IL 60629”.

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
mas lietuvybės išlaikymas.

mus), bus laikomas ištrem
tu, pagal šį (19) paragra
fą, nuo šitokio įsako pa
skelbimo datos.”

”2 Skyrius, šio Akto pir
mojo skyriaus pakeitimai 
lies tiktai tuos trėmimus, 
kurie bus paskelbti *po šio 
įstatymo įvedimo datos, ir

lies naudas (bei mirimus), 
skaičiuojant nuo tos datos.” 

Keršto ieškotojams įtai- 
,gojant ir spaudžiant, tarp 
š. m. kovo 5 d. ir rugsėjo 
18 d. atsirado net 79 rėmė
jai kongresmanų tarpe, 
dauguma priklausančių de
mokratų partijai.

-V '•
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Aštuoniasdešimties metų dailininkas
J. Dagio gyvenimo ir kūrybos apžvalga

J. Varčius

1985: m. gruodžio 16 d. 
dailininkas Jokūbas Dagys 
švenčia savo brandaus gy
venimo 80 metų gyvenimo 
sukaktį, kurią Toronto lie
tuviai rengiasi atitinkamai 
paminėti. Sukaktuvininko 
pirmieji gyvenimo žings
niai panašūs į daugelio lie
tuvių meno kūrėjų, kurie 
savo basų kojyčių pirmąsias
pėdas įspaudė lietuviško so-. lininkų ruoštose parųdose 
džiaus dirvoje.

J. Dagys gimė 1905 m. 
gruodžio 16 d. Slepščių so
džiuje, Biržų apylinkėje, 
ūkininkų šeimoje, kurie au
gino 6 sūnus ir 6 dukras. 
Gausioje šeimoje Jokūbas 
buvo antras iš eilės, o pir
masis — jo brolis ekonomis
tas Jonas Dagys, kuris jam 
daug padėjo studijuojant 
Kaune.

1919-1927 m. mokėsi Bir
žų gimnazijoje ir čia jau 
pradėjo ryškėti J. Dagio ga
bumai paišyboje bei litera
tūros rašiniuose. 1927 m. 
rudenį su brandos atestatu 
atvyko į Kauną pas sovo 
brolį Joną, kuris studijavo 
Lietuvos universitete eko
nominius mokslus. Brolio 
materialiai remiamas, J. 
Dagys į stojo j meno mo
kyklą, kurią sėkmingai bai
gė 1932 m. Pirmais metais 
pradėjo studijuoti tapybą, 
tačiau skulptoriaus Zikaro 
Įtakoje susidomėjo skulptū
ros studijomis, šioje dailės 
srityje jis rado savo vidu
jinį pasitenkinimą ir skulp
toriaus pašaukimą. J. Da
gys kiekvieną skulptūrinį 
darbą atliko rūpestingai, 
kruopščiai ir meistriškai. 
Jo kūriniais gėrėjosi ne tik 
studentai, bet ir jo mokyto
jai.

Kanklininkė (medis). J. Dagys.

Vasaros vėjas (medis). J. Dagys.

domėjosi dailiojo žodžio 
kūryba, čia jis vadovavo 
kaip pirmininkas "Spindu
lio” moksleivių organizaci
jai ir redagavo šapirogra

Baigęs studijas, meno 
mokslus dėstė Raseinių 
gimnazijoje, čia neapsiribo
jo vien tik pedagoginiu dar
bu. Laisvalaikiais minkė 
molį, ruošė formas ir liejo 
cemento bei bronzos figū
ras. 1937 m. studijų reika
lais lankėsi Berlyne ir Pa
ryžiuje. Su savo skulptūros 
rodiniais dalyvaudavo dai-

Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje.

1944 m. su tremtinių ban
ga pasitraukė į V. Vokieti
ją, kur karui pasibaigus 
įsijungė į pedagoginį darbą 
"žibinto” aukšt. prekybos 
mokykloje Grevene. 1947 
m. pavasarį jis atvyko į 
Angliją ir 1951 m. emigra
vo į Kanadą. Apsigyveno 
Toronte ir čia tris metus 
vargo, kaip ir visi atvykę 
pirmieji ateiviai. Tik 1954 
m. pagerėjo gyvenimo sąly
gos, įsigijo namą ir visas 
savo jėgas ir gabumus pa
skyrė dailės kūrybai.

Dailės kūryba
J. Dagys yra profesiona

las skulptorius. Gyvenda
mas Kanadoje, 30 metų lai
kotarpyje jis sukūrė per 
1000 Įvairaus pobūdžio me
džio skulpūrų: statulų ir 
bareljefų. Jų buvo daug 
parduota meno galerijoms, 
muziejams, įstaigoms, šven
tovėms ir privatiems as
menims. Jis suruošė daug 
parodų Kanados ir Ameri
kos lietuvių kolonijose, da
lyvaudavo su savo skulptū
ros rodiniais kanadiečių dai
lininkų parodose.

J. Dagio skulptūrinė kū
ryba yra ”nei realistinė nei 

moderniškai, kai kas vidu
ryje”, tvirtina pats skulp
torius. Trumpai ir aiškiai jo 
kūrybą apibūdino Otto 
Schneid monografijoje "Da
gys”, išleistoje 1967 m. 
Amerikos lietuvių meno 
draugijos. Jis rašo: "Pajė
gos, stumiančios Dagio kū
rybą pirmyn, yra jo tautos 
žmonės savo kovoje už gy
venamąją erdvę, už laisvę; 
lietuviškieji prisiminimai, 
žmogiškieji jausmai realy
bėje ir vizijoje: meilė, he
roizmas, a t s isveikinimas, 
neviltis, nostalgija, per
svarstymai”.

šio straipsnio tikslas nė
ra išnalizuoti Dagio skulp
tūros kūrybą, bet pagerbti 
šį iškilų mūsų išeivijos dai
lininką, kuris savo gyveni
mą paskyrė garsinti lietu
vių vardą svetimuose kraš

tuose ir žadinti išeivijoje 
savo tautiečių meilę tėvų 
žemei Lietuvai. Jo kūrybo
je mes randame labai daug 
lietuvių liaudies ir tautos 
istorijos įvykių reljefinius 
vaizdus ir statulas. J. Da
gys yra nepavargstantis, 
kūrybingas skulptorius, ku
rio pagrindiniai darbo va
rikliai yra žmogiškoji pri
gimtis, grožis ir gyvenimo 
prasmės ieškojimas, šiuos 
savo charakterio bruožus 
išreiškia savo įgimtais ga
bumais skulptūros baruose, 
kuriuose produktingai dir
ba ir šiuo laiku, nežiūrint 
brandaus amžiaus ir susilp- 
nėjusios sveikatos.

J. Dagys yra ne vien tik 
skulptorius, bet ir paveiks
lų tapytojas. Tapyboje jis 
mėgsta rudens vaizdus ir 
jo spalvas. Jo paveiksluose

Sukaktuvininkas skulptorius Jokūbas Dagys

dominuoja gelsvi bei perno
kusio žalumo spalvos. Kai 
kurie paveikslai savo tech
nika primena primityvizmo 
stilių. Jo teptuko linijos yra 
šykščios, be detalių išryš
kinimo. ši dailės sritis ne
išgarsino J. Dagio kaip dai
lininko tapytojo vardą, nes 
jis, kaip kartą pareiškė, pa
veikslus tapydavo retkar
čiais tik poilsiui, kad pa
įvairintų nostalgines die
nas. 

Dailiojo žodžio kūrėjas
Dar besimokindamas Bir

žų gimnazijoje, J. Dagys 
ne tik gražiai paišė, bet ir meno klausimais. Daug įdo

mių jo paruoštų raportažų 
buvo paskelbta spaudoje 
apie dailės parodas, vertin
giems rūdiniams nepagailė- 

(Nukelta į 10 psl.)

fuotą laikraštėlį "Saulėte
kis”. Šiuo metu išryškėjo 
jo gabumai kurti eilėraš
čius, kuriuos spausdino 
"Saulėtekyje”, "Iliustruoto
je Lietuvoje” ii’ net Ame
rikos lietuvių išeivių laik
raščiuose.

Gyvendamas tremtinių 
stovyklose V. Vokietijoje ir 
neturėdamas tinkamų sąly
gų dailės darbams, J. Da
gys 1946-47 m. pradėjo 
kurti eilėraščius ir rašyti, 
šio darbo vaisiai pasirodė 
viešumoje po daugelio me
tų, išleidus Toronte tris 
grožinės literatūros . kny
ga:: "Dagys dejuoja ir dai
nuoja" — 1977 m., "Dagys 
klajoja ir galvoja" — 1979 
m. ir "Meilė tarp priešų” — 
1980 m.

Pirmųjų dviejų knygų 
pavadinimai skaitytojams 
atrodo keistoki, kurių kilmė 
neaiški ir, atrodo, neturi ry
šio su jų turiniu. Tačiau 
J. Dagys yra dailininkas- 
dailininkas-skulptorius, ku
ris, kaip ir kiti dailininkai, 
savo kūrinius akcentuoja 
savo pavarde, šiose knygose 
autorius išreiškė savo per
gyvenimus tremties klajo
jimo laikais ir savo sampro
tavimus nenormaliose gy
venimo sąlygose. Trečioji 
knyga — "Meilė tarp prie
šų” yra 12-kos vaizdų ei
liuota drama. Lietuviška 
visuomenė sutiko šias kny
gas su dideliu susidomėji
mu, buvo suruoštos knygų 
sutiktuvės ir spaudoje mū
sų literatūros kritikai jo 
kūrinius įvertino te’giamai.

J. Dagys yra žymus pub
licistas, kuris Kanados ir 
Amerikos lietuvių spaudoje 
rašė visuomenininiais ir
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Puikiausius kailius
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

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

Tai. kfMtvvM |312) 263-5326; (312) 6774439

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.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

REGISTRUOJAME JAU DABAR.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 Wcst Broadwav 
P. O. Box 116, 

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

įstaigai vadovauja: 
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

I'RICJ S ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
| O CHANGF.S. RECISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

‘Arpber H^l’days”

J. DAGYS...
(Atkelta iš 9 psl.) 

jęs pagyrimų, o silpnes
niems — aštrios kritikos.

Saulėlydžio keliu

žmogus sulaukęs 70 me
tų fiziškai pradeda silpnėti. 
Jo akys silpniau mato, au
sys nevisus garsus pagau
na, rankos jau ne tokios 
tvirtos ir kojos nelankš- 
čios. Aštuntame dešimtme
tyje atsiranda fiziniai bei 
psichiniai negalavimai ir su 
jais žmogus pradeda žings
niuoti saulėlydžio keliu. Ne
daug žmonių pasiekio 80 
metų amžių'ir jų paskuti
nieji gyvenimo metai tam
pa sunkesni, beviltiški.

Sukaktuvininkas skulpto
rius Jokūbas Dagys, nežiū
rint jo 80 Ometų amžiaus, 
yra labai skirtingas nuo ki
tų jo amžiaus žmonių. Nors 
fiziškai susilpnėjęs dėl šir
dies priepuolio, bet dvasiš
kai — dar jaunas žmogus. 
Jis visuomet sutinka svečią 
su šypsena ir nuoširdumu, 
atvykusį pasigrožėti jo dai
lės darbais, kurie jo namo 
kambarių sienas puošia pa
veikslai ir skulptūriniai kū
riniai. Ir ši dailininko kūry
ba nesustoja ir saulėlydžio 
kelyje. Kiekvieną dieną šis 
nepavargstantis skulptorius 
skaptuoja medžio gabalą, 
kaltu kalena lyg genys me
dį ir plačiai patenkintas nu
sišypso, užbaigęs naują 
skulptūrinį kūrinį, ši jo vi
dujinė susitelkimo nuotai
ka palaiko jo gyvybę, su
kelia dvasinį entuziazmą 
bei pasitenkinimą ir sustip
rina jo fizines jėgas išsi
laikyti žemės paviršiuje. 
Jei mirusiems pagerbti yra 
statomi akmeniniai pamink
lai, tai dailininkas J. Dagys 
sau paminklą jau pasistatė 
savo nerūdyjančiais kūri
niais. Jie mums šiandien 
byloja apie šio dailininko- 
skulptoriaus kilnią sielą, 
gilią mintį ir meilę savo tė
vynei Lietuvai.

Jo 80 metų amžiaus su
kakčiai pagerbti jau yra 
baigiamas spausdinti jo 
darbų albumas DAGYS 
SCULPTOR. Lietuviškoji 
visuomenė šiam kūrybin
gam dailės žymūnui širdin
gai linki ilgiausių, kūrybin
gų metų ir reiškią gilią pa
garbą už jo įnašą lietuviš
kos kultūros baruose.

A. A.

CECILIJAI JANUšEVIčIENEI
mirus, jos vyrui MARTYNUI, ALT S-gos 

nariams — dukrai ELENAI bei jos vyrui 

ADOLFUI ŠVAŽAMS, dukrai BRONEI MIL- 

K0WSKI ir visiems giminėm bei jų arti

miesiem reiškiame gilią užuojautą.

ALT S-gos Chicagos Skyrius

A. A.
Lakūnui LIUDUI BAJORINUI 

taip netikėtai palikusiam šį pasaulį, gilią 
užuojautą reiškiame jo motinai mūsų mielai 
JADVYGAI, seserei ALDONAI MAURU- 
TIENEI ir jos vyrui Dr. MAURUČIUI, žmo
nai ELENAI, SŪNUMS ir DUKRAI, gimi
nėms ir draugams.

Liūdi kartu
Elena, Mykolas, 

Gintaras ir Indris 
Gu rėčkai

A. A.

SOFIJAI
VASIONIENEI-MAZOLIA USK AITEI

Lietuvoje mirus, jos seserį ONĄ MIKULSKIE

NĘ ir brolį VYTAUTĄ MAZOLIAUSKĄ su 

šeima širdingai užjaučiu ir kartu liūdžiu.

Akvilina Gražulienė

AJA.

col. inž. ALFONSUI PETRAVIČIUI 

iškeliavus amžinybėn, jo žmoną SOFIJĄ, 

sūnus ir dukteris su šeimomis ir gimines 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

L. ir V. Matulevičiai
P. Guobys

NOTARY PUBUC

JUOZAS MIKONIS - Realtor
savininkas

EAST SHORE REALTY

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

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

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis į mano įstaigą.

WANTED EXPERIENCED
PLASTIC EXTRUS1ON OPERATORS 
Prefer experienced in tubing and rod 
background. Salary conimensurate 
with experience, excellenl benefita. 
Steady work for qualified personnel. 
Rotatlng ahiflB.

Call 717-866-7571 
or apply

TAS DENTAL A PLAST1CS CO. INC. 
52 W. Klng St.

My.r.town, Pa. 17067
(45. n

HOUSE KEEPER — COMPAN1ON 
BALA AREA. WEF.KENDS ONLY. 
SLEEP-IN SAT. TIL SUN. P. M. 
P. O. BOX 313, BALA-CYNUYD, Pa. 
19004. <45-473

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)
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CHICAGOS IICTUVIAI
LIETUVIŲ FONDO 
VAJAUS POKYLIS

Lietuvių Fondo valdyba 
kiekvienais metais skelbia 
vajų ir užbaigtuvėms su
ruošia pokylį. 1985 metų 
vajaus užbaigtuvių pokylis 
įvyko lapkričio 16 d. Tauti
nių namų salėje. Programos 
vedėja, valdybos pirm, pa- 
vad. Marija Remienė pa
sveikino atsilankiusius sve
čius ir maldai sukalbėti pa
kvietė marijonų provincijo
lą kun. Viktorą Rimšelį. Pa
sivaišinus gera vakariene, 
buvo iškviesti LF tarybos 
pirm. Povilas Kilius ir pel
no skirstymo komisijos 
pirm. Stasys Baras įteikti 
čekius, gavusiems stipendi
jas studentams. ’

P. Kilius pasidžiaugė lie
tuviškąją visoumene, taip 
dosniai ir nepavargstančiai 
remąnčia Lietuvių Fondą. 
Dėkojo aukotojams, spaudai 
ir radijui, o taip pat ir vi
siems Lietuvių Fondo rėmė
jams. Stasys Baras pažy
mėjo, kad L. Fondo pelną 
skirsto 6 asmenų komisija, 
sudaryta po lygiai iš Lietu
vių Fondo tarybos narių ir 
JAV LB Krašto valdybos 
skirtų atstovų. Pelno skirs
tymo komisijos pareigos 
nėra lengvos, nes gaunama 
prašymų 4 kartus daugiau 
negu leidžiama paskirstyti 
suma. 1985 metais taryba 
leido paskirstyti 181,000 
dol., o atėmus stipendijas 
36,000 dol., liko 145,000 
dol. Suma nemaža, bet ir 
prašymų yra daug, ir net 
85 7< yra svarstytini. Liet. 
Fondo pradininko ir dabar
tinio kapitalo, kurio paja
mų užtektų visiems lietu
viškiems poreikiams paten
kinti, yra remtinas.

Pokylyje dalyvavo 13 chi-

Kazys Daugėla, laimėjęs fotografijos parodoje pirmą vietą, 
pokalby su dr. Milda Budriene. J. Tamulaičio nuotr.

Antanas Juodvalkis

cagiškių studentų, kuriems 
ir buvo įteiktos stipendijos, 
štai jie: Alma Jakimavičiū- 
tė, Nijolė Kupstaitė, Dana 
Račiūnaitė, Danutė Rukšy
tė, Donatas Siliūnas, Lore
ta Stončiūtė, Sofija žutau- 
taitė (iš Brazilijos), Rim
gaudas Kasiulis, Kęstutis 
Bojevas, Darius Pavilionis, 
Ritas Pavilionis, Ramona 
Steponavičiūtė ir Birutė 
Tamulynaitė. Jiems stipen
dijos skirtos iš veikiančių 
fondų: Krukonio, Zabulio- 
nių, Kodis, Janonių, Stan
kaus, agronomų, nenorinčių 
skelbtis ir Lietuvių Fondo.

Stipendininkus pasveikino 
valdybos pirm. dr. Antanas 
Razma, palinkėjęs pasiekti 
mokslo aukštumų ir įsi
jungti į lietuvišką veiklą, o 
taip pat ir į Lietuvių Fon
dą.

Meninę programą atliko 
Violetos Karosaitės baleto 
studijos mokinės. Programa 
tinkama pramoginiam ren
giniui, tik gaila, kad toliau 
sėdintieji tematė gražias 
galvutes ir rankutes, nes 
salė neturi pakilimo, o ba
lete norėtumėm matyti vi
sus judesius.

Perpildytoje salėje, vis 
dėlto, mėgėjai galėjo ir pa
tys pamiklinti kojas, gro
jant žinomam neolituanų 
orkestrui, kurio vadovu yra 
Algis Modestas.

Iki vajaus pokylio (XI. 
6) į Lietuvių Fondą šiais 
metais įstojo 109 nauji na
riai ir su padidinusiais įna
šus, suaukojo 166,000 dol. 
Iš viso Lietuvių Fonde 
yra 5669 nariai, sudėję 
3,269,000 dol. pagrindinio 
kapitalo.

Remkime Lietuvių Fon
dą, kad gaunamomis paja
momis galima būtų visus
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Eva Tamulėnaitė, Gelsenwircheno muzikos, teatro pirmaujanti solistė, Mitch Leigh muziko 
Man of La Mancha” pastatyme, Aldonzos vaidmenyje. Sol. Eva Tamulėnaitė pirmą kartą lie

tuviams koncertuos gruodžio 1 d. Jaunimo centre, Chicagoje, Margučio rengiamame koncerte. 
Akompanuos dr. Raminta Lampsatytė, Hamburgo muzikos konservatorijos profesorė.

lietuviškus reikalus paten
kinti.

NAUJA LB VIDURIO 
VAKARŲ APYGARDOS 

VALDYBA

Dar preiš JAV L. Ben
druomenės tarybos rinki
mus, Vidurio vakarų apy
gardos valdyba, pirminin
kaujama Kazio Laukaičio, 
buvo sušaukusi apylinkių 
valdybų ir rinktų atstovų 
suvažiavimą, kuriame be 
kitų reikalų, turėjo būti iš
rinkta ir nauja apygardos 
valdyba. Nominacijų komi
sijai nesura'dus ar neieško
jus kandidatų, susirinkimo 
metu tuoj pat nepavyko su
rasti kandidatų, todėl buvo 
įpareigota esamoji valdyba 
sudaryti nominacijų komi
siją ir laike pusmečio su
šaukti specialų susirinkimą 
apygardos valdybai išrinkti.

Susirinkimas įvyko š. m. 
lapkričio 17 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje. Susirin
kimą atidarė ir vedė pirm. 
Kazys Laukaitis. Dalyvavo 
70 apylinkių pirmininkų ir 
atstovų. Reikia laikyti, la
bai gausiu susirinkimu ir 
dideliu dėmesiu apygardos 
valdybos rinkimams.

Po poros savųjų sveikini
mų — Krašto valdybos nau
jojo pirm. A. Gečio ir Jono 
Urbono, buvo prieita prie 
apygardos- valdybos rinki
mų.

Nominacijų komisija bu
vo sudaryta iš Chicagos ir 
artimųjų apylinkių valdybų 
atstovų, kuriai vadovavo 
Lemonto apyl. pirm. Vytau
tas šoliūnas. Į apygardos 
valdybą buvo nominuoti, iš
rinkti ir vėliau pareigomis 
pasiskirstė: pirm. Birutė 
Vindašienė (69), kultūros 
reikalams Dana Račiūnaitė 
(68), sekretorė Danguolė 
Ilgenytė (66), iždininkas 
Jurgis Matusevičius (63) ir 
vicepirm. Povilas Norvilas 
(60), kandidatu liko Kazys 
Adickas (8). Į kontrolės 
komisiją pasiūlyti ir akla
macijos būdu išrinkti: Dan
guolė Valentinaitė, Julius

Balutis ir Linas šoliūnas.
Po rinkimų, visi lengviau 

atsikvėpė ir išklausius ke
lis pranešimus apie Lito 
b-vės Lemonte didelės nuo
savybės įsigijimą, ateinan
čią švietimo ir tautinio auk
lėjimo konferenciją bei V-jį 
mokslo ir kūrybos simpo
ziumą, suvažiavimas buvo 
uždarytas sugiedojus Lie
tuvos himną.

P. S. Pirm. Kaziui Lau
kaičiui, vadovavusiam apy
gardai tris kadencijas — 9 
metus, padėkos ženklan, 
Modestas Jakaitis visos val
dybos vardu įteikė dovaną 
— skydelį. K. Laukaitis vi
siems, ypač buv. valdybos 
nariams, nuoširdžiai padė
kojo.

NAUJA ALT S-GOS 
CHICAGOS SKYRIAUS 

VALDYBA

Amerikos ; Lietuvių Tau
tinės sąjungos Chicagos 
skyriaus susirinkimas įvy
ko š. m. lapkričio 17 d. Lie
tuvių tautiniuose namuose. 
Susirinkimą atidarė pirm. 
Karolis Milkovaitis ir pir
mininkauti pakvietė žurna
listą Juozą žygą, o sekre
toriauti Filiną Braunienę. 
Pirm. K. Milkovaitis prane
šė apie bendrą veiklą ir per
skaitė iždininkės apyskaitą. 
Kontrolės komisijos vardu 
aktą perskaitė Ona Daške
vičienė. Visi pranešimai bu
vo vienbalsiai priimti.

Nominacijos komisijos 
vardu Petras Vėbra (kiti 
nariai A. Balys ir F. Brau- 
nienė) pateikė sutinkančių 
į valdybą įeiti narių sąrašą 
ir buvo išrinkti; Verutė 
Linkevičienė, Matilda Mar
cinkienė, Albina Poškienė, 
Stasys Briedis ir Juozas že
maitis. Į kontrolės komisi
ją aklamacijos būdu iš
rinkti : Juozas Andrašiūnas, 
Petras Dirda ir Mečys Va
liukėnas.

Išrinkus vykdomuosius 
organus ir pasisakius apie 
A. Masionio atsiminimus, 
bei išleistą knygelę apie 

prel. Olšausko teismą, ku
rie neprisideda prie išeivi
jos vienijimo, o tarnauja 
dar didesniam lietuvių skal
dymui, susirinkimas buvo 
uždarytas.

Po susirinkimo pasivai
šinta ir pasidalinta dienos 
aktualijomis.

MOTERŲ DAILĖS 
PARBŲ PARODA

Jaunimo centro moterų 
klubas, vadovaujamas ener
gingosios visuomenininkės 
Salomėjos Endrijonienė (ji 
yra ir J. c. valdybos pirmi
ninkė) suranda laiko ir tu
ri energijos suruošti ar glo
boti įvairius renginius. Mo
terų klubo narių pastango
mis, buvo atidaryta įdomi 
ir sudėtinga moterų darbų 
paroda. Parodos atidarymas 
įvyko 1985 m. lapkričio 15 
d. Jaunimo centro apatinėje 
salėje. Parodą atidarė pirm. 
S. Endrijonienė ir pasi
džiaugė gausiais ekspona
tais. Pakviesta žinoma vi
suomenininke BALFo ilga
metė centro valdybos pirm. 
Marija Rudienė savo žodyje 
žvilgtelėjo į .lietuvės moters 
kūrybines galias, išradingu
mą ir meninį pajautimą. 
Pažymėjo, kad nuo seniau
sių laikų lietuvė moteris rū
pinosi šeimos apranga, aus
dama ploniausias drobes, 
raštuotas staltieses, piršti
nes, milelius. Moterų išra
dingumas ir meninis pajau
timas atsispindėjo ir visos 
tautos gyvenime. Pagerėjus 
gyvenimui, moterys dau
giau laiko ir sugebėjimų 
meninėms apraiškoms ir iš
vystė savo talentus. Lietu
vių liaudies menas žinomas 
ir išeivijos gyvenime. Mo
terys šiaudinukų ornamen
tais puošė kalėdines eglu
tes, dažė ir skutinėjo įvai
riaspalvius velykinius mar
gučius, kūrė meniškus kili
mus ir puošė kambarių sier 
nas.

Savo žodį Marija Rudie
nė baigė pareiškimu, kad 

(Nukelta į 12 psl.)
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lietuvė moteris ir čia nepa
sitenkina dirbtuvių masi
niais gaminiais, bet rodo iš
radingumą ir meninį grožio 
pajautimą čia eksponuoja
mais mums pasigrožėti ir 
pasidžiaugti įvairiais išdir
biniais.

Parodoje dalyvauja mo
terys su įvairiais dirbiniais, 
audiniais, mezginiais, pieši
niais, siuviniais ir kt. Salė
je sutalpinti ir tinkamai iš
dėstyti eksponatus reikėjo 
sugebėjimo ir nuovokos. Tą 
darbą sumaniai atliko Aga 
Rimienė su talkininkėmis.

Parodoje pažymėtini Bro
nės Pužauskienės 36 meniš
ki kūriniai, iš kurių išsiski
ria keli spalvotos grafikos 
darbai ir įvairiaspalvės gė
lės. Albina Paškienė išstatė 
kelis savo paveikslus, pasi
žyminčius spalvų ir kompo-. 
zicijos deriniais. Ypatingą 
dėmesį patraukė Sofijos 
Plenienės 8 siuvinėti pa
veikslai.

Išskirtinos Zitos Dapkie
nės ir Juškienės vazos, F. 
Černienės lietuviškos lėlės, 
o jau mezginių, takelių, 
staltiesių, užuolaidų ir ki
tokių daiktų bei daiktelių 
buvo ištisos galybės. Pami
nėtinos Ona Šimaitienė, So
fija Bražionienė, Zuzė žile- 
vičienė, Bronė Balienė, Kos
te Mikužienė, Dana Miku- 
žienė, Vita Vinclauskienė, 
Salomėja Endrijonienė, Ani
ceta Mažeikienė, Ona Zdar- 
žinskienė ir kitos ča nepa
žymėtos.

★
Jaunimo centro metinė 

tradicinė vakarienė ruošia
ma gruodžio 8 d. savoje pa
stogėje. Vakarienę rengia 
specialus komitetas ir kvie
čia visus lietuvius dalyvau
ti. Stalai ir pavienios vie
tos rezervuojamos Jaunimo 
centro raštinėje ir pas ko
miteto narius. Organizaci
jos, ypač tos, kurios naudo
jasi Jaunimo centro patal
pomis, turėtų dalyvauti ir 
kitus paraginti, nes čia yra 
vienintelis pagrindinis ren
ginys, sutelkiąs lėšų žiemos 
sezono metui.

MADŲ PARODA 
"EGLUTEI” PAREMTI

Chicagos Nekalto Prasi
dėjimo Marijos seserų rė
mėjų skyrius š. m. spalio 
13 d. suruošė 24-ją madų 
parodą vaikų laikraštėliui 
"Eglutei” paremti. Pirmi
ninkė Salomėja Endrijonie
nė pasveikino susirinkusius 
ir parodos komentatore pa
kvietė jauną akademikę Vi
liją Kerelytę. Vilija pasi
gėrėtina lietuvių kalba ir 
savo jaunatviška gražia lai
kysena sužavėjo žiūrovus. 
Ji priminė drabužio svarbą 
moters išvaizdai bei jos 
charakteriui. Priminė lie
tuvaitės darbštumą ir ne- 
atsilikimą nuo laiko mados, 
pradedant baltų drobių raš
tais, baigiant vėliausios ma-

Madų parodos komentatorė Vilija Kerelytė ir koordinatorė 
Aldona Prapuolenytė. Vyt. Tamulaičio nuotr.

dps ornamentais ir linijom. 
Visa tai sau išminstingai 
prisitaikant, bet madų aklai 
nesekant.

Paroda susidėjo iš trijų 
dalių. Pirmoje — dieniniai 
drabužiai. Jie buvo gauti iš 
kelių salonų ar pačių lietu
vių moterų siūti. Įvairavo 
visokių raštų ir formų vi
sokiausių spalvų apsiaustai, 
po jais įvairių raštų ir for
mų suknelės, sijonai, palai
dinukės, kelnės.

Antroje dalyje buvo ro
domi megzti darbščių lietu
vaičių kūriniai. Keli nuosta
biai rankom išdažyti ir iš
marginti plonutėlės odos 
rūbai, Gintarės Kižytės 
gauti iš pačios projektuo
tojos ir menininkės Page 
Mayberry ir vaikų apranga. 
Rūbus mezgė ir nuostabiais 
raštais ir figūromis išmar
gino: Elena Blandytė, Ona 
Blandytė-Jemeikienė, Irena 
Kleinaitienė, Panarienė, A. 
Sakalienė ir Br. Srugienė.

Trečioje dalyje buvo mo
deliuojami vakariniai rūbai. 
Jų medžiagų rūšis, spalvos 
ir formos labai įvairavo. 
Vyravo kimono, dolman 
rankovės, laisvai krentan
čios linijos, blizgučių, karo
liukų, žvynelių spindėjimas. 
Ypač atkreipė dėmesį Vi
dos ir Roberto Kosmonų 
”Lee’s” savininkų (Ever- 
green Plaza) rūbai. Ponia 
Kosmonienė modeliuotojom 
prie rūbų pritaikė įvairius 
priedus — skrybėles, pa
puošalus. žavūs buvo ir ki
ti iš amerikiečių salonų 
gauti drabužiai. Prie paro
dos įvairumo ir grožio ne
mažiau prisidėjo ir mūsų 

darbščios moterys pasiūda- 
mos labai gražius, gan su
dėtingus, modelėms pritai
kytus drabužius. Siuvo: 
Br. Černiauskienė, Jadvyga 
Dočkienė, Nora Gylienė, E. 
Glytienė ir Agnė Kižienė. O 
tos žavios ir grakščio mo
deliuotojos — tai "Eglutės” 
skaitytojos Lara, Andrea ir 
Alida Bartkutės, Natalija 
Kleinaitytė bei Rima Žu
kauskaitė ir kitos jaunos ir 
vyresnės mūsų moterys: 
Dalia Bartkienė, Lisa Bart
kutė, Laima Černiauskaitė, 
Regina Gailiešiūtė, Juzė 
Ivašauskienė, Asta Kižytė. 
Gintarė Kižytė, Irena Klei
naitienė, Joana Krutulienė, 
Giedrė Mereckienė, D. Mil- 
ler, Laima Petrulienė, Sofi
ja Plenienė, Rima Lizdeny- 
tė-Selb Dana šilimaitienė.-

Sceną meniška] išdekora- 
vo Dana Varaneckienė. 
Prie baltų kolonų grakščiai 
prisišliejusios modeliuoto
jos, Vidos Momkutės ap
švietimo ir muzikos lydimos 
ne kartą nukėlė žiūrovus į 
pasakų pasaulį. Programos 
Viršelį puošė Nijolės Voke- 
taitienės siluetas.

Pertraukų laiku svečiai 
buvo vaišinami vynu, kava 
ir kepsniais. Buvo ir dova
nu paskirstymas. Laimėji
mams dovanas aukojo: dail. 
B. Morkūnienė, a. a. A. Rū
gytė, Filomena čerhienė, 
Adelė Sakalienė, Aniceta 
Mažeikienė.

Aldona Prapuolenytė vi
siems prisidėjusiems prie 
parodos pasisekimo nuošir
džiai padėkojo. Tai buvo 
viena iš gražiausių Putna- 
mo sesleių rėmėjų suruoštų

parodų. Lauksime 25-sios 
jubiliejinės. (ak)

ĮSTEIGTAS LIETUVIŲ 
TEATRAS

Lietuviško teatro pasiil
gusių tautiečių grupelė, su
sirinkusi pas dr. Petrą Ki
sielių Ciceroj, nutarė įsteig
ti lietuvių teatrą ir jį pa
vadinti Vaidilutės vardu.

Šio sambūrio pirmininku 
sutiko būti žymus visuome
nininkas ir lieuviškų užsi
mojimų rėmėjas dr. Petras 
Kisielius. Kiti šios grupės 
pareigūni: Kazė Brazdžio- 
nytė — vicepirm., Franciš- 
ka šlutienė — reikalų ve
dėja, Irena Tiknienė — iž

Artimam VLIKo bendradarbiui, buv.

VLIKo Tarybos nariui, Lietuvos Atgimimo 

Sąjūdžio veikėjui

A. A.

INŽ. KAZIUI OŽELIUI

mirus, reiškiame jo žmonai EVELINAI ir 

šeimai nuoširdžią užuojautą.

Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

PADĖKA

Skausmingiausiose mano gyvenimo dienose, kai 
Viešpats panoro mano a. a. vyrą

PETRĄ SAKĄ
pasišaukti Amžinybėn, iš mudviejų artimųjų, draugų ir 
pažjstamų bei organizacijų patyriau nuostabaus nuo
širdumo ir paguodos.

Mano gili padėka Los Angeles Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonui dr. kun. Algirdui Olšauskui ir prelatui 
Jonui Kučingiui už atliktas laidotuvių apeigas, solistams 
Janinai Čekanauskienęi ir Antanui Polikaičiui bei pa
rapijos chorui už gražiąsias giesmes, kompozitoriui Bro
niui Budriūnui už vargonavimą. Ačiū inž. Antanui Ma
žeikai už laidotuvių eigos pravedimą, organizacijų at
stovams, tarusiems atsisveikinimo žodžius, šauliams ir 
ramovėnams, stovėjusiems garbės sargyboje ir atidavu- 
siems velioniui paskutinę pagarbą. Dėkoju a. a. Petro 
bičiuliams karstanešiams: Vytautui Apeikiui, Antanui 
Bulotai, Pranui Dovydaičiui, Antanui Mažeikai, Jonui 
Pętroniui, Liudui Reivydui, Pranui Skirmantui ir Vla
dui Šimoliūnui, išpildžiusiems velionio prašymą ir už jį 
nužengusiems paskutinius jo šioje žemėje žingsnius. 
Ačiū už taip gausias Šv. Mišių aukas, užuojautas žodžiu, 
raštu ir pei- spaudą, gražiąsias gėles, aukas Tautos 
Fondui.

Ačiū a. a. Pėtrą ir jo laidotuves gražiai aprašiusiems 
spaudoje.

Mano nuoširdus dėkingumas visiems, atsilankiu
siems koplyčioje, dalyvavusiems rožinyje ir palydėju- 
siems velionį į amžino poilsio vietą.

Už visokią pagalbą ir didelę moralinę paramą, kai 
man jos labiausiai reikėjo, dėkojus mieliems mudviejų 
draugams, — labiausiai Reginai Jurkūnienei, Onutei 
ir Pranui Dovydaičiams, Julijai ir Jonui Petroniams, 
Alytei ir Pranui Skirmantams, giminaičiams Kristinai 
Švarcaitei ir Danutei ir Ben Mattingley. Didelis ačiū 
Danutei Kaškelienei ir Genei Kudirkienei, bei visoms 
kitoms ponioms, kuo nors prisidėjusioms ruošiant po- 
laidotuvinius priešpiečius.

Esu dėkinga visoms ir visiems, po, laidotuvių susi
rinkusiems mūsų namuose, kad tas pirmąsias skaudžias 
valandas nebūčiau viena. Ačiū ir tiems, kurie ir dabar 
man pataria, globoja, padeda ir parodo tikrą draugiš
kumą.

Nuoširdžiausiai,
RŪTA SAKIENĖ-SVOLKĖNA1TĖ

dininkė, Edvardas šulaitis 
— korespondentas.

Jau yra verbuojami akto
riai ir netrukus bus pradė
ta repetuoti dramaturgo J. 
Grušo dramą "Gintarinė vi
la". Sutikirhą vaidinti yra 
davę visas būrys jaunųjų 
vaidintojų. Režisuoti kvie
čiama Laima Rastenytė- 
Lapinskienė, kuri jau yra 
gerai pažįstama Chicagos 
lietuvių tarpe, kaip daini
ninkė, aktorė' bei režisierė.

Reikia manyti, jog šis 
vienetas išaugs į tvirtą te
atrą ir toliau tęs gražias 
lietuvių teatro tradicijas 
Chicagoje, teikdamas mūsų 
tautiečiams turtų. (eš)
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Clevelando Lietuvių Dienos...
(Atkelta iš 1 psl.) , 

pat, parapijos patalpose ar 
Lietuvių Namuose praleisti 
keletą valandų šokant, susipa
žįstant ar dainuojant. Ateity
je panašių renginių rengėjai 
turėtų į tai atkreipti rimtą dė
mesį, kad jaunimui nereikėtų 
ieškoti prieglobsčio viešbučiuo
se ar moteliuose, pasitraukus 
iš lietuviškos aplinkos.

• Sekamadienį po pamaldų 
programoje buvo numatyti 
trys punktai: Dailininko Sta
nulio paroda, Raimundo La
po knygos ‘Ten, ekrane suži
bus’ sutikimas ir filmų demon
stravimas. Tuo pačiu metu bu 
vo parduodami lietuviški pie
tūs, kuriuos paruošė Sv. Kazi
miero mokyklos tėvų k-tas mo
kyklai paremti. Ir vėl, suvi
lioti maisto ir gėrimo, tik ma
ža dalis pietavusių ir užkan
džiavusių teikėsi pasikelti į vir 
šutinę salę, kurioje buvo ruo-’ 
šiamasi šventės dalyvių dvasi
niam penui. Parodos atidary
mą ir Raimundo Lapo knygos 
sutikimą pravedė Aldona Miš
kinienė, klausytojus užimpo
navusi savo sklandžiu stiliumi 
ir įdomia medžiaga. Deja, sa

Irena Smieliauskienė Grandies vadovė su Clevelando lietu
vių dienų ”bosu” Vladu Čyvu, LB apylinkės pirmininku.

V. Bacevičiaus nuotr.

Grandinėlės atstovai V. Bublytė ir Jasinavičius įteikia gėles 
Grandies vadovei I. Smieliauskienei. V. Bacevičiaus nuotr.

Septynerių metų mirties sukaktis.
A. t A.

BENEDIKTA 
MISLIAUSKIENĖ-BARUSEVIČIŪTĖ, 

mirė 1978 m. gruodžio mėn. 23 d. 6:00 va.l vakare 
Fitzgeral Mercy ligoninėje, Darby, Pennsylvania. 
Palaidota 1978 m. gruodžio mėn. 28 d. šv. Petro- 
Povilo kapinėse, Springfield, Pennsylvania.

Praėjo septyneri liūdni metai, kaip visagalis 
Viešpats Dievas atskyrė ją iš mūsų tarpo, ir pa
ėmė a. a. Benedikta į savo prieglobstį.

Už a. a. Benediktos sielą šv. Mišios bus atna
šaujamos 1985 m. gruodžio mėn. 22 d. šiose šven
tovėse :

šv. Andriejaus parapijos bažnyčioje Phila
delphia, Pa. 10:30 vai.;

šv. Antano bažnyčioje Kretingoje, Lietuvoje; 
Lietuvių šv. Kazimiero Kolegijos koplyčioje, 

Romoje, Italijoje;
St. Frances vienuolyne Lorretto, Pennsylvania; 

St. John Cath. Mission, Arizona;
Fitzgeral of Mercy ligoninės koplyčioje, Darby, 

Pa., 12:00 vai. vidud.
Gimines ir artimuosius prašau a. a. Bene

diktą prisiminti savo maldose.

Skausmo prislėgtas vyras
Henrikas ir artimi eji.

lėje buvo vos kelios dešimtys 
klausytojų, nors iš apatinės sa
lės sklido linksmas pokalbių 
triukšmas.

Dailininko Stanulio paroda 
nepatraukė publikos dėmesio 
savo spalvų monotoniškumu, 
vienodumu ir savotiško esteti
nio jausmo nuotaikos stoka. 
Didesni dėmėsi sukėlė jaunojo 
Lapo knyga. Po oficialiosios 
dalies, autoriui baigus ato- 
grafuoti knygas, prie jaukių 
pietų intymioje aplinkoje teko 
išsamiai su Raimundu Lapu 
pasikalbėti. Tai 1954 metais 
Chicagoje gimęs lietuvis, ku
riame lietuviškos tapatybės 
elementas sužibėjo visu savo 
grožiu. Kalbėdamas knygos 
pristatymo metu sklandžia, 
taisyklinga lietuvių kalba, ne
sinaudodamas užrašais, jis pa
sisakė, kad toji knyga, jo aštuo - 
nerių metų darbo vaisius, ‘yra 
mano duoklė Lietuvai’.

Čia nerecenzuojant ‘Ten, 
ekrane sužibus’, tenka vistik 
stebėtis gausia archyvine ir is
torine medžiaga, kuri užpildo 
puikiai išleistos ir iliustruotos 
knygos 384 puslapius. Knygos 
gale daugiau kaip tris pusla

pius užima ilgas panaudotų 
šaltinių sąrašas.

Raimundas Lapas, kilęs iš 
labai veiklios, lietuviškos Ed
vardo ir Vilhelminos Lapų šei
mos, baigė aukštąjį mokslą 
JAV, studijuodamas filologiją, 
vokiečių ir prancūzų kalbas, o 
net du magistro laipsnius įsi
gijo Šveicarijoje. Paklaustas, 
kas jame sužadino tokį stiprų 
norą dalyvauti lietuviškame 
kultūriniame gyvenime, Rai
mundas pareiškė, kad jo ketu
ri apsilankymai Lietuvoje tu
rėję didelės reikšmės. Susiti
kus su lietuviais mokslininkais 
Vilniuje, jis jų buvo paskatin
tas domėtis lietuvių emigran
tų visuomenės istorija ir nau-

Knygos ”Ten, ekrane sužibus” autorius Raimundas M. La
pas, po knygos pristatymo Clevelando lietuviams su A. Miški
niene ir A. Balašaitienė. V. Bacevičiaus nuotr.

doti šaltinius, kurie okupuotos 
Lietuvos specialistams yra ne
prieinami. Kalbėdamas apie 
dabartinę laisvojo pasaulio lie - ieškoti privačių mecenatų' 
tuvių jaunimo padėtį, Rai
mundas Lapas gan karčiai 
pareiškė: ‘Vyresnieji mūsų 
neremia. Kodėl fondai ir kitos 
organizacijos neskatina jaunų 
lietuvių intelektualų bent mi
nimaliu pagerbimu, atžymė- 
jimu ar premijomis? Mano pa- tyje dar niekas nedėjo pastan-

V. Bacevičiaus nuotr.Detalė Grandies šokio...

kartotiniai prašymai paremti 
mano knygos leidimą buvo vi
sų atmesti ir buvau priverstas

Spaudoje jau pasirodė eilė 
jo knygos recenzijų, kritiškai 
įvertinant jo darbą. Jei mūsų 
vyresnieji žinovai ir kritikuos 
Lapo metodą ar išvadas, tai 
vistik jo darbo nuvertinti ne
galima. Kinematografijos sri- 

gų surinkti medžiagą apie mū 
sų filmų gamintojus, aktorius, 
artistus, kurie daugelyje atve
ju savo talentus yra atidavę 
svetimiesiems, savajame kraš
te nerasdami sąlygų.

Kiekvienas mūsuose pasiro
dantis mokslinis ar pseudo- 
mokslinis veikalas susiduria su 
aštria kritika. Toks jau visų 
pionierių ir naujų idėjų ieško
tojų likimas. Bet mano 
džiaugsmas slypi tame, kad 
Raimundas Lapas savo asme
nybės lietuviškumu įrodo, 
jog ir ne protėvių žemėje gi
męs ir brendęs žmogus gali 
likti ištikimas savo tautos bal
sui, savo mokslines žinias pa
kreipiant į Lietuvos kultūri
nių aruodų pusę.

Jo knyga buvo pristatyta 
daugelyje mūsų stambesnių 
kolonijų, nuo San Francisco 
iki Clevelando, ir dar planuo
jama su ta knyga supažindinti 
New Yorko, Washingtono, 
Hartfordo ir Kanados lietu
vius. Salia to, Raimundas pri 
sipažino, kad turi surinkęs jau 
daug medžiagos tokiais klausi
mais, kaip Lietuvos farmaci
ninkai išeivijoje, Šveicarijos 
lietuvių istorija nuo 1899 me
tų, bei Lietuvos žydų emigra
cijos studija. ‘Mums, jau
niems, kurių visuomenė nepa
žįsta ar stačiai pažinti nenori, 
yra reikalinga ne vien medžią 
ginė, bet ir moralinė parama 
ir nors kuklus mūsų darbo ir 
pastangų įvertinimas’, pokal
bį užbaigė Raimundas Lapas.

Clevelando Lietuvių Dienų 
rengėjai, savo suplanuota 
programa visada lietuviškai 
visuomenei suteikia malonu
mą ir džiaugsmą. Sį kartą yra 
itin malonu pastebėti, kad 
svarbiausias dėmesys buvo 
svarbiausias dėmesys buvo nu 
kreiptas į jaunosios kartos at- 
o publiką supažindinant su 
jais. Tai girtinas bandymas, 
kurio nereikėtų pamiršti ir 
ateityje. Vidutinei kartai, išsi 
mokslinusiai ir praturtėjusiai, 
didele dalimi iš aktyvaus lie
tuviško gyvenimo pasitrau
kus, jau nebegalima ribotis 
vien vyresnės kartos jėgomis. 
Dar yra laiko prilaikyti tuos, 
kuriems lemta eiti vyresnės 
kartos pėdomis ir, kas svar
biausia, kurie rodo stiprų norą 
tų kelių neišsižadėti.

Aurelija Balašaitienė
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Lietuvių kredito kooperatyvas 
18022 Neff Road
Cleveland, Ohio 44119

TAUPYKITE IR 
SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

Palūkanos už sutaupąs: Skoliname:
Term. indėliai Metinis asmeniniams reikalams,
($3,000-1-) Prieaugis automobilių pirkimui,
6 mėn. 8.24% namų pagerinimui, ir

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

PARDUODAME 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 ištaigos patalpose Lietuvių namuose.

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

(centrinėje TAUPOS būstinėje).

VISOS SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS SU 
NATIONAL DEPOS1T GUARANTEE CORPORAT1ON

ARTĖJAMA PRIE MILIJONO
Nekilnojamo turto pasko

los (mortgages) Taupos 
kredito kooperatyve Cleve
lande duodama 15-kai metų 
sekančiomis sąlygomis: ne
sikeičiamu nuošimčiu (fix- 
ed) iš 11% ir du punktai 
(points), ir su keičiamu 
nuošimčiu (variable) pradi
nis nuošimtis 10.5% ir du 
punktai. Vienas punktas 
yra lygus vienam procentui 
skolinamosios sumos ir tai 
reikia sumokėti imant pa
skolą.

TAUPOS direktorių ta
ryba savo posėdyje lapkri
čio 14 d. nutarė taip pat iš
duoti namų pirkimo pasko
las be punktų, t. y. imant 
paskolą nereikės nieko pri
mokėti, nuošimčiai toms 
paskoloms yra 11.5%. Smul
kesnių informacijų galite 
gauti TAUPOS ištaigoje.

IRA —- užplanuota pra
dėti gruodžio 15 d. Tikima
si iki to laiko gauti visas 
reikalingas formas.

Travelers checks bus ga
lima gauti nuo 1986 m. sau
sio 1 d.

Palūkanos už sutaupąs ir 
terminuotus c e r t ifikaįus 
yra mokamos aukščiausios, 
palyginant su kitomis fi
nansinėmis institucijomis 
Clevelande. Prieš atnauji
nant terminuotus certifika- 
tus pas kitus, palyginkit 
terminų sąlygas ir moka
mus mokesčius.

Užmegsti ryšiai su Ka
nados lietuvių kredito ko- 
eperatyvais. Sausio 18-20 
dienomis TAUPOS direkto
riai dr. V. Maurutis, B. 
Steponis ir pirmininkas V. 
A. Staškus lankėsi Hamil
tone .ir Toronte susipažinti 
su kooperatyvų veikla. 

šiose vietovėse TAUPOS 
direktoriai buvo labai šiltai 
priimti ir kalbėtasi įvairiais 
kooperatyvų reikalais. Ha
miltono TALKOS koopera
tyvo pirm. J. Stankus kartu 
su direktoriais A. Stanevi
čium, St. J. Daliu, J. Kriš
tolaičiu ir vedėju R. Saka
lu davė daug naudingų pa
tarimų, o Toronto Prisikė
limo parapijos kooperatyvo 
pirm. dr. S. Čepas, visai val
dybai ir vedėjui R. Unde- 
riui pritariant, perleido 
TAUPAI elektroninę at
skaitomybės mašina (mag- 
netic ledger machine) be 
jokio atlyginimo, šia maši
na kooperatyvas naudojosi 
iki š. m. balandžio mėnesio, 
kada buvo nutarta pereiti 
j pilną kompiuterinę siste
mą. šios mašinos perveži
mu iš Toronto rūpinosi Ba
lys Steponis ir spalio 25 d. 
mašina atvežta ir pastaty
ta TAUPOS įstaigoje.

TAUPOS kooperatyvo 
pirm. V. A. Staškus, savo 
ir visos valdybos bei visų 
narių vardu dėkoja Hamil
tono ir Toronto Prisikėlimo 
parapijos kooperatyvų va
dovybėms už patarimus ir 
paramą, tikintis, kad atei
tyje dažniau vieni kitus ap
lankysime.

TAUPOS turtas auga, 
įnašai didėja ir iki Naujų 
Metų tikrai pasieksime pir
mą milijoną. Kviečiame vi
sus Clevelando ir apylinkių 
lietuvius jungtis į šią vie
nintelę lietuvių finansinę 
instituciją. Sustokite mūsų 
įstaigoje dėl smulkesnių in
formacijų.

(vas)

Pas Anglijos lietuvius
VYSK. ANTANO 

BARANAUSKO 150 METŲ 
GIMIMO MINĖJIMAS 

LONDONE

Londono lietuviškosios 
parapijos švento Kazimie
ro klubas, š. m. spalio 19 d. 
paminėjo vysk. Antano Ba- 
ranausko 150 metų gimta
dienį, parapijos salėje.

Programą pradėjo klubo 
moterų būrelio vedėja Pra
nė Senkuvienė, pakviesda- 
ma paskaitai rašytoją lau- 
retą Kazimierą Barėną.

Rašytojas Kazimieras 
Barėnas savo paskaitoje 
pristatė Antaną Baranaus
ką visu jo literatūriniu gro
žiu, išminėdamas visas An
tano Baranausko lietuvių 
kalbos grožybinius žodžius, 
žodelius, kurie parodo, kad 
lietuvių kalba yra labai tur
tinga. Antano Baranausko 
raštai yra išversti į japonų, 
anglų ir kitas kalbas, dėl 
savo turtingos grožinės li
teratūros. Nes jis mokėjo 
kalbėtis su esančiais paukš
čiais ir medžiais "Šilely
je”. ..

Dailininkė Marija Barė- 
nienė vedė minėjimo kitą 
dalį, pristatydama Anykš
čių šilelį skirtingais laįkais 
su atitinkamais įvadais, o 
pati Anykščių šilelį dekla
mavo muzikas Justinas Čer
nius. Vieną Antano Bara

MM /uperior Žavina/
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

/uperior /oving/
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.

nausko eilėraštį deklamavo 
Stasys Bosikis.

Programai baigiantis vi
si dalyviai kartu bendrai 
dainavo Antano Baranaus
ko dainas, kurios gražiai ir 
švelniai skambėjo salėje, 
prie prieblandos, tai buvo 
savotiškai jaudinantis mo
mentas, ne vienam dalyviui 
pakibo krištolinė ašarą aky
se.

Pranė Senkuvienė, klubo 
valdybos vardu pareiškė pa
dėka rašytojui K. Barėnui, 
sakydama, kad mes esame 
laimingi turėdami savo tar
pe vieną iš didžiųjų rašyto
jų esančių čia išeivijoje, se
kė padėkos dail. M. Barėnie- 
nei, Justui Černiui, Stasiui 
Bosikiui ir visiems minėji
mo dalyviams. Baigdama 
minėjimą Pranė Senkuvienė 
pakvietė visus dalyvius pa
silikti prie moterų pareng
tų užkandžių ir praleisti 
tolimesnį vakaro laiką ben
droje lietuviškoje šeimoje.

Parapijos klubas padeda
mas moterių būreliui atliko 
labai puikų ir garbingo 
lietuvio pagerbimą tai tur 
būt tai vienintelis minėji
mas visoje Didžiojoje Bri
tanijoje. (sm)

Skaitykit ir platinkit 
D I R V £

|^l| NATIONWIDE 
R 1INSURANCE 

I N>t»pnw«ae it on yow<

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

CAN PLANT PERSONNEL 
Experienced:

SOUDRONIC MECHANNICS 
PRESS MECHAN1CS

CAN CORP. OF AMERICA 
BLANDON, PA. 19510

Call 215-926-3044; a»k for EARL 
JOANZEM1S or DON GRADY.

(43-46)

PROTOTYPE
Metai fabrlcatlna, flat tlock, 
capabla of m.k'ng toollng to 
torm metai prototypa and įnori 
run paris. E«perlence reaulred. 
Tec-3Prolotypeilnč.

(313) 463-4000
(38-46)

WAREHOUSE — SHEAR 
ROOM

Minimuni 5 years experience steel 
warehou»ing & shearing. Apply in 
perspn Mon.-Fri. 9 A. M.-1 I A. M.

CLEPRO INC.
6800 UNION AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO 44105 
(54-57)

OCCUPATIONAL 
THERAPISTS 

Progressive OT department serving. 
575 bed rnedical 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 CL1NCH AVĖ. 

KNOXV1LLE, TENN. 37916 
EOE (39-45)
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DIRVOS SUKAKTUVINIU METU UŽBAIGIMO

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

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMŲ DIDŽIOJOJE SALEJE.

Programoje

LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS
Tenorai Emanuelis Jarasūnas 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. v

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

PRIIMAMI PRAŠYMAI
NAMŲ MOKESČIŲ 

SUMAŽINIMBUI

Cuyahogos apsikrities 
kontrolieriaus Tim McCor- 
mack įstaigos tarnautojai 
gruodžio 2 ir 3 dienomis 
Richmond Mali prekybos 
rūmuose teiks informaciją 
asmenims, kurie nori įteik
ti pareiškimus dėl namų 
mokesčių sumažinimo, dėl 
Homestead aktu pensinin
kams ir invalidams teikia
mų mokestinių lengvatų 
arba nori gauti pašalpą dėl 
šiluminių dujų ar elektros, 
jeigu namai šildomi elek
tros energija.

Apskrities kontrolieriaus 
Tim McCormack tarnauto
jai gruodžio 2 ir 3 dienomis 
Richmond Mali rūmuose bu
dės nuo 10 vai. ryto iki 8 
vai. vak.

Prie a. a. Marijos Valienės karsto Visų Sielų kapinėse ve
lionės vyras su giminėmis. V. Bacevičiaus nuotr.

Smulkesnių informacijų 
galite gauti, paskambinę 
apskrities k o n t rolieriaus 
įstaigai telef. 443-7010.

• Los Angeles Vjrų kvar
tetas, kuris koncertuos CIe
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.

• Kristina Kuprevičiūtė, 
baigusi muzikos mokslus 
Clevelando valstybiniame 
u n i v ersitete, bendradar
biauja Tėvynės Garsų ra
dijo programoje. Ji ruošia 
programas anglų kalba apie 
lietuvišką muziką. Spalio 6 
dienos programoje Kristi
na Kuprevičiūtė supažindi
no klausytojus su naująja 
lietuvių kompozitorių muzi
ka, pagrodama Gruodžio, 
Balakausko ir Juzeliūno kū
rinius. Lapkričio 10 dienos

RUKŠĖNO ATKIRTIS

The Plain Dealer dien
raštis 1985 lapkričio 22 fo
rumo puslapyje atspausdi
no Algio Rukšėno tarp
tautinės politikos klausimu 
komentarą su tokia antraš
te — "Nuerembergo teismo 
sprendimas yra apgaulė.”

šiame komentare Algis 
Rukšėnas duoda atkirtį po
litikos komentatoriui Ro
bert Conot už taip pat Plain 
Dealeryje a t s p a u sdintą 
straipsnį su antrašte ”Nue- 

programa buvo skirta lie
tuvių liaudies muzikos išsi- 
vystimui nuo primityvios 
raudos iki liaudies motyvų 
Lapinsko kūryboje.

Kristina Kuprevičiūtė Ži- 
noviškai ir sklandžiai ang
lų kalba pasakoja svetim
taučiams klausytojams apie 
lietuvišką muziką, o taip 
pat i'r lietuvių kalba pada
ro trumpus įvadus.

Tėvynės Garsų radijo pa
stovi talkininkė yra Dalia 
Staniškienė, kuri, pavaduo
dama programos vedėją 
Juozą stempužį, savaran
kiškai redaguoja ir prane
šinėja programas. Tėvynės 
Garsai susilaukė talentingų 
talkininkių. 

rembergo teismas buvo ban
dymas civilizuoti žmoniją”. 
Jis buvo parašytas 40 metų 
sukakties proga nuo gar
saus Nuerembergo teismo, 
kuriame buvo teisiami na
cių Vokietijos vadai.

"Tiesa, mes visi tur būt 
pritarsime ponui Conot”, 
rašo Algis Rukšėnas, ”kad 
mūsų netobulas pasaulis 
reikalingas kokio nors ma
to pagal kurį galima būtų 
išmatuoti žmonijos civiliza
ciją ir progresą. Deja, Nue
rembergo teismas, apterš
tas Stalino komisarų, dė
vinčių teisėjų apdarą, gė
dos žyme, nėra tas teisin
gumo matas”, baigia savo 
komentarą Algis Rukšėnas.

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street, 
CIevelande, 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.

Skaitykit ir pla-tinkit 
DIRVĄ.

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

EXPERfENCE
OPTIC COPY OPERATOR 

Louisville based printing firm has an 
immediate opening for an experienced 
2 or 4 color stripper for aecond ahift. 
Mušt be capable of doing camera and 
contacting related work. Minimum 
of 4 years experience, no others need 
apply. F.xcellent vvages & benefits, 
Apply call or write to

GATEWAY PRESS INC. 
4500 Robards Lane, P. O. Box 32546 

Louisville, KY. 40232. 
502-454-0431

(45-47)

$60.00 PER HUNDRED 
PAID for remailing letters 
from home! Send self-ad- 

'dressed, stamped envelope 
for inf ormation / applica- 
tion. Associates, Box 95-B, 
Roselle, N. J. 07203.

(39-48)

DIRECTOR OF MEDICAL 
RECORDS

Immediate opening for a Dlrector In our Medlcal 
Records Department. The quallfled cendldate 
mušt be certlfied as an A.R.T. or R.RA. and have 
previous management experlence In a Medlcal 
Recorde Department. Full benetit package, tal
ery in mid-20s. Interested candidates shoutd 
submlt resume to: Paul Dennlng, Dlrector of 
Personnel. Klngston Hospital, 396 Broadway, 
Kingston, N.Y. 12401 E.O.E.

MAINTENANCE 
SUPERVISOR 

Experienced in repair of steel 
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 30 th St.

Lond Island City, N. Y. 11101 
Call 718-937-2646

EOE M/F
(45-1)



DIRVA
MIRĖ KAZYS OŽELIS

Po sunkios ligos š. m. 
lapkričio 16 d. Chicagoje 
mirė inž. Kazys Oželis, laik
raščio Laisvoji Lietuva re
dakcijos narys, Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio atsto
vas Vlike ir Alte, aktyviai 
dalyvavęs lietuviškoje veik
loje.

Nuliūdime liko žmona 
Evelyna, sūnūs Kazys ir 
Juozas, motina Sofija ir ki
ti artimieji.

• Stefa Gedgaudienė, 
LSS Vyriausia Skautininkė, 
gavo pranešimą, kad lapkri
čio 21 d., ištikta širdies 
priepuolio, Kaune mirė jos 
motina Elzė Juodvalkienė, 
87 m. amžiaus, buvusi Si
biro tremtinė.

Sibiro tremtinei

A. A.
ELZEI JUODVALKIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukrai LSS Vyriausiai 

Skautininkei v. s. STEFAI GEDGAUDIE

NEI ir žentui VYTAUTUI, sūnui VINCUI 

Kalifornijoje, dukrai LIONEI Lietuvoje, vai

kaičiams ir artimiesiems reiškiame gilią 

užuojautą.

Clevelando Neringos Tuntas
ir

Clevelando Skautininkių Draugovė

Mielai zarasietei

STEFAI

JUODVALKYTEI-GEDGAUDIENEI
ir artimiesiems, ok. Lietuvoje mirus jos mo

tinai ELZEI JUODVALKIENEI, reiškiame 

nuoširdžią užuojautą.

Ona ir Antanas
Juodvalkiai

”AUŠROKŲ” 
SUVAŽIAVIMAS

Buvę Aušros gimnazijos 
mokiniai planuoja ateinan
čiais metais gegužės 31 — 
birželio 1 d. d. Toronte su
šaukti .suvažiavimą.

Norintieji gauti daugiau 
informacijų tesikreipia j 
Antaną Rūką, 46 Viamede 
Cr., Willowdale, Ont., Ca
nada M2K 2A8. Tel. (416) 
221-1348.

• Henrikas Misliauskas, 
gyv. Media, Pa., savo žmo
nos a. a. Benediktos Mis- 
liauskienės 7 metų mirties 
sukakties atminimui, Dir
vai paremti atsiuntė 100 
dol. Ačiū.

• Inž. Raimundas ir Gra
žina Kudukiai, gyv. Pepper

Pike, Ohio, atnaujindami 
prenumeratą, pridėjo Dir
vai paremti 50 dol. Ačiū.

• Stasė Jakubonienė, Chi
cagoje, a. a. savo vyro Jur
gio Jakubonio, mirusio prieš 
10 metų, prisiminimui, at
siuntė 100 dol. Dirvos su
kaktuvinių metų užbaigimo 
proga, linkėdama Dirvai 
dar ilgai išsilaikyti. Ačiū.

• Sol. Juzė Augaitytė, 
gyv. Philadelphijoje, vardi
nių proga Valerijai Buinie- 
nei užprenumeravo Dirvą ir 
dar pridėjo laikraščiui pa
remti auką. Ačiū.

• Jonas Mikalavičius, De- 
trote, atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 33 dol. ir linki visiems 
laikraščio darbuotojams ge-

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nat.onwi<«e i» on »ov'

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

ros sėkmės ir stiprios svei
katos. Ačiū.

• Kas dialogui skirtas, 
tam ne prie veido flirtas, — 
taip rašo Balys Pavabalys 
savo naujoj satyrinių eilė
raščių knygoj Milžinai ir sli
binai. Daugeliui ši knyga 
patiks. Kai kam gal ir ne. 
Bet susipažinti su ja pra
vartu visiems. Užsisakoma 
šiuo adresu: L. Žitkus, 81 
Vermont St., Brooklyn, N. 
Y. 11207. Kaina 5 dol. Siun
timo išlaidoms pridedamas 
1 dol.

Mylimai žmonai, motinai ir seseriai

ADELEI BENOKRAITIENEI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame 

velionės vyrui, visai BENOKRAIČIŲ šeimai 

ir mūsų brangiam draugui inž. JUOZUI 

KUNCAIČIUI bei jo šeimai.

Tegu Velionė ilsis amžinoj ramybėj, o 

likusius telydi dvasinė stiprybė.

Alė ir Stasys
S ant varai

• LSS Vyriausia Skautinin
kė Stefa Gedgaudienė, kartu 
su Socialinio Skyriaus vedėja 
Jadvyga Budriene, lapkričio 
16-17 d.d. lankėsi Hamiltone, 
Ont., Sirvintos-Nemuno Tn. 
švenčiant 35-rių metų veiklos 
jubiliejų.

Nuotraukoje - dalis Šatrijos 
Raganos būrelio su viešniomis 
ir tuntininke Danute Gutaus- 
kiene.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos valdyba surengusi New Yorke lapkričio 10 d. knygos 
"Baltų kalbų bruožai Iberų pusiasalyje” pristatymą. Pirmoje eilėje iš kairės: M. Klivečkienė, 
knygos autorė Jūratė De Rosales, Federacijos pirmininkė A. Pintsch, pianistė F. Covalesky, 
smuikininkas J. Veblaitis. Antroje eilėje: Dr. D. Kavaliūnaitė, S. Skobeikienė, G. Donahue, V. 
Sutkuvienė, V. Čečetienė, S. Valukienė, D. Budrienė, M. Žukauskienė.
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