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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

AMERIKOS SILPNYBĖ
Įspūdingas McFarlane liudijimas

Iš pirmo žvilgsnio gali at
rodyti kaip Amerikos stip
rybė. Kur rasi kitą tokį kraš
tą, kuris nebijo viešai išsiaiš
kinti slapčiausius savo val
džios ėjimus ir, jei jie prieš-- 
taravo įstatymams, - kalti
ninkus pasmerkti? Tiesa, 
dabartiniai Senato ir Kong
reso specialiu komitetų vieši 
posėdžiai nėra teismo pakai
talas, bet skirti tik tiesos 
konstatavimui, tačiau klau
sinėtoj ai daugiau ar mažiau 
laikėsi prokurorų taktikos. 
Jie statė konkrečius klausi
mus, reikalaujančius taip ar 
ne trumpų atsakymų.

Visados galima taip sugru
puoti klausimą, kad atsako
vai pasirodytų daugiau ar 
mažiau kalti. Amerikinės 
sistemos garbei tačiau rei
kia pastebėti, kad ir kaltina
mųjų gynėjai gali daryti tą 
patį, kas teisėjams leidžia 
gauti daugiau išbalansuotą 
vaizdą. Mūsų atveju gynė
jai statė tokius klausimus, į 
kuriuos atsakydami tardo
mieji galėjo ir paaiškinti, ko
dėl jie taip darė. Buvusio 
prezidento Saugumo patarė
jo Robert McFarlane atsiti
kimu, jis trečią savo apklau
sinėjimo dieną gavo progos 
nupiešti platesnį buvusios ir 
esamos padėties vaizdą. Ten
ka nusivilti, kad daugumas 
televizijos pranešėjų ir laik
raščių reporterių tai gali sa
kyti tiesiog nuslėpė nuo 
savo klausytojų ir skaityto
jų. Jie daugiau ar mažiau 
stengėsi perduoti to tardy
mo esenciją, kuri yra - jų 
nuomone - ar prezidentas ži
nojo kas darėsi ir - jei taip, ir 
jei tikrai buvo atliktas koks 
nusikalstamas darbas - ar jį 
patį reikia traukti atsakomy. 
bėn, ar priversti atsistaty
dinti.

Aplamai imant, kova dėl 
valdžios vyksta visuose reži
muose. Demokratijose ji lai
koma teisėtu dalyku, o JAV 
konstitucijoje ji yra net ska
tinama, laikantis teorijos, 
kad tokia konkurencija tarp 
visų trijų valdžios šakų - įsta
tymus leidžiančios, vykdo
mosios ir teismo - visados 
būtų išlaikytas šioks toks 
balansas. Už tat kraštas ren
ka prezidentą keturiems me
tams, Kongresą dviem, o 
senatorius šešiems (po treč
dalį kas antri metais) . Tai tu 
retų laiduoti valdžios pasto
vumą. Juk gali pasitaikyti, 
kad kartais per rinkimus tau
tos nuotaikos yra tokios, kad

Vytautas Meškauskas

norėtų nušluoti visus valdan
čius. Amerikos santvarka 
tokius staigius posūkius ap
sunkina. Visa tai labai gra
žu ir gali būti net išmintin
ga, jei JAV, kaip prieš 200 
metų, būtų milžiniškų van
denynų apsaugotos nuo išo
rės invazijos. Technikos pa
žanga tą nuotolį nugalėjo. 
Raketoms tereikia keliolikos 
minučių pasiekti kitą vande
nyno pakraštį. JAV santvar
ka tačiau liko ta pati.

McFarlane, kongresmano 
Jim Courter iš New Jersey 
(resp.) klausinėjamas, paga
liau gavo progos paaiškinti 
savo pažiūras. Užsienio po
litika, anot jo, čia ir toliau 
mažai terūpi. Rinkimus nu
lemia vidaus reikalai, rinki
kų piniginis stovis. Didžiulė 
spraga, nesiorientavimo už
sienio politikos klausimuose, 
yra palikta kitų kraštų isto
rijos nedėstymo mokyklose. 
Iš to išeidami, politikai savo 
užsienio politiką liečiančiose 
kalbose tik linksniuoja žodį 
‘taika’, visai nepaaiškindami 
kaip jie mano ją išlaikyti. To
kiai galvosenai pakeisti rei
kia kelių generacijų laikotar
pio.

Iš Vietnamo sovietai išmo
ko pasinaudoti partizaninio 
karo galimybėm. JAV ka
riuomenė daugiau ar mažiau 
vis dar ruošiasi senam kon- 
vencionaliniam karui. Jau
nesni karininkai, reikalau
jantieji reformų, nepalieka
mi tarnyboje.

(Nukelta į 2 psl.)

Floridos Lietuvos dukterys Juno Beach gegužės 3 d. suruošė Motinos dienos minėjimą. 
Paskaitą skaitė R. Mildažienė, o programą atliko vietos jaunimas. Nuotraukoje iš kairės progra
mos atlikėjai: T. Valodka, R. Mildažienė, broliai Vidas, Aldis ir Gitas Jameikiai, soL O. Jamei- 
kienė, skyriaus pirm. D. Augūnienė ir ižd. D. Valodkienė. J. 'Garlos nuotr.

Kazys Bartašius, žengiant į šimtąjį gimtadienį... prie savo išaustų tautinių juostų. 
Jono Dovydėno nuotr.

Kazys Bartašius kopia į šimtą...

Kazys Bartašius, begyve
nąs trečią dešimtmetį Chi
cagoje, todėl daugiui čika- 
giškių lietuvių pažįstamas 
ar bent žinomas, kaip svei
kinimų adresų stilingas at
likėjas, grafikas arba, kaip 
lietuviškų juostų, take
lių... audėjas, meisteris. 
Jo audiniai gaunami ne tik 
Chicagoje, bet nekuriu lie
tuviškų telkinių prekyvietė
se ir kitur (Clevelande, Los 
Angeles). Jo austomis lie
tuviškų raštų juostelėmis, 
knygos perskyrai atžymėti, 
jau eilę metų sėkmingai 
prekiauja American Folk- 
life Center, Washington, D. 
C. (prie Kongreso bibliote
kas).

Mane jau ne nuo šiandien 
žavi K. Bartašiaus talentai, 
grafiko ir audėjo. Bet mane 
žavėjo ir žavi jo asmuo, są
mojus ir nepaprastai darbš
tumas. Todėl ir sėdausi 
šiandien prie rašomosios 
mašinėlės, siekdamas at
skleisti keletą jo bruožų., 
nelaukiant kokios sukakties 
ar renginio...

Laisvos Lietuvos laikme
tyje, lankydamąsis Zara
suose, apskr. viršininko 
įstaigoje susidomėjau ant 
sienų iškabinėtais Zarasų 
apskr. statistiniais duome
nimis. Tie duomenys buvo 
teikiami statistinėmis len
telėmis ir iš jų galėjai su
sidaryti visą apskrities geo-

Mečys Valiukėnas

grafinį, ekonominį vaizdą 
(žemės plotą, jo pasiskirs
tymą į vandenis, miškus, 
dirbamą žemę, jos rūšis, gy
ventojų skaičių pagal vals
čius, mokyklos, žemės mo
kesčių sumos...). Apskr. 
viršininkas man paaiškino, 
kad tas visas statistinių 
duomenų grafiškas apipa
vidalinimas, skaitant ir 
įrėmavimą, esąs K. Barta
šiaus darbas. Ta pačia pro
ga sužinojau, kad šis grafi
kas, greta turimo darbo val
džios įstaigoje, Kaune, tu
rįs privačią studiją ir joje 
atliekąs organizacijų, įstai
gų, leidyklų grafikos dar
bus.

Stovykliniais metais K. 
Bartašius gyveno Wiesba- 
deno, vėliau Kasselio sto
vyklose. Ir čia reiškėsi, kaip 
grafikas menininkas. Buvo 
pastovus stovyklos adminis
tracijos talkininkas. Arkiv. 
Ciardo, Popiežiaus apašta
liškam delegatui katali
kams, lankantis Wiesbade- 
no stovykloje, buvo įteiktas 
lietuvių padėkos ir drauge 
prašymo adresas. Jį meniš
kai atliko K. Bartašius. Jo 
rankomis atliktas adresas, 
įteiktas šią stovyklą lankiu
siai Eleonorai Roosevelt, 
kaip ir eilei kitų aukštųjų 
svečių.

Kiek tokių adresų, pager
bimo aktų ir pan. vienos ar 
kitos organizacijos ar kokio 
vieneto reikalui, K. Barta
šius apipavydalino, sunku 
pasakyti. Galbūt, tai galėtų 
jis pats apskaičiuoti? Tik 
nežinau kada jis yra pradė
jęs naudoti albumą, į kurį

(Nukelta į 4 psl.)
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SfiVOITIHE POUTIU ■ Iš kitos pusės
Slaptos politikos viešas nagrinėjimas

dangi ČIA buvo įstatymu 
uždrausta ką nors bendro 
turėti su tokiom operaci
jom, šios operacijos priežiū
ra atiteko pąties preziden
to Saugumo Tarybai, kurios 
paskirtis yra tik koordi
nuoti informacijas suplau
kiančias į prezidentūrą iš 
visų žinybų.

Kaip dabar aiškino buv. 
prezidento Saugumo pata
rėjas McFarlane tai buvo 
klaida, nes visų pirma slap
tai niekados negalima su
telkti tiek resursų, kiek rei
kalinga pasipriešinti politi
kai, kurią atvirai remia vi
somis savo jėgomis Sovietų 
Sąjunga. Antra, veikiant 
slaptai negali tikėtis, kiek 
reikia Kongreso ir visuo
menės pritarimo. Adminis
tracija tikėjosi, kad Kon
gresas pakeis savo nusista
tymą, o kol kas pulk. lt. 
North buvo pavesta kiek 
galima viešai pabrėžti, kad 
prezidentas yra už pagalbą 
contrams, kurią jis laiko 
būtinai reikalinga, o taip 
pat paveikti contras, kad 
jie pasistengtų pavirsti tik
rai populiariu pasipriešini
mo sąjūdžiu, siekiančiu tik
ros demokratijos ir pripa
žįstančių žmonių teises.

Per televiziją stebime 
įdomų spektaklį. Senato ir 
Atstovų Rūmų specialūs 
komitetai narplioja vadina
mą Irano-Contra aferą. Ne
turime tikslo sustoti prie 
visų paaškėjusiu smulkme
nų, kurios gak pasirodys ki
taip kitų asmenų parody
muose, bet tik apsiriboti 
bendrom pastabom.

Pirmas liudininkas ats. 
gen. mjr. R. V. Secord tei
singai pastebėjo, kad iš da
bartinio spektaklio visas 
pasaulis tik juokiasi, žinia, 
iš kitų amerikiečių pusės

Amerikos silpnybė...
(Atkelta iš 1 psl.)

Ką sovietai išmoko, jie jau 
parodė 1975-80 metų laiko
tarpyje, pastatydami sau 
paklusnius režimus P. Jeme
ne, Angoloje, Mozambike, 
Etijopijoje, Kambodijoje ir 
Afganistane. Tą patį jie ban
do ir Nikaragvoje. Galima 
laukti, kad po kokių 3-5 me
tų pertraukos jie paspartins 
savo plėtimosi akciją. Jau 
dabar jie Centro Amerikoje 
turi 50 kartų daugiau karių 
ar patarėjų, negu amerikie
čiai.

Akivaizdoje to, JAV inte
resai reikalauja pasipriešinti 
sovietų plėtimuisi. Klausi
mas tik kaip? Kaip minėjo
me, JAV santvarka puose
lėja varžybas tarp atskirų 
valdžios šakų. Paskutinis 
prezidentas, kuris galėjo su
sitarti su Kongresu, buvo Ei- 
senhoweris. McFarlane pa
pasakojo charakteringą atsi
tikimą. Kai vyko pasiruoši
mai pagrobti iš Kairo į Tuni
są skrendančius teroristus, 
vienas įtakingas senatorius 
pareikalavo iš ČIA informaci 
jų. McFarlane tai leido, nes 
senatorius priklausė ČIA 
priežiūros komisijai. Gavęs 
informacijas senatorius tuoj 
pat nuvyko apie tai paskelb
ti per televizijos programą. 
Laimei, tas kai kurių detalių 
išdavimas nepakenkė lėktu
vo nukreipimo į Siciliją ope
racijai ... Tai neveda prie 
paslapčių patikėjimo Kong
resui.

McFarlane mano, kad tiks
liausias atsakymas į komu
nistų pastangas įsigalėti Ni
karagvoje butų to krašto blo 
kada JAV karinėm pajėgom, 
kuri neleistų jokio įvežimo iš 
sovietinio bloko, tačiau tai 
nebūtų populiaru pačiose 
JAV-bėse. Už tai teko grieb
tis visokių slaptų priemonių, 
kurių iškilimas į viešumą pri
vedė prie dabartinio skan
dalo.

žodžiu santvarka privedė 
prie to, kad žmonės, kurie 
manė dirbą savo krašto inte
resams, bus ko gero pasiųsti 
į kalėjimus. Įstatymai bus 
išlaikyti, bet visa šalis atsi
durs didesniame pavojuje.

galima išgirsti priešingą 
nuomonę. Demokra t i j o s 
stiprybė ir esmė yra viešu
mas — nuo tautos nieko ne
galima nuslėpti. Teisybė, 
kaip paprastai, slypi kur 
nors per vidurį. Nė viena 
valstybė, nė vienas koks 
mažesnis žmonių sambūrys 
ir net paskiras žmogus ne
gali apsiseiti be slaptos 
veiklos. Negali nuneigti, 
kad slaptumas išprovokuoja 
mintį juo pasinaudoti ir ne 
visai geriems ar doriems 
tikslams, bet tai rizika be 
kurios negali apsieiti.

Kalbamu atveju buvo su
sidariusi situacija kuri tie
siog reikalavo slaptos veik
los. Nikaragvoje, nuvertus 
diktatorių Somozą valdžią 
į savo rankas paėmė koali
cija, kurioje dalyvavo ir ko
munistai. Kaip paprastai, 
jie ten pradėjo griežti pir
muoju smuiku. ČIA šoko 
slaptai padėti daugiau de
mokratiškai nusiteikusiems 
elementams, tačiau jos pa
sikėsinimai prieš atplau
kiančius su pagalba mark
sistams laivus sukėlė kon
greso pasipiktinimą. Jis pri
ėmė vad. Boland’o pakeiti
mą, draudžiantį contrams 
teikti tiesioginę ar netie
sioginę pagalbą, čia reikia 
pridurti, kad po nepasise
kimo Vietname, Kongresas 
visą laiką siekė vaidinti ga
limai didesnę rolę JAV už
sienio politikos vedime, 
nors pagal Konstituciją tai 
yra palikti prezidentui. Yra 
teisininkų aiškinančių, kad 
Bolando pakeitimas fakti
nai pažeidė konstituciją, ta
čiau tas klausimas niekados 
dar nebuvo iškeltas teisme.

Ko JAV-bėse nenorėta ir 
dabar nenorima suprasti 
tai, kad komunistų įsigalė
jimas sų Maskvos pagalba 
Nikaragvoje šią valstybę 
pavers antrąja Kuba, iš kur 
grės pavojus kitom Centro 
Amerikos valstybėm. Už 
tat administracija apsi
sprendė tiems laisvės kovo
tojams padėti 'privačiai’, 
telkinant aukas tam tiks
lui iš atskirų žmonių ir net 
draugiškų JAV valstybių. 
Iš dabartinio tardymo pa
aiškėjo, kad tikėtasi Izrae
lio pagalbos, bet iš tikro 
gauta pagalbos iš Saudi 
Arabijos, kuri pradžioje 
skyrė po milijoną dolerių 
pagalbos contrams per mė
nesį, o vėliau net du. Ka-

Kai vadinamas sukilėlių 
Pietų frontas pradėjo irti 
ir buvo skubiai reikalingas 
pagalbos, aviacijos ats. gen. 
mjr. Secord buvo paprašy
tas suorganizuoti privačią 
oro liniją šaudmenims ir kt. 
reikmenim pristatyti tam 
Pietų frontui. (Vienas jos 
lėktuvas buvo numuštas). 
To generolo organizacija 
pravertė ir vėliau, kai ad
ministracija, Izraelio JkaL 
beta, norėjo pabandyti už- 
megsti kokius nors ryšius 
su Iranu, kuris, kaip žinia, 
yra labai svarbioje geopoli
tinėje vietoje. Toji organi
zacija praktiškai pardavė 
ir pristatė ginklus Iranui. 
žinia, ji iš to turėjo pelno. 
Viena prieštankinė raketa 
apsiėjo 3,700 dolerių, ta
čiau Iranas už ją suti
ko mokėti 10,000 dolerių, 
žinoma, kaštavo transpor
tas, dideles sumas reikėjo 
išskirti draudimui, nes nie
kas nenorėjo lėktuvų su to
kia važma drausti. Trum
pai, tas operacijas nutrau
kus liko 6-7 milijonai dole
rių. Kam jie priklauso? Ge
nerolas aiškina, kad jam,

Sausio 22 d. šioje vietoje buvome pranešę apie buv. 
DRAUGO administratoriaus Viktoro Naudžiaus ieškinį 
Cook County, III. apygardos teisme to dienraščio leidė
jams už jo neteisėtą atleidimą iš pareigų. Jis prašė 52,000 
dolerių atlyginimo ir bausmės su nuošimčiais ir teismo 
išlaidom. Ieškinys buvo pateiktas 1986 m. lapkričio 14 d. 
Šių metų sausio 30 d. į jį atsakė dr. P. Kisielius, Lietuvių 
Katalikų Spaudos Draugijos pirmininkas, ir V. Rimšelis, 
Marijonų vienuolyno šv. Kazimiero provincijos vyresny
sis. Jie paneigė kai kuriuos V. Naudžiaus teigimus ir pa
tiekė savo lietuviškai surašytos sutarties tarp Naudžiaus 
ir atsakovų vertimo versiją. Kartu jie įteikė ir kontra — 
ieškinį, reikalaudami iš V. Naudžiaus 250,000 nuostolių 
atlyginimo ir baudos.

Tie nuostoliai DRAUGUI buvę padaryti 1985 m. V. 
Naudžiui įsakius išmontuoti ir išmesti tris lino ti pus ir 
vieną klišių gaminimo mašiną. Tai jis padaręs neatsiklau
sęs jų savininkų — marijonų.

Naudžiui taip pat primetama, kad jis tais pačiais 
metais išeikvojo virš 10,000 dolerių, įsakydamas pertva
romis išskirti tarnautojus, be reikalo pakeisdamas spy
nas, užraktus ir raktus, paruošdamas kambarį kompiu
teriams, kuris vėliau pasirodė visai netinkamas tam tiks
lui. Tokie be reikalo išlaidingi Naudžiaus veiksmai ir iš 
viso jo pragaištinga laikysena kontra-ieškovams sukėlė 
intrigas, priešiškumą ir blogą valią draugijos tarnautojų 
ir klijentų tarpe. Tą atsakymą į ieškinį ir kontraieškinį 
pasirašė viena iš atsakovų advokatų Hope G. Nightingale.

Tarp kitko atsakovo atsakyme pabrėžiama, kad 
DRAUGO metrikoje kaip leidėjas minima Lietuvių Kata
likų Spaudos Draugija yra ne tik tėvų marijonų remiama, 
bet ir jų vadovaujama bei kontroliuojama.

(vm)

MONTREAL
KRYŽIŲ IR 

RŪPINTOJĖLIŲ 
LIETUVA...

Lietuvos 00 m.
jubiliejaus progą, Montrea- 
lio lietuviai pasinaudodami 
savo ypatinga padėtim, tu
rėdami iškilų poetą, gerą 
kompozitorių, chorų ir so
listų, ryžosi pastatyti kan
tatą.

Poetas dr. Henrikas Na- 
gys sukūrė kantatai libretą 
"Kryžių ir Rūpintojėlių 
Lietuva", o kompozitorius 
Aleksandras Stankevičius 
šiam libretui parašė muzi
ką.

nes jis sumokėjo JAV tiek 
kiek jos prašė. Savo dalį iš 
viso to bizno — jis turėjo 
kompanjoną — jis norėtų 
pervesti W. Casey fondui 
contrams remti. Kai kurie 
kongremanai tačiau mano, 
kad pelnas priklauso iždui. 
Dėl to dar bus daug ginčų.

Toks rūpinimasis smulk
menom yra bandymas nu
kleipti visuomenės dėmesį 
nuo paties svarbiausio daly
ko. Kongresas pats sudarė 
sąlygasTLurios neleidoad- 
ministracijai viešai prie
šintis komunistų pergalei 
Nikaragvoje.

šia proga buvo sujungti 
visi Montrealio chorai ir 
mergaičių dainos vienetas 
iš Ottawos. Susidarė daini
ninkų būrys virš 70 asme
nų. Pakviesti Toronto solis
tai Slava žiemelytė ir Va
cys Verikaitis, montreališ- 
kiai Gina čapskauskienė ir 
Antanas Keblys.

Kantatos atlikimą paly
dės orkestras ir vargonai.

Šiose iškilmėse dalyvaus 
J. E. vysk. Brizgys, kuris 
pradžioje suteiks krikšto 
sakramentą keliems nauja
gimiams ir čia bus lyg įva
das į Krikščionybės minėji
mo jubiliejų.

Pasiruošimas kantatos 
premjerai jau eina prie ga
lo. Dabar belieka laukti šios 
iškilios kantatos "Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva" pasi
rodymo.

Premjera įvyksta Mon- 
trealy j e, 1987 m. gegužes 
23Td. 3 vai. p. p. šv.Kazi- 
miero parapijos šventovėje, 
3426 Parthenais St. (ak)

TOOLMAKER 
PROFILE KNIFE GRINDER 

CABINET MAKERS 
ALL SK1LL LEVELS REQUIRED. 
GOOD PAY & BENEFITS. MOD- 
ERN SHOP ON MD /PA BORDER. 
CALL 301-876-2926 OR 301-756- 
4404. (20-22)

OVVNER OPERATOR
M.B.I. Transportine., is looking for de- 
pendable Tractor Trailer Operator to 
starf immediately for a fast growinq 
company to run PA, N J, NY, Mass, CT. 
Averaqe pay between $800. to $1,300 a 

steady work * * -vs a week. Call 
all week, be tw 7am-7pm at 20 i-636-3082

Viešėdami Chicagoje aplankykite DAD Ali A
MAISTO m LIKERIU KRAUTUVĘ — * All/lifl/ą

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

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

Kainos Ž« mos — PasirinUfanaa didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

TOOLMAKER/SETUPPERSON
4 Slide eguipment: To manage & run 
division of major Mfgr. Min 5 y r $ exper 
reguired. Excellent benefits. Paid va- 
cation. Salary based on exper. For in- 
terview call 1-800-553-5198, in NJ 
609-883-5198

MANUFACTURING 
OPPORTUNITIES 

International manufacturing corpora- 
tion with facilities in Windsore, N. J. 
(Exit 8, N. J. TPK) has immediate 
openings for experienced production 
workers. Complete benefits package 
& good starting salary. Iį you are 
self motivated and have a good work 
history, please call 609-443-5800 eąt. 
221. (20-26)
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Naujoji Viltis ir toliau eis 

užsibrėžtu keliu

Po Naujosios Vilties re
daktoriaus a. a. Alekso 
Laikūno laidotuvių Cleve- 
lande, žurnalo redakci
nės kolegijos nariai Dr. 
Bronius Nemickas ir Mečys 
Valiukėnas nuogąstavo, ar 
tik nepalaidoję kartu su A. 
Laikūnu ir žurnalą „Naujo
ji Viltis”. Ta patvirtina jų 
1986 metų lapkričio mėn. 
26 dienos pareiškimas, at
spausdintas Naujosios Vil
ties paskutiniame A. Lai
kūno redaguotame 19-tame 
numeryje: ”Naujosios Vil
ties tolesnę ateitį šiandien 
gaubia nežinia. Viliamės, 
kad bus sutelkta naujų pa
jėgų ir darbas bus tęsia
mas”.

ši nežinia kurį laiką gau
bė ir Naujosios Vilties lei
dėjus Korp! Neo-Lithua- 
nia ir Amerikos Lietuvių 
Tautinę Sąjungą, ši nežinia 
baigėsi leidėjams pakvietus 
Vytautą Abraitį nauju re
daktoriumi ir jam sudarius 
naują redakcinę kolegiją iš 
Dr. Algirdo Budreckio, Dr. 
Antano Butkaus ir poete
rašytojo Stasio Santvaro. 
Šios sudėties redakcinė ko
legija buvo patvirtinta žur
nalo leidėjų. Buvę redakci
nės kolegijos narTaimalo- 
niai sutiko pasilikti žurna- 
lo bendradarbiais.
^Naujoji žurnalo redakci

nė kolegija, prieš pradėda
ma darbą, š. m. gegužės 2-3 
dienomis turėjo pasitarimus 
Bostone, dalyvaujant Vil
ties Draugijos pirmininkui 
inž. Kaziui Pociui ir Dirvos 
redaktoriui Vytautui Ged
gaudui. Pagrindiniu pasita
rimo objektu buvo apsi
sprendimas dėl žurnalo ben
dradarbių, jo formato ir ap
imties.

Buvo sutarta bendradar
biais kviesti visus iki šiol 
buvusius žurnalo bendra
darbius ir naujus, ne tik se
nesnės karto, bet ir viduri
nės bei jaunesnėsės kartos 
lietuviškoje veikloje pasi
reiškusius, sugebančius ir 
norinčius žurnale bendra
darbiauti. Vidurinės ir jau- 
nesnėsės_.kartas bendradar
biams surasti prašoma ak

tyvios talkos iš žurnalo lei
dėjų vadovybių ir jų pada
liniu bei skyrių įvairiose 
vietovėse Amerikoje.

Nenumatome keisti žur
nalo tikslų ir apimties. Ja
me turi susirasti sau vietą 
autorių straipsniai kultūri
niais, moksliniais ir politi
niais klausimais, jei tik tų 
straipsnių tikslas yra nu
šviesti lietuvių tautos isto
rišką didybę ir nepriklauso
mos Lietuvos atstatymo bū
tinumą, kurioje visi jos pi
liečiai galėtų atsiekti aukš
čiausios gerovės. Taigi, šio 
žurnalo pirmoji paskirtis, 
kaip ir buvo taip ir pasilie
ka, skleidimas lietuviško 
tautiškumo ir valstybingu
mo idėjų. O tai yra ne kas 
kita kaip tąsa senųjų vai
rininkų ir viltininkų pradė
to darbo, žurnale vietos rasT 
ir tie straipsniai, kuriuose 
reiškiama nuomonė nepil
nai sutiks su mūsų nusista
tymais, jei tik ši nuomonė 
bus reiškiama tikslu prisi
dėti prie pilnesnio išsiaiški

nimo mūsų pagrindiniam 
uždaviniui. ___

žurnalo formatas — vie
nas numeris šiais metais 
yra diktuojamas ne leidė
jų ir redakcinės kolegijos 
norais, bet problema turi
mų žurnalo dispozicijoje lė
šų ir dėl kiek suvėlinto or
ganizavimo kokybinės ver
tės medžiagos žurnalui už
pildyti. Sekantį numerį iš
leisti viliamės ankstyvam 
šių metų rudenyje. Redak
cinės kolegijos nuomone, 
žurnalas turėtų būti leidžia
mas bent du kartus į me
tus, kad ir mažesnis, bet to
kiu būdu pajėgiantis palai
kyti tampresnį ryšį su skai
tytojais, kurio šiuo laiku 
stipriai pasigendame.

Girdėjome iš eilės skaity
tojų nusiskundimų skaity
ti žurnalą iki šiol leistu 
šriftu dėl jų regėjimo su
silpnėjimo. Jis keičiamas į 
lengviau įskaitomą, dides
nį šriftą, nors tai ir suma
žina jo talpą, bet padės iš
siversti tomis pačiomis lė
šomis.

Mums atrodo, kad kiek-

Tiek daug veikimo, konfe
rencijų, pasitarimų, kultūri
nių švenčių, kad atrodytų, 
jog iš mūsų gyvenimas nieko 
daugiau ir nereikalauja. Raš
tų begalė įvairiausiomis pro
gomis skelbiama spaudoje 
su garsiais parašais, kurių 
tarpe minėtina VLIKo padė
ka popiežiui už Vilniaus ar
kivyskupijos neįjungimą į 
Lietuvos Bažnytinę provin
ciją. Tą skausmingą padėką 
kiek atsveria Krikščionybės 
Jubiliejaus centrinis rengi
mo komitetas, kaip tik pa
kartotinai prašydamas, ko 
VLIKas nenori, bet iš 
anksto dėkoja ...

vienam užsieniuose gyve
nančiam lietuviui patrijotui 
labiausiai rūpi (arba bent 
turėtų rūpėti), lietuvių tau
tos ateitis. Jau praėjo be
maž 50 metų nuo Lietuvos 
okupacijos, tai jau, nekal
bant ir apie užsieniuose už
augusią naują kartą, Lietu
vos nemačiusi , mes taip 
pat jau stipriai primiršo- 
me, kas buvo daroma ir pa
daryta nepriklausomoj Lie
tuvoje kultūrinėje srityje, 
visose meno ir mokslo ša
kose, kas buvo daroma ir 
padaryta žemės ūkio, pra
monės ir prekybos srityse? 
Mename, kad supažindini
mas jaunesnės kartos su vi
sais nepriklausomos Lietu
vos laimėjimais, o ir mūsų 
pačių tikslesnis prisimini
mas visų jų laimėjimų bū
tų tikrai vertinga medžia
ga užfiksuoti žurnale.

Iš antros pusės, mūsų vi
sų kultūrinių, politinių ir vi
suomeninių veiksnių užsie- 

/ niuose išvystytos veiklos 
darbai, planai, ir laimėjimai 
ir tos veiklos linkmė mums 
nemažiau svarbi ir įdomi, 
kaip ir praeities geresnis 
pažinimas. Norėtume, kad 
visa tai taip pat atsispindė
tų žurnalo puslapiuose.

Galutinėje analizėje šio 
žurnalo kaip ir visų kitų 
apimtis, pobūdis, formatas 
ir kokybė priklausys dau
gumoje nuo bendradarbių ir 
skaitytojų, kurie sutinka su 
savo kūryba ir galvosena 
dalintis su žurnalo skaity
tojais ir jo vadovybe.

Šia proga ir kviečiame vi
sus jungtis į galimai dides
nę Naujosios Vilties žurna
lo šeimą, kurio vieninteliu 
uždaviniu, kaip jau minė
jome, yra laisva ir kūrybin
ga lietuvių tauta ir nepri
klausoma valstybė kitų lais
vų tautų ir valstybių tar
pe. Išvardintų tikslų vedi
ni, tikime, kad ir mes, vi
siems vieningai ir kūrybin
gai dirbant, prisidėsime 
prie a. a. Antano Olio savo 
laiku išreikštos gilios min
ties: ”Juk, tą viską daro
me tik iš meilės motulei Lie
tuvai”.

Naujoji Viltis

Konkretus ir giliai sukre
čiantis incidentas, reikalau
jantis mūsų skubios ir efek
tingos talkos mažai saujelei 
lietuvių, gyvenančių Madi- 
son mieste (Wisconsin vals
tijoje), kovojant prieš sovie
tinės propagandos tikslams 
tarnaujančią ‘piliečių tary
bą’, pasiryžusią Vilnių pa
skelbti Madisono ‘seserišku 
miestu’, kaip suartėjimo su 
Sovietų Sąjunga simboliu. 
Jau vasario mėnesį jaunų 
entuziastų grupelė, vadovau
jama Algirdo Caplėno, krei
pėsi į mūsų veiksnių centrus 
su prašymu patarimo, talkos 
ir pagalbos. Kovo 8 dienos 
laiške mūsų Chicagoje gyve
nantis Lietuvos generalinis 
konsulas (taip laiške pasira
šyta) Vaclovas Kleiza, pri
siuntęs Madisono burmis
trui savo protesto laišką, pa
linkėjo sėkmės ir prašė jį 
informuoti apie padėtį. Žy
miai trumpesnis laiškas iš 
ALTos centro, pasirašytas 
tuometinio pirmininko Teo
doro Blinstrubo, pasitenkino 
įgaliojimu ponui Caplėnui 
‘veikti ALTo vardu Madiso
no apylinkėje’ ... Tuo tarpu 
vos aštuoniolika asmenų 
rašo laiškus į vietinę spaudą, 
pastoviai reiškia savo pro
testą miesto tarybai, merui, 
organizacijoms, rengia savo 
narių susirinkimus, kad jų 
metu galėtų suplanuoti kaip 
galima geresnę strategiją.

Kadangi Madisone lietu
vių labai maža, o turinčiųjų 
visuomeninės veiklos paty
rimą vos keletas, tai jų krei
pimasis į kituose miestuose 
lietuvių kolonijas ir jų cent
rus turėtų rasti atbalsį. De
ja, nuo susirašinėjimo jau 
praėjo virš dviejų mėnesių. 
Visi laukia ‘informacijų’ ir ... 
nieko nedaro.

Gegužės 9 d. iš neoficialių, 
bet patikimų šaltiniu, Madi
sono lietuviai patyrė, kad 
š.m. gegužės 24 d. į Madiso- 
ną atvyksta Vilniaus miesto 
burmistras su ‘palydovais’. 
Visa tai yra daroma labai 
slaptai, neskelbiant nei per 
spaudą, nei per žinias, nes 
organizatoriai ir kvietėjai ti
kisi nemalonumų, o gal ir 
demonstracijų. Bet ką gali 
padaryti aštuoniolika lietu
vių idealistų?

Vieno iš jų prašoma, krei
piausi į Clevelando lietuvių 
vadus. ‘Čia turėtų centras 
ką nors daryti’ - buvo gautas 
atsakymas ... Centras? Ki
ti? Tik ne mes, nes turime 
svarbesnių, smulkesnių rei
kalų ...

Gyvenimas parodo, kad iš
kilus tikram reikalui vengia
ma bet kokio veiksmo, ieš
kančius pagalbos siunčiant 
‘nuo Ainošiaus pas Kaipošių’, 
Laiko nedaug, o centras tur
būt vėl rengiasi kokiai nors 
konferencijai, kurioje bus 
padaromi nutarimai, kas 
reikia nuveikti, tik ir vėl ne
bus nurodyta, kas tą pada
rys. O vis tik, atėjus pager

bimų laikui, ir vėl kelsime 
taures ‘už nuopelnus’, dary
sime nuotraukas, džiaugsi
mės mus nutildžiusiais me
daliais. Madisono lietuvių 
prašymas turbūt liks balsu, 
šaukiančiu tyruose ..%
Mūsų veiklai jau darosi bū

dinga, kad pasitenkinama 
raštais, kurių beveik niekas 
neskaito, įgaliojimais, kurie 
neturi jokios politinės ar tei
sinės vertės. Vyksta garsūs 
pasitarimai ir konferencijos, 
išnešamos rezoliucijos ir 
siunčiamos Amerikos prezi
dentui bei senatoriams tele
gramos įvairių lietuviškų or
ganizacijų vardu. Viskas bai
giasi vaišėmis.

Bet gyvenimas parodo, 
kad tikros krizės metu nėra 
reikalingi jokie įgaliojimai, 
kaip tai įrodė Simo Kudir
kos šuolis į laisvę, sukėlęs 
mūsų neorganizuotą ir neįga
liotą Atlanto pakrantės jau
nimą. Jų demonstracijos, 
oriai sukeltas triukšmas, at
kreipęs didžiųjų žinių agen
tūrų dėmesį, pasiekė dau
giau, negu mūsų visi raštai. 
Ir štai, saujelė lietuvių Ma
disone, kaip Dovydas prieš 
Galijotą, kovoja prieš pa
vergtos valstybės sostinės 
simbolinį sutapdinimą su ‘so
vietinio miesto’ titulu. ‘Cen
trai’ ir periferijos, visvien 
kokiais titulais jos besivadin
tų, turi dabar progą ateiti į 
talką Madisono lietuviams. 
Štai du adresai: Algirdas 
Caplėnas, 5506 Manitowish 
Way, Madison, WI 53704, 
arba Romas A. Vasys, 150 
East Gilman St., Madison, 
WI 53707. Madison miesto 
meras: Hon. Joseph Stein- 
brenner, City of Madison, 
210 Monona Avenue, Madi
son, WI 53709.

COPY MACHINE OPERS
We are looklna for all shlfts 
F/T Kodak T50 and 200 
Photocopying Machine Op
erators. Good startlng sa|- 
arles. worklng condttlons & 
excellent opportunlty for 
advancemeni. Soma col- 
legeprefd. 617*266-1778, 
12-5.

MOLD 
MAKER 

We have an imme- 
diate opening for an 
experienced white 
metai mold maker. 
VVe offer a steady 
employment history 
combined with an 
attractive wage/ 
benefit package.

For a confidential 
intervievv visit our 
Personnel Dept. 
during regular busi- 
ness hours or call 
for an after hours 
appointment.

617-222-3400
SVVANK INC.
6 Hazel St. 

Attleboro, MA 
Swank is 
an equal 

opportunity employer 
M/F
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Kazys Bartašius...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tvarkingai deda visų jo at
liktų adresų nuotraukas, 
kopijas...

Cinikas galėtų tarti, kad 
nieko čia ypatingo, kad K. 
Bartašius iš Lietuvos išsi
nešęs kaligrafo profesiją ir 
patirtį-, šioje srityje ganė
tinai reiškėsi ir išeivijoje... 
Bet mūsų Kazys nesitenki
no kaligrafo specialybe, iš
eivijoje susidomėjo ir gerai 
išmoko pagal jo paties su
darytą sistemą austi lietu
viškais raštais įvairius au
dinius: kaklaryšius, juos
tas, stulas, takelius ir kt.

Audykla įrengta jo gy
venimo namo rūsyje. Joje 
stovi dvejos (kartais ir 
daugiau) audimo staklės, 
audinio ”užmetimo” apara
tūra, įvairios kitos audimo 
priemonės ir medžiagos, šią 
audyklą anksčiau, didesnio 
darbu apkrovimo metais, 
lankydavo nemažai čikagiš- 
kių klijentų, norėdami-os ką 
nors sau įsigyti arba ki
tiems dovaną nupirkti... 
Netrukdavo lankytojų ir iš 
kitų gyvenviečių atkilusių 
viešnagei į pasaulio lietuvių 
sostinę... Pastaraisiais me
tais jis surado ir apmokina 
porą jaunuolių, tikėdamasis 
jiems galėsiąs perleisti visą 
audimo įmonę.

Pereitais metais lankyda- 
mąsis pas Bartašius paste
bėjęs ant stalo Baltųjų Rū
mų voką, sušukau — svei
kinu — drauge su Prezi
dentu ir Nancy — Kazimie
rą, švenčiantį šimtąjį gim
tadienį! Paaiškėjo, kad vo
ke tikrai esąs JAV prezi
dento sveikinimas Kazimie
rui, 90 m. sukakties proga, 
o Ida Bartašienė pareiškė, 
kad sveikinimas esąs keletą 
metų pavėluotas, nes ima
ma gimimo metrikos metai, 
kai toji metrika Caro Rusi
jos laikais buvusi ištaisyta 
„kūdiki” penkmečiu pajau
ninant ...

Kazys Bartašius, karto
ju, savo charakteriu įdomi 
neeilinė asmenybė. Tebėra 
įžvalgus aplinkai ir jos kai
tai, besirūpinąs lietuvybe, 
berybis entuziastas, visad 
ir visokiomis aplinkybėmis 
gyvastingas, dirbantis, ku
riantis. Pokalbiuose su žmo
nėmis pilnas gražaus sąmo
jaus ir humoro. Aktyviai 
dalyvauja eilėje lietuviškų 
organizacijų. Seka lietuviš
kąjį gyvenimą ir bruzdėji
mą.

Malonu pastebėti, kad Ka
zimiero gyvenimo draugė 
Ida Bartašienė yra tvirta ir 
pajėgi Kazimiero bendri
ninkė, pati pasiėmusi visą 
namų priežiūros bei apyvo
kos naštą ir būdama gera 
konsultantė Kazimiero vei
kloje. Nežinau ar savitu ke
liu yra Ida atėjusi, ar iš 
įsibėgėjimo su Kazimieru, 
bet ji gražiai reiškiasi mo- 
moterų šaulių grupėse, dir
bančiose įvairiausias šiau
dinukų kompozicijas, kaip 
ir mezgančiose įvairius lie-

Dešimt metų Eugenijaus Kriaučeliūno jaunimo fondui
Per ilgą eilę metų išeivi

joje įsisteigė' ir turime 
daug įvairių fondų, kiekvie
nais metais išdalinama visa 
eilė daugiau ar mažiau už
tarnautų premijų įvairiose 
mokslo, meno ir veiklos sri
tyse. Tai rodo mūsų kultū
rinio pulso gyvumą ir įver
tinimą tų, kurie savo bran
gų laiką ir talentus aukoja 
visų mūsų bei mūsų tėvy
nės labui. Paprastai šie at- 
žymėjimai yra įteikiami 
jau ilgai ir daug dirbusiems, 
brandaus amžiaus ir skam
baus vardo asmenims. Tas 
yra reikalinga, gražu'ir bū
tina, nes laikas nesustoja 
ir ne vieną kartą būna per 
vėlu. Bet tuo pačiu mūsų 
jaunoji karta lyg ir nustu
miama į šalį. Turime išim
čių.

štai, šiemet sueina de
šimt metų, kai įsteigtas Eu
genijaus Kriaučeliūno Fon
das, kursai kasmet skiria 
premiją ne seniai žinomam 
ir gerbiamam kultūrininkui, 
bet lietuviui jaunuoliui, ku
ris, pagal organizacijų ir 
pavienių asmenų raštiškas 
rekomendacijas, praėjusių 
metų bėgyje geriausiai re
prezentavo Lietuvą ir lie
tuvius raštais, organizaci
niu veikimu arba jaunimo 
šokių, choro ar sporto gru
pėse. ši labai aukštai ver
tinama jaunimo premija 
buvo įsteigta dr. Leono ir 
Irenos Kriaučeliūnų šeimos, 
pagerbti savo mirusio sū
naus ir brolio šviesų ir ne
gęstantį atminimą.

Sunkios ir nepagydomos 
ligos iškankintas Eugenijus 

tuviško stiliaus mezgi
nius ...

Ilgiausių ir laimingų me
tų Kazimierui ir Idai Bar- 
tašiams!

Mečys Valiukėnas

“AUDRA” TRAVEL
CORPORATION

KELIONĖS l LIETUVĄ
1 98 T

12 dienų lietuvių kalbos kursai jaunimui 
Lietuvoje nuo liepos 6-22 — kaina $1979 kan.

*
Kelionių į Lietuvą išvykimo datos:

Gegužės 8 
Gegužės 21 
Gegužės 28 
Birželio 8 

Birželio 29 
Liepos 9 
Liepos 17 
Rugpjūčio 6

Oro linijos — “Air France”, “Aeroflot”, “JAT”, “Finnair". 
šių metų naujienos: Klaipėda ir Palanga - 3, 4, 5 dienos, 

Kaunas -2,3 dienos, Panevėžys - 1 diena

Kelionės 5-7 dienom į Lietuvą sutvarkomos individualiai 
pagal norimą maršrutą, pageidaujamu laiku.

Kelionė l Romą - birželio 24 ■ liepos 2

Smulkesnių informacijų teiraukitės mūsų įstaigoje nuo pirmadienio 
iki penktadienio nuo 9.30 ryto iki 17.00 vakaro, šeštadienį nuo 

11 v. ryto iki 14.00 v.p.p. šiuo adresu:
2100 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6S 1M7 
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Kriaučeliūnas mirė 1977 
metais. Nuostabiai gražų ir 
amžiną paminklą velionio 
šeima sukūrė savo mylimam 
broliui ir sūnui, artimo ir 
brangaus asmens netekimo 
skausmą perkeldami ir įkū
nydami į šį patriotinį ir kil
nų mostą, įsteigdami velio
nio vardo Jaunimo Premiją.

Eugenijus gimė 1958 m. 
sausio mėn. 5 d., mirė 1977 
m. balandžio 17 d., sulau
kęs devyniolikos metų am
žiaus. Buvo Purdue, Ind. 
universiteto studentas.

Iš mažens jautėsi pirmau
jančio asmens charakterio 
bruožas. Visada pasiryžęs 
laimėti, o jei nebuvo tikras 
dėl laimėjimo, nepradėdavo 
darbo. Ypatingai šis būdo 
bruožas jautėsi moksle ir 
sporte. Mėgo plaukimą, sli
dinėjimą ir ypatingai krep
šinį. žaidė Carl Sandburg, 
Palos Park gimnazijos 
krepšinio komandoj ”Ere- 
lis” geriausiu žaidėju. Ra
mus, taktiškas, drausmin
gas, bet veržlus žaidimuo
se, kaip erelis (ūgis 6 pėdų 
4 colių), buvo vadinamas 
„tyliuoju ereliu” (The 
Quiett Eagle). Jo atmini
mui Carl Sandburg gimna
zijos sporto salėje kabo di
džiulis visų sporto šakų ko- 
lažas, kurio viduryje iškel
tas su sviediniu rankoje sto
vi Genius. Jis mirė, kaip 
aras padangėje pašautas, 
bet — greitosios pagalbos 
lėktuve ... Nuo mažens bu
vo Jūrų skautas, baigė Kris
tijono Donelaičio žemesnią
ją ir aukštesniąją lituanis
tinę mokyklą.

Minint Eugenijaus Kriau
čeliūno dešimtąsias mirties 
metines, (premija įsteigta 
1977 m., taigi dešimtmetis 
ir nuo premijos įsteigimo), 
šv. Mišios bus laikomos Tė
vų Jėzuitų koplyčioje š. m. 
gegužės mėn. 24-tą dieną,

Rugsėjo 6
Rugsėjo 3
Rugsėjo 17
Spalio 26

Laureatas Tadas Gintautas Dabšys.

12:30 vai. p. p. Po Mišių, 
premijos įteikimo iškilmės 
įvyks Jaunimo Centro ma
žojoje salėje. Premijos lau
reatas už 1986 metus yra 
Tadas Gintautas Dabšys. 
Meninę programos dalį at
liks solistai Margarita ir 
Vaclovas Momkai, akompa
nuojant muzikui Dariui La
pinskui.

Kasmet premijai skirti 
jury komisiją sudaro atsto
vai nustatyti taisyklėse. 
Šių metų komisiją sudarė: 
PLB tautinio auklėjimo ko
misijos pirmininkė Birutė 
Jasaitienė, PIJS atstovė 
Alė Lelienė, JAV LJ sąjun
gos atstovė Violeta Dirvo- 
nytė ir Kriaučeliūnų šeimos 
atstovai: Irena Kriaučeliū- 
nienė ir Linas Kučas.

1977-85 metų laikotarpy
je premijas yra gavę sekan
tieji jaunuoliai: Viktoras 
Nakas — Washington, D.
C., Gabija Juozapavičiūtė- 
Petrauskienė — Torontas, 
Joana Kuraitė-Lašienė — 
Hamiltonas, Jūratė ir Ri
mantas Stirbiai — Philadel- 
phia, Vidas Puodžiūnas — 
Anglija, Gintė Damušytė — 
New Yorkas, Violeta Aba- 
riūtė — Detroitas, Linas 
Kojelis — Washington, D.
C., Algis Kuliukas — Ang
lija.

Šį kartą premijos laurea
tas yra losangelietis jau
nuolis, tikrai pilnai užsipel
nęs ir tinkamas būti pa
gerbtas šios dešimtosios 
premijos laimėjimu. Jury 
komisija jo vardu gavo net 
keturiolika rekomendacinių 
laiškų iš įvairių organizaci
jų ir pavienių asmenų. Štai 
ištrauka iš prelato Jono Ku
čingio laiško:

”... Per 41 metus gyven
damas Los Angeles ir daly
vaudamas šio miesto lietu
vių veikloje ir prisidėdamas 
prie jos iki dabartinio iš
augimo, jaučiu pareigą šiai 
premijai gauti pasiūlyti 

jaunuolį, 21 m. amžiaus, 
Tadą Dabšį, kuris mano 
šventu įsitikinimu šimtu 
procentų, jei ne daugiau, 
tinka šiai premijai gauti. 
Tai jaunuolis, kaip lietu- 
viai-žemaičiai sako, tinka 
tonciui ir rožončiui. Jį ra
site visur organizacijose: 
politinėse ir religinėse, šo
kių grupėse, dainos viene
tuose. Jis moka dirbti ne 
tik su jaunimu, bet ir su se
naisiais broliais lietuviais. 
Tadas yra paslaugus arti
mui padėti, jautrus kito bė
dai, nesididžiuojąs savo lai
mėjimais, kuklus, visada 
geroje nuotaikoje ...”

Sveikiname Tadą Gintau
tą Dabšį, gaunantį tikrai 
užtarnautą premiją. Didelė 
pagarba ir visų lietuvių pa
dėka turėtų atitekti Kriau
čeliūnų šeimai, kurie yra vi
siems pavyzdžiu, kaip kil
niais darbais galima įam
žinti ir įprasminti mylimo 
asmens atminimą.

Rūta Šakienė

MANAGER 
McDonald’s 

Experience in fast food management. 
Carear opportunity. East Bergen & 
Hudson County areas. Excellent sa- 
lary, benefits, vacations & bonus.

Call:- (201) 794-7606
(17-19)

PLASTICS

MACHINIST/ 
MOLDMAKER 
Local plastfc moldlng company has im- 
medlate openlngs on 2nd shlft. 4-5 
years experience Futl Tlme. Compre- 
hensive benefit packaae includes pen- 
sion plan, hospltaliratron, ma|or medi- 
cal, deniai, personal/skk days, vaca
tions, holidays indudlng your 
birthday, suggestion bonus program, 
atlendance bonus, employee exercise 
room plūs much more! We also offer 
scheduled parlodlc waae review$ and 
excellent wor>ting condltions. Located 
in Randolph, only 10 minutes irom 
Dover, Morrlstown, Mendham and 
Roxbury areas. Call 201-584- 
2263, 8 AM-4:30 PM.
Equal Opportunity Employer 
M/F. (19-21)

MECHANIC - Maintenance mechanic 
to perform wide range of maint duties 
at a large northern NJ residen'l com- 
plex, mušt have min of 4 yrs exp in 
mechnical/electrical & plumbina
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Vilniaus arkivyskupijos II tomo

sutiktuvės Antanas Juodvalkis

Rašytojas - žurnalistas 
Bronius Kviklys parašė ir. 
Lietuvių bibliotekos leidyk
la išleido šešias knygas, pa
vadintas „Lietuvos bažny
čios”. Kiekvienai Lietuvoje 
veikiančiai vyskupijai yra 
skirta po vieną knygą, tik 
Vilniaus arkivyskupijai te
ko dvi knygos — du tomai. 
Paskutinioji septintoji kny
ga skirta Kaišiadorių vys
kupijai, yra parašyta ir ati
duota leidyklai. Šis milži
niškas Br. Kviklio darbas 
galima lyginti su J. Kapo
čiaus išleista Lietuvių enci
klopedija, kuri su papildy
mais sudaro 37 tomus.

Išeivijos sąlygomis su
rinkti medžiagą apie oku
puotame krašte esančias 
bažnyčias, gauti nuotrau
kas apie buvusį ir dabarti
nį jų stovį, tiesiog negali
ma patikėti. Koks tai mil
žiniškas, kantrybės ir su
manumo reikalaujantis dar
bas. Šį darbą ir galėjo at
likti tik Bronius Kviklys, 
per visą savo gyvenimą rin
kęs knygas, nuotraukas, 
laiškus, medalius, pinigus ir 
viską, kas buvo surišta su 
lietuviškumu ar lietuvių 
kultūra.

Vilniaus arkivyskupijos 
II-jo tomo arba šeštosios 
knygos sutiktuves suruošė 
Jaunimo centro moterų klu
bas, pirmininkaujamas vei
klios visuomenininkės Salo
mėjos Endrijonienės. Vaka
ronė įvyko 1987 m. gegu
žės 8 d. Jaunimo centro ka
vinėje, susirinkus šimtinei 
nuolatinių lankytojų. Vaka
ronę atidarė ir vedė pati 
pirm. E. Endrijonienė. Pre
legentais buvo pakviesti 
marijonų provincijolas kun. 
dr. Viktoras Rimšelis ir Ga- 
ry, Ind. šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos klebonas 
kun. dr. Ignas Urbonas.

Pirmasis kalbėjo kun. dr. 
Ignas Urbonas, artimas re
daktoriaus Br. Kviklio ben
dradarbis ir ”Lietuvos baž
nyčių” rėmėjas. Dr. Ig. Ur
bonas rašo lietuvių spaudo
je.krikščionybės įvedimo te
momis ir stengiasi atskleis
ti lenkų istorikų iškraipas. 
Džiaugėsi p a si r odžiusia 
knyga ir dėkojo Br. Kvik
liui, už tokį kruopštų ir do- 
komentuotą darbą. Mums 
yra žinomos lenkų padary
tos ir tebedaromos lietu
viams skriaudos nuo pat 
krikščionybės įvedimo lai
kų, bet auganti naujoji lie
tuvių karta to nežino ir ne
galės sužinoti, nes komu
nistai istoriją perrašinėja 
savo naudai, o apie tikin
čiuosius ir bažnyčias iš vi
so neleidžia rašyti. Kai oku
pantas neleidžia tautai kal

bėti, tai mes privalome 
šaukti ir atskleisti lietu- * 
viams daromas skriaudas. 
Lietuvos bažnyčių leidinys 
istorikams bus nepamaino- 
nomas šaltinis.

Antruoju kalbėtoju buvo 
kun. dr. Viktoras Rimšelis, 
Jis yra kilęs iš Vilniaus 
krašto pergyvenęs perse
kiojimus ir patyręs lenkų 
darytas lietuviams skriau
das. Lenkų bažnyčia ir vi
sas kleras buvo valdžios ve
damos lenkinimo politikos 
vykdytojas. Lenkų okupuo
tos dalies lietuviai svajojo 
apie laisvąją Lietuvą ir 
troško būti laisvais. Papa
sakojo keletą reikšmingų 
nuotykių gyvenant kaime 
pas tėvus, vėliau lankant 
gimnaziją ir kunigų semi
nariją. Vatikano archyvuo
se nerandama gero žodžio 
lietuviams, nes kronikas ra
šė lenkai ir iškraipė faktus. 
Kun. dr. V. Rimšelio prisi
minimai apie lenkų sauva
liavimą Vilniaus krašte, pa
tirtas skriaudas ir panieki
nimai, klausytojams paliko 
gilų įspūdį. Džiaugėsi Br. 
Kviklio pastangomis, nors 
dalinai atskleisti buvusią ir 
esamą Vilniaus krašto ti
kinčiųjų lietuvių padėtį ir 
jų pastangas apginti savo 
teises.

Tragiška padėtis yra Gu
dijos lietuvių. Jei lietuvis 
užsirašė kataliku, tai jį pa
sisavina lenkai, jei lietuvis 
užsirašo pravoslavu, tai jį 
padaro rusu. Taip Gudijoje 
ir nebeliko lietuvių, nes jie 
laikomi arba rusais, arba 
lenkais.

Net Lenkijos kunigai ir 
vyskupai dar ir dabar ne
vengia skųsti Vatikanui 
lietuvių kunigų ir vyskupų. 
Kiek pastangų reikėjo lietu
viams padėti, kad arkivys
kupas Jurgis Matulaitis bū
tų paskelbtas palaimintuo
ju, bet vistiek sužalota pa
vardė. Tai mūsų kaimynų, 
„gerų katalikų” krikščioniš
kieji darbai.

Vakaronę užsklendė kny
gų autorius Br. Kviklys, iš
reiškęs padėką bendradar
biams, talkininkams, rėmė
jams ir šios vakaronės ren
gėjams. Paskaitė keletą at
siliepimų, gautų iš ok. Lie
tuvos. Laiškuose dėkojama 
knygų autoriui Broniui 
Kvikliui už parašymą Lie
tuvos bažnyčių istorijos ir 
paliekamą nenykstantį pa
minklą. Okupuotame komu
nistų krašte jie neturi gali
mybės apie tokius leidinius 
net balsiai pasvajoti, o apie 
parašymą ir išleidimą — 
net pagalvoti. Perskaitė il
goką sąrašą bendradarbių, 

talkininkų ir rėmėjų. Vi
siems yra dėkingas už viso
keriopą talką. Ypatingą pa
dėką pareiškė techniniam 
redaktoriui dail. Petrui 
Aleksui.

Užuominos

Knyga dedikuota „Lietu
vos krikšto atnaujinimo ir 
Vilniaus vyskupijos įsteigi
mo 600 metų (1387-1987) 
sukakčiai paminėti”.

Tąigi, autorius, šią knygą 
skiria ne krikšto sukakčiai 
paminėti, bet krikšto atnau
jinimo ir Vilniaus vyskupL 
jos įsteigimo 600 metų su
kakčiai paminėti. Tik lietu
vių sudarytas komitetas mi
ni 600 metų krikščionybės 
įvedimo sukaktį, o ne jo at
naujinimą. šiuo klausimu 
yra skirtingų nuomenių ir, 
nėra abejonės, laimės lenkų 
įpiršta 600 metų Lietuvos 
krikšto sukaktis. Mes ir da
bar nepajėgiam atsikratyti 
lenkų įtakos, nors ir prisi- 
auginom lietuvių prelatų ir 
vyskupų. Vatikanas yra 
lenkų prelatų įtakoje, o po
piežius, būdamas pats len
kas, pučia į tą pačią dūdą 
ir smulkmenomis stengiasi 
papirkti lietuvius, kaip žais
liukais mažus vaikus. Lietu
viams reikia plataus masto 
istorikų ir kronikininkų, 
kurie galėtų atsverti nepa
prastą lenkų įtaką ir spau
dimą popiežiui. Vardan 
krikščioniškos ir artimo 
meilės, kai kurie lietuviai 
kunigai per žemai lenkiasi 
Vatikano įstaigoms, o len
kai tą mandagumo gestą iš
naudoja savo tikslams.

Lietuvių lenkų santykių 
tema yra plati ir reikalinga 
plačių studijų. Lietuvių iš
eivija, ypač šiaurės Ame
rikoje, turi daugiau progų 
pasisakyti šiuo klausimu, 
nes ne visa spauda yra kon
troliuojama kunigų, o ir ku
nigai yra laisvesni nuo tie
sioginės lenkų ir Vatikano 
įtakos. Bet tai jau kita te
ma, išeinanti iš šio rašinio 
ribos, bet turinti ryšį su 
Vilniaus vyskupija.

Knygos metrika: Bronius 
Kviklys, Lietuvos bažnyčios 
5, Vilniaus arkivyskupija 
II dalis. Spaudai paruošė ir 
išleido Amerikos lietuvių 
bibliotekos leidykla, 1986 m. 
Chicago, III. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė. Kaina ne
pažymėta, bet parduodama 
po 20 dol. ir gaunama lei
dykloje bei pas platintojus.

Tai stambus 600 psl. kie
tais viršeliais, gausiai ilius
truotas veikalas. Tinka do
vanoms ir kiekvieno švie
suolio bibliotekai.

POEZIJOS PUOKŠTĖ
ROMO KALANTOS
PENKIOLIKOS METŲ MIRTIES 
METINĖMS:

BALYS AUGINĄS

UGNIES DALINTOJAS
(ROMUI KALANTAI)

MUS paliko visi
Smilkt ir užgesti
Vergijoj-------
Tiktai Tu — mūsų žemės
Pakilusi
Dulkė šviesi — 
žarija, pelenuose atgijus — 
Suliepsnojai 
žydinčio kraujo 
žibintu-------

Tu atidengei
Dangtį grabo —
Ir iššoko ugnis!
Duobkasiai
Išsigando ir dreba: 
Tavo kūnas 
Tėvų žemės 
Karšta kibirkštis!

Degančiose
Mirtininko įkapėse 
Tu skelbi
Kančios Testamentą:
— Imkite mano ugnį!
Imkite gruzdančią dvasią!
— Laisvės žiežirbų žaizdrą 
Brolių krūtinėn pučiu!

Su žalio gegužio velėna
Jie užkloja Tave-------
Tu guli su karžygiais
Ant smilkstančio
Laužo Pilėnų,
Atradęs kauluos senolių
Dar gyvų kibirkščių!-------

GEGUŽĖS LIEPSNA

NEUŽGESINKITE ugnies,
Kuri užsidegė 
Gegužyje — 
Kaip trapi tulpė, 
Skelbianti
Laisvės pavasarį! —

Tai Tu —
(Romai Kalanta) —
Sušvitai
Liepsnų liežuviais,
Kaip Sekminių balandis
Tėvynės
Padangėje,

Kaip žmogiškoji
Meilės liepsna,
Kaip gyvas kančios
Vainikas
Motinai žemei.

i

f Nūnai Tėvynės 
šilainė
Tapo Tavo kūnu,
Ir Tu alsuoji 
Nemirtingumu —

Tu mums likai
Vilties
Neužgesintas deglas,
Ir laisvės
Krintanti žvaigždė-------
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IS Petras Viščinis
Dirvos redaktoriui V. Gedgaudui,

A

atliekamos dainos, rašytojo 
Antano Gustaičio žvilgsnis 
pro mėlynus akinius į redak
toriaus darbo sąlygas ir mū
sų visuomenės nuotaikas, 
vėl sol. Audronės Gaižiūnie- 
nės ir pianistė dr. Sauliaus 
Cibo atliekamos dainos, svei
kinimai, sukaktuvininko žo
dis, sol. Audronės Gaižiūnie- 
nės ir pianisto dr. Sauliaus 
Cibo atliekamos meninės 
programos pabaiga, šampa
no taurių pakėlimas ir sukak
tuvininkui 'Ilgiausių metų 
'užtraukimas, pagaliau vai
šės, paruoštos viduriniosios 
ir jaunosios kartos šeiminin
kių.

Rašytojas Stasys Santva
ras dailiu žodžiu nušvietė su
kaktuvininko Vytauto Ged
gaudo nueitą gyvenimo kelią 
ir Dirvos redagavimą, lai
kantis plačios tolerancijos, 
vengiant nereikalingų ginčų, 
siekiant tobulinti jos turinį 
ir išorinę išvaizdą, kaip tai 
įprasta Vakarų žurnalistiko
je. Dėl šių jo pastangų Dir
va tapo vienu geriausių mū
sų laikraščių.

Rašytojas Antanas Gustai- 
tis'humoristiškai ir satyriš
kai pavaizdavo mūsų visuo
menės nuotaikas, palinkimą 
į kraštutinumus, silpnybę ko 
voti tarp savęs, negerbti lais
vesnės minties ir kito nuo
monės, reikalauti, kad vis
kas būtų tvarkoma ne pagal 
bendrus dėsnius, bet pagal 
kiekvieno kraštutinį reikalo 
supratimą. Dėl to yra nepa
vydėtinas darbas redakto
riaus, ypač tokio, kuris yra 
subrendęs vakarietiškos žur 
nalistikos etikos įtakoje, 
kaip tai yra su Vytautu Ged
gaudu. Jo taurios pastangos 
kartais susilaukia nepagrįs
tų priekaištų, keistų reikala
vimų ar net grąsinimų.

Perėjus prie sveikinimų, 
Vilties draugijos pirm. inž. 
Kazimieras Pocius dėkojo 
redaktoriui Vytautui Ged
gaudui už Dirvos pažangą ir 
linkėjo toliau sėkmingai jai 
vadovauti, iškeldamas taip 
pat jo žmonos Stefos atsidė
jimą Dirva ir nepakeičiamą 

Juo toliau, juo plačiau ir 
tvirčiau įsigali mūsuose pa
linkimas ruošti atskirų as
menų pagerbimus ar sukak
čių minėjimus ne tiek pagal 
tų asmenų tikruosius nuo
pelnus, kiek pagal turimus 
ryšius ir draugystes. Taip 
dažnai tie pagerbimai ar su
kakčių minėjimai vyksta to
se vietovėse, kuriose plačių 
ryšių ir draugysčių asmenys 
gyvena, o nepastebėti lieka 
tiė, kurie dėl atliekamo dar
bo, visuomeninio ir kultūri
nio darbo, neturi laiko to
kiems ryšiams ir draugys
tėms susidaryti ir palaikyti. 
Kai platūs, dargi gerokai pa
gražinti tokių pagerbimų ir 
minėjimų aprašymai randa 
atgarsį mūsų spaudoje, tai 
susidaro iškreiptas mūsų 
gyvenimo vaizdas.

Kitaip įvyko su Dirvos re
daktorium Vytautu Gedgau
du, kuriam šiemet sukako 
75-ri metai amžiaus, 50 metų 
žurnalistinės veiklos ir 29-ri 
metai sėkmingo darbo Dir
voje. Gegužės 2 d. Bostone 
jam pagerbimą suruošė ALT 
S-gos 10-sis skyrius Bosto
ne, vadovaujamas Juozo 
Kapočiaus, kuris pats yra 
Lietuvių Enciklopedijos lie
tuvių bei anglų kalbomis ir 
kitų reikšmingų raštų leidė
jas, gerai pažįstąs lietuvių 
spaudos vargus ir rūpesčius. 
Taigi, čia pareikšta pagarba 
iš tolo ne ryšių ar draugys
tės pagrindu, bet už atliktą 
ir atliekamą darbą, ilgus 
metus sėkmingai redaguo
jant Dirvą.

Pagerbimo vakaras buvo 
gerai suorganizuotas ir gra
žiai pravestas. Į jį atvyko 
Vilties draugijos pirminin
kas inž. Kazimieras Pocius iš 
Chicagos, Naujosios Vilties 
žurnalo vyr. redaktorius Vy
tautas Abraitis iš Floridos, 
atstovavęs ir Tautinės sąjun 
gos pirmininkui dr. Leonui 
Kriaučeliūnui bei centro val
dybai, Naujosios Vilties re
dakcinės kolegijos narys dr. 
Antanas Butkus iš Clevelan
do, JAV LB Kultūros Tary
bos pirmininkė Ingrida Bub
lienė iš Clevelando, atstovą- talką redaktoriui, 
vusi ir LB Krašto valdybai, 
Lietuvių Skautų S-gos tary
bos pirmininkas Petras Mo
lis, Skautų Brolijos Vyr. 
Skautininkas Kazys Matonis 
Skautų Fondo pirmininkas 
Česlovas Kiliulis, buvęs Ke
leivio redaktorius Jackus 
Sonda, Laisvės Varpo vedė
jas Petras Viščinis, atstova
vęs Lietuvių Fondui, o taip 
pat daug vietos lietuvių or
ganizacijų atstovų bei Bos
tono ir apylinkės lietuvių. 
Tai ryškiai iškėlė Dirvos 
įvertinimą ir jos redakto
riaus Vytauto Gedgaudo po
puliarumą.

Programoje pakaitomis 
sklandžiai plaukė rašytojo 
Stasio Santvaro plati infor
macija apie Vytautą Gedgau perdavė jos vadovaujamos 
dą ir jo redaguojamą Dirvą, tarybos ir LB Krašto valdy- 

. sol. Audronės Gaižiūnienės bos sveikinimą ir linkėjimus, 
ir pianisto dr. Sauliaus Cibo Ji dėkojo Vytautui Gedgau-

Naujosios Vilties vyr. re
daktorius Vytautas Abraitis 
perdavė ne tik savo, bet taip 
pat visos Naujosios Vilties 
žurnalo redakcinės kolegijos 
ir Tautinės Sąjungos pirmi
ninko dr. Leono Kriaučeliū- 
no bei centro valdybos linkė
jimus ir žymenį su gražiu įra
šu. Jis pareiškė, kad jau sa
vo kailiu patyrė, koks yra 
sunkus ir slidūs redakto
riaus darbas. Vytautui Ged
gaudui ir jo talkininkei žmo
nai Stefai priklauso padėka, 
kad jis padarė Dirvą populia
riausiu lietuvių laikraščiu 
Amerikoje. Sėkmė telydi jo 
tolimesnį darbą!

LB Kultūros Tarybos pir
mininkė Ingrida Bublienė

dui ir jo redaguojamai Dir- 
vi už įnašą į lietuvišką kultū
rą, baigdama savo sveikini
mą šūkiu: ‘Tegyvuoja lietu
viškoji spauda’.

Laisvės Varpo vedėjas 
Petras Viščinis, atstovauda
mas Lietuvių Fondui, pažy
mėjo, kad nuo Lietuvių Fon
do prieš 25-rius metus iškė
limo, Vytautas Gedgaudas ir 
jo redaguojama Dirva tapo 
vienu uoliausiu tos idėjos rė
mėjų ir populiarintoju. Tai 
prisidėjo prie to, kad Lietu
vių Fondas išaugo į stiprią 
finansinę jėgainę, kuri dabar 
jau kasmet skiria lietuviš
kiems reikalams iš gaunamų 
už pagrindinį kapitalą palū
kanų virš ketvirčio milijono 
dolerių. Dalis tos paramos 
tenka taip pat lietuvių spau
dai, įskaitant Dirvą. Jis lin
kėjo toliau jungti lietuvius 
įvairių pažiūrų ir įsitikinimų 
bendram darbui gyvosios tie 
tuvybės išlaikymui ir Lietu
vos laisvės atstatymui, 
sai dar iškėlė šio pagerbimo 
reikšmingumą ta prasme, 
kad pagerbimas vyksta ne 
Clevelande, kur Dirva lei
džiama, ar Chicagoj, kuri lai
koma lietuvių išeivių sosti
ne, bet Bostone, kuris jau ei
lę metų yra likęs be lietuviš
ko laikraščio. Tai lyg rodytų, 
kad pagarba' ir įvertinimas 
stipriausiai reiškiasi iš tolo. 
Jo nuomone, prasmingiau
siai redaktorius Vytautas 
Gedgaudas būtų pagerbtas, 
jei visi padėtume paskleisti 
jo redaguojamą Dirvą gali
mai plačiau lietuvių visuo
menėje, surasdami naujų 
prenumeratorių. Lietuvių 
Fondo sveikinimą ir linkėji
mus jis parėmė 1,000 dolerių 
čekio įteikimu Dirvos reika
lams.

Lietuvių Skautų Sąjungos 
tarybos pirmininkas Petras 
Molis dėkojo redaktoriui ir 
jo žmonai Stefai už vis didė
jančio dėmesio skyrimą lie
tuviams skautams, o skautų 
fondo pirmininkas Česlovas 
Kiliulis iškėlė Gedgaudų nuo
pelnus skautų fondui įnašais 
ir to fondo populiarinimu, už 
tai įteikdamas Vytautui Ged 
gaudui to fondo sidabrinį 
ženklelį.

Pagerbimo proga ALT 
S-gos Bostono skyriaus pir
mininkas Juozas Kapočius 
įteikė skyriaus vardu Vilties 
draugijos pirmininkui inž. 
Kazimierui Pociui 6,000 dol. 
čekį, skirtą Dirvos išlaiky
mui ir tobulinimui. Dėkoda
mas už tokį stambų įnašą, K. 
Pocius pareiškė, kad Bosto
no skyrius yra vienas pavyz-* 
dingiausių skyrių Ameriko
je.

Tautinės Sąjungos Bosto
no skyriaus ir visų pagerbi
mo dalyvių vardu gražų ad
resą Vytautui Gedgaudui 
įteikė skyriaus sekretorius 
inž. Romas Veitas.

Savo žodyje Vytautas Ged
gaudas nuoširdžiai dėkojo 
visiems už dėmesio atkreipi
mą į jį ir jo atliekamą darbą,

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo Valdyba 
negalėdami dalyvauti Jūsų didžioje šventėje Bos
tone sveikina Jus garbingos amžiaus sukakties su
laukusį ir per tą ilgą savo amžiaus laikotarpį taip 
nuoširdžiai skelbiantį lietuvišką žodį ir mūsų Tė
vynės vargus svetimam krašte gyvenantiems lie
tuviams Dirvos puslapiuose.

Taip pat reiškiame padėką už didžią talką 
Lietuvos Nepriklausomybės Fondui, už nuoširdų 
talkinimą jo išleistiems leidiniams lietuvių ir 
anglų kalba bei jų platinimą.

Lietuvos Nepriklausomybės Valdyba ta pro
ga Dirvai paremti siunčia auką 500 dol.

■ BOSTONO LIETUVIAI

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SKYRIUS

Kai kitų organizacijų 
veikla laipsniškai silpnėja, 

Ji- . Tautinės S-gos Bostono 
skyrius po persitvarkymo 
ir atsijauninimo eilės nau
jų narių priėmimu savo 
darbų apimtį plečia. Vien 
paskutiniu metu jis suren
gė keletą gražių parengimų 
ir kultūrinių subatvakarių 

zsu aktualiomis paskaitomis, 
lėšomis gausiai paremia 
svarbius lietuviškus reika
lus. Be jau anksčiau minė
tų stambesnių įnašų įvai
rioms lietuviškoms apraiš-

šio pagerbimo surengimą, 
dalyvavimą jame, už sveiki
nimus ir linkėjimus bei do
vanas. Įprastu jam kuklumu 
jis savo kalbą baigė pabrėž
damas, kad šis vakaras - tai 
pagarba laisvam žodžiui, pa
garba savo tėvų kalbai, o 
taip pat pasižadėdamas ir 
toliau visu atsidėjimu dirbti 
laisvos Lietuvos atstatymui.

Programą sklandžiai pra
vedė Rėdą Veitaitė, jauno
sios kartos atstovė.

Taip iš tolo pareikšta pa
garba redaktoriui Vytautui 
Gedgaudui ir jo žmonai Ste
fai, kaip asmenims, atsidė
jusiai plušantiems Dirvoje, 
kad gyvoji lietuvybė už Lie
tuvos ribų stiprėtų ir mūsų 
pastangos bei ryžtas atgau
ti Lietuvai laisvę nuolat aug
tų. Pagerbimas išsiskyrė iš 
visųltitų tuo, kad jis buvo 
paremtas ne vien kalbomis 
ir vaišėmis, bet gražiu mūsų 
menininkų įjungimu į jo 
programos atlikimą, o taip 
pat konkrečia parama mūsų 
spaudai - 7,000 dolerių suma 
ir surasti 28 nauji prenume
ratoriai Dirvai!

Apie meninę pagerbimo 
programos dalį plačiau ža
dėjo parašyti kiti, tad šioje 
vietoje tenka pastebėti tik 
tiek, kad ji buvo aukšto ly
gio, įvairi ir įdomi, kad nea
bejotinai prisidėjo prie pa
gerbimo sėkmingumo ir kul
tūrinio aspekto jame iškėli
mo bei pabrėžimo.

LNF pirm. E. čekienė 

koms, dabar valdybos siū
lymų narių susirinkimas 
paskyrė Dirvai 6,000 dole
rių, mirusio Antano Matioš- 
kos įamžinimui Lietuvių 
Fonde 200 dolerių, o Lietu
vos krikšto sukakties mi
nėjimą Bostone parėmė 100 
dolerių, tapdamas to minė
jimo garbės globėju.

Jonui Vizbarui pasitrau
kus iš skyriaus valdybos, į 
valdybą pakviestas pirma
sis kandidatas inž. Edmun
das Cibas. Skyriaus pirmi
ninku yra Juozas Kapočius.

DAIL. VYTAS SAKALAS

Savo dailės darbais ame
rikiečių dailininkų parodose 
vis stipriau reiškiasi jau
nas lietuvis dailininkas Vy
tas Sakalas. Paskutiniu me
tu jis dalyvauja Stux pa
talpose Bostone suruoštoje 
parodoje, kuri vyks iki ge
gužės 23 d. Joje išstatyti 
Vyto Sakalo du aliejiniai 
paveiksliai ant iškirpto aliu- 
minijaus.

O gegužės 17 d. Arts mu
ziejuje Fields parke Brock
tone atidarytoje parodoje 
Vytas Sakalas yra vienas 
iš 75-kių Bostono ir apylin
kės dailininkų, kurie išstatė 
po vieną savo darbų. Tame 
muziejuje tokio pobūdžio 
kolektyvinės parodos ren
giamos kas treji metai. To- 
ji paroda truks iki rugpjū
čio 16 d. Jos lankymas: nuo 
antradienio ligi sekmadie
nio imtinai nuo 12 vai. ligi 
5 vai. po pietų.

ŠAULIŲ IŠKYLA

Naujosios Anglijos šau
liu Trakų rinktinė kasmet 
suorganizuoja iškylą su šau
dymo varžybomis ir kita 
programa, šiemet tokia iš
kyla įvyks birželio 7 d. Ro
muvos parke Brocktone. Jo
je dalyvaus visos trys kuo
pos : Jono Vanagaičio iš 
Bostono, Dr. Vinco Kudir
kos iš Worcesterio ir Mar
tyno Jankaus iš Brocktono. 
Laukiama taip pat vietos 
lietuvių visuomenės. Pra
džia 1 vai. Rinktinės pirmi
ninku yra A. Zenkus iš 
Worcesterio.



1987 m. gegužės 21 d.

BOSTON
MOTINOS DIENA DU 

SEKMADIENIUS

Lietuvoje buvo įprasta 
Motinos dieną minėti pirmą 
gegužės sekmadienį, o šia
me krašte tai daroma antrą; 
sekmadienį. Pagerbdamas, 
abiejų kraštų tradicijas, 
Laisvės Varpas skyrė abie
jų sekmadienių savo laidų 
pagrindinę dalį Motinos die
nai. Gegužės 3 d. laidoje bu
vo ryškinami lietuvės moti
nos uždaviniai, rūpesčiai ir 
vargai šių dienų Lietuvoje 
ir išeivijoje, iliustruojant 
tai atitinkama muzika. O 
gegužės 10 d. laidoje pa
žvelgta į lietuvės motinos 
vaidmenį lietuvių tautos 
raidos istorijoje, pateikiant 
konkrečius pavyzdžius ir at
skleidžiant jos vietą mūsų 
tautosakoje, šioji programa 
pradėta Rudnios apylinkėse 
išlikusia rauda ”Motula 
mano,maralių putiala”, ku
rią perdavė Veronika Janu- 
levičiūtė. Lietuva kaip visų 
mūsų motina, pavaizduota 
Stasio Santvaro eilėraščiu, 
kurį skaitė pats autorius. 
Tai vykęs abiejų kraštų 
tradicijų suderinimas, ne
atsisakant savo lietuviškų 
papročių ir neneigiant nau
jo krašto tvarkos.

A. MATIOŠKOS 
ĮAMŽINIMAS

Mirusio energingo ir uo
laus visuomenės veikėjo 
Antano Matioškos įamžini
mo Lietuvių Fonde reikalu 
aukos tebeplaukia. Ligi šiol 
stambiausią tam tikslui au
ką paskyrė Tautinės s-gos 
vietos skyrius, kuriame ve
lionis stipriai reiškėsi. Toji 
auka — tai 200 dolerių. Tuo 
būdu statomas pats pras
mingiausias paminklas as
meniui, kuris visą savo gy
venimą paskyrė lietuviš
kiems reikalams, tapdamas 
pavyzdžiu kitiems, kaip rei
kia ir galima suderinti savo 
asmeninį gyvenimą, šeimos 
reikalus su visuomenine ir 
kultūrine veikla. Dar tebe
laukiama atsiliepimo šiuo 
reikalu kitų organizaci
jų, ypač tų, kuriose ve
lionis uoliai dirbo, o taip 
pat jo draugų. Įnašai siųs- 
tini: Mr. P. Viščinis, 173 
Arthur St. Brockton, Ma. 
02402 arba tiesiog į Lietu
vių Fondą, 3001 W. 59th 
St., Chicago, III. 60629.

ELENOS 
VASYLIŪNIENĖS 

PARODA
Jau eilė metų, kai viešo

sios bibliotekos vadovybė 
Cambridge rengia Elenos 
Vasyliūnienės dailės darbiu 
parodas, šiemet tokia jos’ 
paroda bibliotekos patalpo
se, 449 Broadway, Cam
bridge vyksta nuo gegužės 
11 d. Ji bus atidaryta ligi 
gegužės 27 d.

• LB Bostono apylinkės 
narių visuotinis susirinki
mas įvyks birželio 7 d., sek
madienį, tuojau po 10:15

Dirva ir jos redaktorius
Vytautas Gedgaudas

Stasys Santvaras(2) .
1985 m. ‘Dirva minėjo sa

vo gyvenimo 70 metų sukak
tį. Iš tikro tai nėra trumpas 
išeivinio laikraščio amžius! 
Tačiau šiuo atveju nesigilin
sim į leidinio istoriją, reikia 
paminėti tik tai, kad ‘Dirva’ 
pačioj savo buvimo pradžioj 
apsisprendė būti nepriklau
somu tautinės minties laik
raščiu, tą liniją ji išlaikė iki 
mūsų dienų. Kad ‘Dirva’ sa
vo idėjai yra tokia ištikima, 
ne vienu požiūriu yra reikš
mingi jos redaktorių darbai. 
Tai juos čia nors prabėgom 
ir paminėsim.

‘Dirvos’ steigėjas ir leidė
jas buvo žinomas Clevelando 
lietuvių veikėjas ir praturtė
jęs verslininkas A.B. Barto
ševičius. Jis įsteigė ‘Dirvos’ 
leidimo bendrovę, nupirko 
spaustuvę, linotipą ir didelio 
formato laikraščiui spausdin 
ti mašinas bei kitus įrengi
mus. Pirmuoju ‘Dirvos’ re
daktorium buvo pakviestas 
žymus JAV lietuvių veikė
jas, buvęs SLA prezidentas, 
Vincas Jokubynas. Pirmas 
aštuonių puslapių ‘Dirvos’ 
numeris pasirodė 1915 m. 
rugpiūčio 26 d. Po vienerių 
metų Jokubynui iš Clevelan
do išvykus, antruoju ‘Dir
vos’ redaktoriumi buvo Juo
zas Gedminas, anksčiau re
dagavęs tautininkų leidžia
mą ‘Vienybę’ Brooklyne. 
Tuo pat metu, kaip red. Ged
mino pavaduotojas, ‘Dirvon’ 
atėjo rašytojas Kazys S. Kar« 
pius. 1919 m. J. Gedminui iš* 
vykus į Chicagą dienraščio 
‘Lietuva’ redaguoti, kaip 
‘Dirvos’ redaktorius, o vė
liau ir jos leidėjas, pradėjo 
dirbti jau minėtasis Kazys S. 
Karpius. 1920-1923, kaip sa
vaitraščio mėnesinį mokslo, 
literatūros ir satyros priedą, 

mišių šv. Petro parapijos 
salėje. Apylinkės valdyba 
kviečia Bostono apylinkės 
lietuvius gausingai dalyvau
ti šiame susirinkime, kuria
me valdyba padarys veiklos 
pranešimą, o dalyviai tiki
me iškels minčių, kurios pa
dėtų pagyvinti mūsų apylin
kės lietuvišką gyvenimą. 
Susirinkime įvyks naujos 
valdybos rinkimai. Valdy
ba patieks kandidatų sąra
šą, kurį susirinkimas galės 
papildyti prieš balsavimus.

• Baisiojo Birželio įvykių 
minėjimas Bostone įvyks 
birželio 14 d., sekmadienį, 
sekančia tvarka: 10:15 iš
kilmingos mišios šv. Petro 
bažnyčioje, So. Bostone. Po 
šv. Mišių seka minėjimas 
parapijos salėje.

• Tautos Šventės minėji
mas įvyks rugsėjo 12 d., So. 
Bostono Lietuvių salėje.

DIRVA

jis redagavo 28 psl. žurnalą 
‘Artojas’. Be to, atsiremda
mas į Lietuvos istoriją, Kar
pius parašė stamboką kiekį 
literatūrinių veikalų, kurių 
vieną kitą mini ir nūdienis 
mūsų literatūros mokslas. 
Kazys S. Karpius ‘Dirvą’ re
dagavo 1919-1948 m. laiko
tarpyje, taigi ištisus 29-ris 
metus. Tiek pat metų ‘Dir
vą’ redaguoja ir dabartinis 
jos vyr. redaktorius Vytau
tas Gedgaudas.

Po antrojo pas. karo į 
JAV siūbtelėjo stambi lietu
vių banga. Čia daug ką mes 
radom ir daug ką pradėjom 
keisti. 1948 m. ‘Dirvą’ pra
dėjo redaguoti iš Prancūzi
jos atvykęs Vincas Rastenis. 
Po metų į savaitraščio redak 
činį darbą įsijungė Balys Gai
džiūnas. V. Rasteniui išvy
kus į New Yorką, ‘Dirvos’ re 
dakcinį darbą perėmė Balys 
Gaidžiūnas. Iki to laiko sa
vaitraštis atrodė kaip didelė 
ir nepatogi paklodė. Tuo pat 
metu iškilo ir kitas opūs klau 
simas (ne tik ‘Dirvai’, bet ir 
kitiems* Amerikos liet, laik
raščiams) - ar taikytis prie 
senųjų skaitytojų, ar kreip
tis į naująją ateivių bangą. 
B. Gaidžiūnas, remiamas J. 
J. Bačiūno, Pr. Lapienės, dr. 
Aukštikalnio-Colney ir kt. 
tautinės srovės veikėjų, ry
žosi daryti drąsias permai
nas - sudarė redakcinę kole
giją, pasitelkė stiprių ben
dradarbių, pakeitė leidinio 
formatą, -Dirvą’ pradėjo 
leisti tris kartus per savaitę. 
Lietuvių žurnalistų sąskry
dy, kuris įvyko 1968 m. kito
je kontinento pakrantėje, 
San Francisco mieste, mūsų 
gerbiamas ir mylimas Jac
kus Sonda taip samprotavo: 
girdi, jo redaguojamas Bos
tono ‘Keleivis’, savo laiku 
nepasukęs ‘Dirvos’ persi
tvarkymų keliu, pasilikęs 
prie senųjų skaitytojų, kurie 
vienas po kito miršta, tad ir 
‘Keleivis’ mirsiąs greičiau 
negu ‘Dirva’. Taip tada kal
bėjo taurus socialdemokra
tas apie tautininkų ‘Dirvą’. 
Kaip visi gerai žinome, J. 
Sondos pranašavimai pasi
tvirtino - ‘Dirva’ dar vis te
bekeliauja, o ‘Keleivio’ jau 
nebeturim.

Nelemti ‘namų dūmai’, o 
vėliau gaisras ‘Dirvą’ pastū
mėjo į naujus vargus ir rū
pesčius. Balys Gaidžiūnas, 
buvęs ‘Dirvos’ vyr. redakto
rium vienuolika metų, 1962 
metais pasitraukė. Nuo to 
laiko iki 1968 m. ‘Dirvą’, ne 
be sopulio grįžtančią į savait 
raščių šeimą, Vyt. Gedgaudo 
talkinamas, rūpestingai re
dagavo Jonas Ciuberkis. 
Nuo 1968 m. rudens iki šiol 
‘Dirvos’ vyr. redaktorius - 
Vytautas Gedgaudas, prieš 
dvejis metus be fanfarų pa
minėjęs 50 metų žurnalisti
nio darbo sukaktį.

‘Dirvą’ leidžia Amerikos 
lietuvių spaudos ir radijo 
draugija Viltis, įregistruota 
kaip pelno nesiekianti orga
nizacija, Clevelande, Ohio.

Aimanos ir pamokslai mū
sų dienų žmogaus nejaudina 
ir negraudina, veikiau jį er
zina. Bet teisybę vis tiek rei
kia sakyti. Tad bandykim 
dėti ant svarstyklių 16, kar
tais 20 psl. savaitraščio re
daktoriaus darbą, šiuo atve
ju Vytauto Gedgaudo darbą. 
Aišku, kiekvienas redakto
rius daro visa, kad jo reda
guojamas leidinys būtų pa
trauklus ir savo turiniu, ir 
savo išoriniu pavidalu. Tiem 
dalykam suorganizuoti* ne
pakanka patirties, gan daž
nai reikia didelės kantrybės, 
apdairumo, giedro šypsnio ir 
takto. Spauda, kuri savo 
bendradarbiam moka hono
rarus, turi laisvas rankas - ji 
gali jiem statyti sąlygas, jų 
rašinius taisyti ir perreda- 
duoti, į pasitraukusio vietą 
gali kitą žurnalistą pasikvies
ti. Lietuvių išeivių spauda, 
kuri honorarų savo bendra
darbiam beveik nemoka, tos 
prabangos neturi. Tai spau
dai, taigi ir ‘Dirvos’ vyr. re
daktoriui Vyt. Gedgaudui, 
kartais tenka grumtis ir su 
keistom žmogaus silpnybė
mis: atsiranda norinčių ra
šyti, kurie dar neturi ką ra
šyti, o jau stato sąlygas, kad 
jo rašiniai būtų spausdinami 
ištisai, nė vieno žodžio ne
keičiant; gan dažnai ateina 
ir tokių rašytojų, kurie į ‘Dir 
vą’ braunasi su asmeninėm 
bylelėm, pramanais ir sme
genų aptemimu; kiti, men
kais ginklais apsiginklavę, 
bando susidoroti su savo po
litiniais ir visuomeniniais 
priešais, dar kitas turi gerų 
minčių, kelia įdomius ir ak
tualius klausimus, bet jo kal
ba ir stilius yra tokie daik
tai, kuriuos reikia iš naujo 
daryti. Kartais ‘Dirvos’ pa
matus sudrebina ir savaitraš 
čio leidėjai bei globėjai, pa
prastoj tiesoj nepajėgdami 
tiesos matyti. Vyt. Gedgau
das galėtų mum papasakoti 
dar įdomesnių, linksmesnių 
ir dramatiškesnių nuotykių, 
mum gi svarbu pabrėžti, jog 
visa tai didžiai apsunkina 
laikraščio redaktoriaus dar
bą, beprasmiškai degina jo 
laiką, o ‘Dirvos’ savaitinį nu
merį vis tiek reikia padaryti. 
Su tokiom redakcinio darbo 
‘linksmybėm’ ‘Dirvos’ vyr. 
redaktorius grumiasi jau be
veik 30 metų. Be abejo, bū
na stiprių savaitraščio nu
merių, būna ir silpnokų (tai 
priklauso nuo bendradarbių 
pajėgumo), bet ‘Dirvoj’ visa
da spindi Vytauto Gedgaudo 
dvasinė šviesa ir tiesa. Ži
nom, kad nemažą krūvį tech
nikinių darbų redaktoriui 
padeda nugalėti Stefa Ged
gaudienė.
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Romėnai sakydavo, kad 
‘Dė gustibus non disputan- 
dum’ - dėl skonio nesiginčija
ma. Vadinasi, ir Vyt. Ged
gaudo redaguojama ‘Dirva’ 
vienam gali patikti, o kitam 
nepatikti (čia dar nemažai 
lemia ir mūšų apytamsis sro- 
viškumas). Bet objektyviai 
kalbant, ‘Dirva’ yra vienas 
įdomesnių, vertingesnių ir 
gražesnių išeivijos lietuviš
kų laikraščių. Redaktorius 
Vyt. Gedgaudas dar vis su
randa pajėgių bendradarbių, 
be to, pats rūpinasi pagirti
nu ‘Dirvos’ tolerantingumu, 
atsiribojimu nuo beprasmiš
kų ginčų ir polemikų srauto, 
pats rūpinasi ir savaitraščio 
estetika. Dailininkų tarpe 
turėdamas būrį draugų, pats 
domėjęsis dailės menu, stu
dijavęs spaudos techniką, su 
prigimtimi atsinešęs jautrų 
skonį, kiekvieną ‘Dirvos’ nu
merį jis aprengia dailiu ir 
patraukliu drabužiu.

Pastovi ir stipri vyr. re
daktoriaus Gedgaudo atra
ma - ‘Dirvos’ politinių apžval 
gų rašytojas Vytautas Meš
kauskas, pasižymįs taiklia ir 
aktualia medžiagos atranka, 
jei taip galima sakyti - prolie- 
tuviškais straipsnių komen
tarais ir gyvu stiliumi. An
tanas Gustaitis protarpiais į 
‘Dirvą’ atneša satyros ir hu
moro šypsenų. Anksčiau 
‘Dirvos’ stulpai buvo Vytau
tas Alantas, Bronys Raila, 
Vincas Rastenis ir kt. Sa
vaitraščiui labai svarbūs at
skirų vietovių koresponden
tai, kaip Antanas Juodvalkis, 
Povilas Žičkus, Jurgis Janu
šaitis, Petras Viščinis ir kt. 
Sveikintina darbšti ir įžvalgi 
publicistė Aurelija Balašai- 
tienė. Kai vienas ar kitas tų 
bendradarbių nutyla, laikraš
tyje miršta jų garsintoji vie
tovė, miršta ir ne viena ak
tuali tema. Akyliau pasižval
gę, rasim, kad vienu kitu at
veju ‘Dirvoj’ pasisako ne tik 
tautininkai, bet dešinio ir 
kairiojo sparno žmonės. Ma
no nuomone, redaktorius Vy 
tautas Gedgaudas į ‘Dirvą’ 
atnešė tą dvasią, kurią į Bos
tono ‘Keleivį’ buvo atnešęs 
Jackus Sonda.

Vytautas Gedgaudas yra 
malonus ir patrauklus žmo
gus, gilios dvasinės kultūros 
nuskaidrinta asmenybė. Ben 
dradarbiauti, susitikti, dirb
ti su juo - tik paguoda! Kaip 
tartų Bronys Raila, Praam
žius ir gera sveikata tegu ne 
ša ‘Dirvos’ vyr. redaktorių 
Vytautą Gedgaudą per mū
sų laiko verdančius vandenis 
per kalnų prarajas ir blūdo 
pilnas girias į mum visiem 
giedresnį rytojų! Jo talentai 
ir darbai nė tik tautininkam, 
bet ir lietuvių visuomenei 
dar yra labai, labai, labai rei
kalingi.

Naudota literatūra:
Z. Zinkevičius: Lietuvių 
antroponimika; Al. Laikū- 
nas: Pirmieji septyni Dir
vos dešimtmečiai, Dirva 
1915-1985; Al. Laikūnas: 
Dviguba Vytauto Gedgau
do spaudos darbo sukaktis 
Lietuvių dienos 1984 m. 
kovo mėn.
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Chicagos teatro^ Vaidilutės valdybos dalis su režisierium. 
Sėdi iš kairės: P. Šlutienė, rež. D. Lapinskas, O. Šulaitienė. 
Stovi: I. Tiknienė, E. Šulaitis ir K. Šimkuvienė.

VAIDILUTĖS TEATRO PASIRODYMAS
Chicagoje pradėjęs veikti veikalai, pateikti vienaš po

”Vaidilutės” teatras, daly
vavo praėjusiais metais te
atro festivalyje, pastatyda
mas vienaveiksmę komediją 
”Uošvė j namus, tylos ne- 
bebus” ir gavo net du Oska
rus, vėl pasirodė scenoje. 
Premjerinis spektaklis įvy
ko 1987 m. gegužės 3 d. 
Jaunimo centre. Buvo pa
rodyti du vienaveiksmiai 
vaidinimai: K. Ostrausko 
drama ”čičinskas” ir A. 
Gustaičio komedija ”Kaip 
velnias prisiviliojo Fortū
nato Klibo sielą”. Abu vei
kalus režisavo kompozito
rius Darius Lapinskas, ži
nomas operų kūrėjas ir sta
tytojas. Du skirtingo žanro 

išeivyes lietuvių

IŠEIVIJOS LIETUVIŲ SPORTAS
Red.: čerkeliūnas — Mickevičius — Krasauskas

Veikalas apima 40 m. sporto veiklos laikotar
pį, turi 502 psl. su 400 nuotraukų. Sporto Sąjunga 
ir lietuviai sportininkai didžiai pasitarnavo Lietu
vos garsinimui tarptautinėje sporto arenoje visur 
ir visada gindami lietuviškus interesus.

Knyga (kietais viršeliais) gaunama lietuviš
kuose knygynuose arba rašant leidėjui: šALFAS 
S-ga, 32 Rivercrest Rd., Toronto, Ont., M6S 4H3, 
Canada.

Knygos kaina $25.00 plius $6.10 persiuntimui. 
Knyga gaunama ir pas Sporto S-gos atstovę O. 
Jokūbaitienę Clevelande, kreipiantis telef. (216) 
481-7161.

dšPerkeliūnas ■ ^Mickevičius • čMačuuskas

kito tą pačią popietę, žiūro
vams nebuvo lengva susi
orientuoti ir įsijausti. Sun
ki ”čičinsko” drama, rašy
tojo kurta absurdo teatro 
įtakoje ir režisieriaus D. 
Lapinsko -rankose, žiūrovų 
nepagavo ir sunku buvo 
sekti veiksmą,

D. Lapinsko įvesti muzi
kiniai ir per garsiakalbį pa
teikti šauksmai bei trenks
mai, gązdino žiūrovus ir ne
padėjo veiksmo eigai išryš
kinti. Be to, Čičinsko duslus, 
lyg iš po žemių einąs bal
sas, salėje buvo girdimas, 
bet žodžių prasmė ne visa
da suvokiama. Kiti aktoriai, 
būdami scenos gilumoje ir

DIRVA

nepakankamai garsiai kal
bėdami, neprisidėjo prie 
veikalo išryškinimo. Akto
rius Audrius Viktorą gerai 
atliko sunkų Čičinsko vaid
menį, prisidedant ir kitiems 
aktoriams.

Po du vaidmenis turėjo: 
Edis Šulaitis — zakristijo
no ir razbainyko, Viktoras 
Radvila — pulkininko ir 
karčiamninko, Laima šulai- 
tytė — panos ir mergos 
(kuo jos skiriasi?), ši dra
ma turi tris paveikslus ir 
a t i t inkamas dekoracijas. 
Vykusiai išspręstas Čičins
ko kapas, kuris laiks nuo 
laiko išmeta Čičinsko kūną 
ir žmonės turi vargo vėl jį 
sugrąžinti į žemę.

Antras veikalas A. Gus
taičio komedija ”Velniai” 
(kaip sutrumpintai ir toliau 
vadinsim), buvo supranta
mesnis realesnis, nors gir
dimumas taip pat buvo ne
pakankamas. Turint galvoj, 
kad publiką daugumoje su
daro vyresnio amžiaus žiū
rovai ir dalies klausa yra 
apsilpusi, aiškus ir pakan
kamai garsus tarimas yra 
būtinas. Šiuo atveju, Ant
ras kaimas gali būti geru 
pavyzdžiu, nes jie kalba aiš
kiai ir garsiai.

”Velnio” verkėjai: pada
vėja — Daiva Viktoraitė, 
kultūrininkas — Audrius 
Viktorą, Fortūnatas Klibas 
— Edis Šulaitis, velnias — 
Viktoras Radvila. Du vaid
menis turėjo Laima šulai- 
tytė — šnekutės ir Jauno
sios žmonelės, o net tris — 
Danutė Rukštytė — Plepu
tės, Suzės ir Sąžinės,

žmonėse yra įsivyravusi 
nuomonė, kad užtenka tik 
A. Gustaitį pamatyti sceno
je ir jau publika nebesusi- 
laiko nesijuokusi, bet to ne
galima pasakyti . apie šio 
veikalo vaidinimą. Publika 
šykšti buvo juokui. Kas čia 
kaltas: veikalas, aktoriai, 
pastatymas ?

Užsklandai

žiūrovų prisirinko pilna 
salė ir balkonas, nežiūrint 
kitų kelių didelių renginių 
(abiturientų pristatymas, 
pasižymėjusio lietuvio pa
gerbimas ir kt.). Publika 
skirstėsi apsivylusi, nes D. 
Lapinsko pastatymai mū
siškės visuomenės dar nėra 
pakankamai įsi jaučiami ir 
suprantami, šiuose pastaty
muose pasigedome iškilių
jų Vaidilutės aktorių, gavu
sių teatro festivalyje Oska
rus. Aktoriai jauni, bet ne 
per žali, baigę ar bebaigią 
studijas ir tai gali užtikrin
ti Vaidilutės teatro ateitį. 
Vertinant aktorių ir vado
vybės pastangas išlaikyti 
Chicagos lietuvių teatrinę 
veiklą, tenka išreikšti pa
dėką už jų įdedamą darbą 
ir rodomą pasiaukojimą. 
Aktoriai gyvena išsimėtę 
po plačiąją Chicagos apylin
kę, dirba savose profesijo
se ir jiems suvažiuoti į re
peticijas nėra jau taip pa
prasta.

Linkime ištvermės ir ryž

to lietuviško teatro ir kultū
rinėje veikloje.

Vaidilutės teatro vado
vybė: pirm. dr. P. Kisielius, 
administratorė — O. šulai
tienė, nariai — K. Šimku
vienė, P. šlutienė, E. Šulai
tis, K. Brazdžionytė, I. Tik
nienė ir D. Viktorienė.

A. Juodvalkis

GLUE ADJUSTER 
OPERATOR

Experienced Glue Room Mechan* 
ics sought by growing folding 
carton plant. IJnion shop. Day 
and night shift openings. Good 
pay and benefits. Call Tony Quin- 
to at 201-345-200. (16-22)

Farmacijos daktarui, mokslininkui

A. t A.

GEDIMINUI GUDAUSKUI
staiga mirus, reiškiu giliausią užuojautą tė

vams dr. ir komp. GUDAUSKAMS, seseriai 

DAINAI, broliui SAULIUI su šeimomis ir 

kitiems jo giminėms bei draugams.

Mielai draugei

ONAI JARAŠŪNIENEI
Anapilin iškeliavus, sūnų dr. EMANUELĘ 

jo žmoną LAIMĄ, dukrą LIUCIJĄ ir kitus 

artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liū

dime.

Edvinas ir Halina
Balceriai

Po varginančios ligos

ONAI JARAŠŪNIENEI
Anapilin iškeliavus, jos sūnui mielam kole

gai filisteriui Dr. EMANUELIUI, dukrai 

LIUCIJAI ir kitiems artimiesiems korporan- 

tišką užuojautą reiškiame.

Los Angeles Neolituanai

Raimonda Apeikytė

1987 m. gegužės 21 d.

PRESSROOM 
SUPERVISOR — 2ND SHIFT
Mušt have extensive 4-color back
ground, be mechanically inclined & 
familiar with multi-color Heidelberg 
equijįment. Web experience helpful 
būt not necessary. Will be respon- 
sible for quality & production of 
various types of commercial printing. 
”Hands-On” individual preferred. 
Good salary, working conditions & 
excellent benefits. Please respond 
w /resume & salary history or call 

1-800-528-5347, to
IMPERIAL LITHO/GRAPHICS

P. O. BOX 1600 
PHOEN1X, ARIZ. 85001 

(1925)

MECHANIC - For wrapping and fili- 
ing eąuipment maintenance In candy 
plant. Mušt have basic knowledge of 
wrapping, fllling, and packaging ma- 
chinery with skins i n ai r, electrical and 
mechanical systems repair. Modern 
facllify, Ii bėrai benefits and good pay 
in line with experlence and ability. Call 
Warren or Dominlck, 9am-3pm wkdys, 
201-964-0660. (19-21)
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A. Gustaičio ir S. Santvaro padėka DETROIT
LB Bostono sk. valdyba, 

kurios pirmininkas šiuo me
tu yra Brutenis Veitas, ba
landžio 11 d. 7 vai. vakaro 
Lietuvių piliečių d-jos III a. 
salėje surengė Poezijos spek
taklį, skirtą mudviejų dar
bam paminėti.

Eilėraščius atrinko, spek
taklio statymu rūpinosi Mir
ga Girniuvienė ir Zita Kru- 
konienė; programą atliko 
Mirga Girniuvienė, Antanas 
Kulbis X jis parengė St. Sant
varo skaidrių montažą), Ai
das Kupčinskas, Gitą Kup
činskienė, Zita Krukonienė, 
Aleksandras Pakalniškis, jr. 
Gražina Sakalienė, Vytautas 
Sakalas (pastarieji du suda
rė Ant. Gustaičio skairdrių 
montažą), Romas Šležas rū
pinosi spektaklio apšvietimu 
Sodauto etnografinis ansam 
blis, vad. Gitos Kupčinskie
nės, spektaklį padabino liau
dies dainomis, Gintaras Če
pas originaliai pravedė svei
kinimus raštu, Kazys Ba- 
čanskas uoliai prisidėjo prie 
kitų renginio darbų.

Inž. Br. Veitui ir jo vado
vaujamai LB Bostono sk. vai 
dybai nuoširdžiai dėkojame 
už Poezijos spektaklio suren 
girną ir globą, programos su
darytojom ir vadovėm, vi
som ir visiem programos at
likėjam reiškiame atskirą ir 
nuoširdžią padėką už tikrai 
dailaus ir savimingo spektak 
lio parengimą bei atlikimą.

Bostono ir jo apylinkių lie
tuviam, o taipgi ir tolimes
nių vietovių tautiečiam bro
liškai dėkojame už tai, kad 
jie taip gausiai susirinko mū
sų darbų paklausyti ir mud

‘Arpber Hdidays” 

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE: 
Liepos 20-28 Maskva 1, Vilnius 5,

Maskva 1 ..................... ...’..... $1399.00
Rugsėjo 16-25 Maskva 1, Vilnius 5, 

Maskva 2 ............................. $1429.00
Gruodžio 6 — sausio 10 Maskva 2,-Vilnius 5, 

Ryga 4, Leningradas 3....... $1514.00

ĮDOMESNI MARŠRUTAI
Liepos 7-24 Maskva 2, Vilnius 5, privačiu autobusu 

per Pabaltijį iki Leningrado $1956.00
Spalio 6-23 Maskva 2, Vilnius 9, Leningradas 4, 

Helsinki 1 ................................. $1725.00

Registracijos, informacijos reikalu skambinkite:
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite
1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadwav
P. O. Box 116, 

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

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY FOR DEPARTURES 
FROM BOSTON OR NEW YORK AND ARE SUJECT TO CHANGES.

viem parodė tiek daug savo 
širdžių šilimos.

Taupydami gyvenimo lai
ko likutį, ta pačia proga 
nuoširdžiausiai dėkojame vi
som tautietėm ir tautiečiam, 
bičiulėm ir bičiuliam, kurie 
mus pasveikino raštais, laiš
kais, telegramom, telefono
gramom ir telefonu. Sąra
šas ilgokas, tad prašome 
mudviem atleisti, kad visų 
pavardžių negalime paminė
ti.

Atskira padėka ‘Dirvos’ 
vyr. redaktoriui Vytautui 
Gedgaudui, kuris savaitraš
tyje skyrė daug vietos, vi
suomenei priminė mudviejų 
darbus ir gyvenimo sukaktis

Dar kartą reikšdami pa
dėką Poezijos spektaklio ren 
gėjam, atlikėjam ir jo daly
viam, visiem jungiame gilią 
pagarbą.

Antanas Stasys
Gustaitis Santvaras

MECHANIC NEEDED - for modern 
maintenance shop in a NJ auarry. 
Heavy equipment experience nelpful 
bot not necessary it you have diesel 
experience & a willingne$$ to perform 
maintenance on heavy equipment. Sal
ary commensurate with experience, 
Benefit package +■ bonuses. Apply in 
person or call; Stone House Road, Mil- 
linglon, N J. 201-580-3923.
Located minsfrom exlt 36on Rt. 78.

(19-23)

BINDERY PERSON
Brooklyn printer needs experienced 
Muller soddle binder. Salary open + be
nefits. Call Greg, 718-522-7577

(19-21)

RUBBISH DRIVER
Mušt have experience, Roll Off or 
Rubbish Packer. Mušt have Class II 
lic. Good pay & good benefits. Call 
Ist for appointment. 617-598-9525. 

(19-21)

MILLWORK MAN NEEDED 
Interior, exterior doors, win- 
dow dept. Call aft. 9, ask for 
Bob. 301-233-7700. (19-21)

LIETUVOS KRIKŠTO 
SUKAKTIES IŠKILMĖS

Michigano Lietuvos Krik
što Jubiliejaus komitetas, 
savo balandžio mėn. posėdy
je sudarė galutiną Jubilie
jaus minėjimo tvarkaraštį, 
pagal kurį gegužės mėn. 24 
d. jubiliejaus šventė įvyks 
šv. Antano lietuvių parapi
joje. šventė pradedama 
10:30 vai. iškilmingomis 
mišiomis, kurias atnašaus 
klebonas kun. Alfonsas Ba- 
bonas. Mišių metu giedos 
parapijos choras, vadovau
jamas muz. Stasio Sližio. Po 
pamaldų seks akademinė 
minėjimo dalis, kurios metu 
paskaitą tema "Religija 
Lietuvoje prieš krikščiony
bę”, skaitys dr. Marija Gim
butienė, viešnia iš Kalifor
nijos. Meninė dalį atliks 
Detroito Moterų Kvartetas, 
vadovaujamas muz. Stasio 
Sližio.

Birželio 7-tą, jubiliejaus 
šventė šv. Petro lietuvių 
parapijoje, kuriai vadovau
ja klebonas kun. Kazimie
ras Butkus.

Union Pier ir apylinkių 
lietuviai krikšto jubiliejų 
minės birželio 13-tą 11 vai. 
šv. mišių metu. Minėjimą 
organizuoja Beverly Shores 
LB apylinkės valdyba. 
Grand Rapids lietuviai ju
biliejų švęs birželio 28-tą 
dieną šv. Petro ir Povilo pa
rapijos bažnyčioje, kur 12 
vai. dienos šv. mišias at
našaus kun. K. Schictel. 
Minėjimą organizuoja LB 
Grand Rapids apylinkė.

Tą pačią datą jubiliejų 
minės ir Lansingo lietuviai 
šv. Marijos katedroje -12 
vai. dienos šv. mišių metu. 
Iškilmės organizuoja LB 
Lansingo apylinkės valdy
ba. Kanados Windsoro lie
tuviai jubiliejų minės irgi 
birželio 28-tą dieną šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoje, 
kuriai vadovauja kun. Ka
zimieras Simaitis. Krikščio
nybės jubilejaus bus pami
nėtas ir Mackinaw City, 
Mich. liepos 19-tą šv. An
tano parapijoje, kur klebo
nauja lietuvis kunigas Juo
zas Kluonius.

Vėlesni jubiliejiniai ren
giniai įvyks rudenį, prade
dant, rugsėjo 13-tąja, kada 
dr. Rasa Mažeikaitė skaitys 
paskaitą tema: "Dramatiš- 
ki krikšto keliai Lietuvoje”, 
Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos Kultūros Centre. 
Ten pat, spalio 4 d. kun. Ka- 
zimierias Pugevičius skai
tys paskaitą anglų kalba 
”The Catholic Church in 
Lithuania Today”.

Iškilmingas Lietuvos 
Krikšto 600 metų jubilie
jaus užbaigimas Michigano 
valstijoje įvyks spalio mėn.
17-18 d. d. Dievo Apvaizdos 
lietuvių parapijoje. Spalio 
17, šeštadienį, 6:30 vai. va- 
kareLietuvių Religinio Me
no parodos atidarymas, o 8 
vai. Toronto ''Volungės” 
choro, kuriam vadovauja 

muz. Dalia Viskontienė, 
koncertas Kultūros Centro 
salėje. Sekmadienį, spalio
18-tą, 10:30 vai. ryte, iškil
minga eisena su organizaci
jų vėliavomis į bažnyčią 
kur iškilmingas mišias at
našaus Detroito arkivysku
pas E. Shoka, asistuojant 
vysk, pagelbininkui M. An- 
derson’ui, lietuviams vysku
pams P. Baltakiui ir V. 
Brizgiui bei Detroito ir jo 
apylinkių lietuviams kuni
gams. Po pamaldų susipa
žinimo bei pabendravimo 
su aukštaisiais dvasiškiais 
priešpiečiai Kultūros Cent
ro didžiojoje salėje.

A. Misiūnas

• Detroito Kasa, lietuvių 
kredito kooperatyvas, pra
neša, kad įstaiga dėl šven
tės bus uždaryta gegužės 
25 d.., pirmadienį.

METAL 
FABRICATOR 

lf you have exp. w/press brakes, 
punch presses & spot welders, we 
have a cftreer oppty. for you. Ali 
benefits, plūs proht sharing. Melrosa 
Displays 2 Brighton Avė., Passaic, 
N. J. 07055. 201-471-7700. (17-19)

MECHANICS NEEDED - Exp "A" or 
"B". Full or Part Time for. minor/ 
major repairson diesel tracfors, trail- 
ers, 8. straight jobs, in large fully 
equipt shop. Excellent wages, benefits. 
Call 201-862-4106 in Linden.

(19-21)

MACHINE OPERATOR
THIRD Shift, wlll train. 
Mušt be able to work 6-7 
days a week. Needed as 
soon as possible. Good 
benefits. Apply or Call: 
PRINCE MACARONI, 1 
Prince Avė., Lowelt, MA , 
617-458-411 Ext. 131.

(19-22)

FACTORY VVORKERS - *5.00/hr. 
Coiler Operator & General Factory 
Vl/orkers for night shift. Some heavy 
lifting. Perm position w/all bnfts. 
Apply in person 9-3 p. m., 
Endot Industries, 10 F*ros- 
pect PI., Denvllie, N. J.

(19-21)

CARPENTER-ALL AROUND 
MAINTENACE REPAIR VVORKER

EXPERIENCE !S ESSENTIAL
Contoct Personnel

617-234-8735
Excellent Employment Programs Available

OMSION OF ALUED PROOUCTS CORPORATION
PRCMO6NCE ROAD, NORTH8RIDGE MASSACHUSETTS 04534

EQUAL OPPORTUNITYEMPLOYER

PLANT & OFFICE HELP
• 3 SHIFTS — F/T, P/T & Weekends
• DRIVERS — F/T, P/T & Weekends
• CLERK TYPIST —- 50 wpm. Very Diversified
• MAIL CLERKS — F /P time flexible hours 
•..CONTACT RĖPS — Outside Customer service

Call Personnel 201-807-0800
or apply in person

514 South River St., Hackensack, N. J. 07011
10 AM-4 PM

(19-20)

AUTOMOTIVE TECHNICIAN
Oualified Technician needed for growing dealer- 
ship. GM or Nissan experience a plūs būt not 
necessary.

BODYSHOP HELPER
needed. Experience a plūs būt will train.
Top vvages, good benefit package, Blue Cross/ 
Blue Shield, paid vacations. 
Call 203-889-2311 for confidential interview. 
Art Jordan, Service Manager. 
Tom Senuta, Bodyshop Manager.

ANTONINO BUICK NISSAN
NORWICH, CT. 06360

AUTO BODY HELP
Our busy exp«ndlng body 
shop has need for Auto 
Body Help. lf you are 
exper. and want to work In 
a shop that not only pro- 
vldes you vvlth above aver- 
age earnings, būt apprecl- 
ates your efforts, we may 
have just the job for you. 
We have a complete range 
of modern employee bene
fits. For an lnterview con- 
tact Bob Jankowskl, Body 
Shop Manager, Centrai 
Motorą, 56 Providence
Hwy.. Norvvood, MA. 617- 
762-2200 or 617-762-8444.

OWNER OPERATOR
M.8.I. Transportine., islookingforde- 
pendable Tractor Trailer Operator to 
starl immediately for a fasf growing 
company to run PA, N J, NY, Mass, CT. 
Average pay between $800. to $1,300 a 
week. Steady work. 6 davs a week. Call 
all week, belw 7am-7pm at 201-636-3082

FACTORY HELP — for busy manu
facturing plant. FT & PT. Apply in 
person or call 201-287-6200. Asdec 
Industries, 65 Brunswick Avenue, 
Edison, N. J. 08817. (16-20)

NATIONWIDE 
K Į INSURANCE 

I Nat.onw.de >S on you' Md»

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

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

Nat.onw.de
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A. A.

ONAI JARAšŪNIENEI

mirus, jos sūnui dr. EMANUELIUI JARA- 

ŠŪNUI, dukrai LIUDAI ir jų šeimoms reiš

kiame gilią užuojautą.

Clevelando Vyrų Oktetas

A. A.

ONAI JARAšŪNIENEI
iškeliavus į amžinybę, sūnui dr. EMANUE

LIUI JARAšūNUI, marčiai LAIMAI ir anū

kams ROMUI ir ANDRIUI reiškiame gilią 

užuojautą.

Stepas ir Giedrė
Matai

A. t A.
ONAI JARAšŪNIENEI

mirus, sūnui Dr. EMANUELIUI, dukrai 
LIUDAI su šeimomis, giminėms ir artimie
siems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Rimas ir Audra Gulbinai 
Dr. Vida Scarpello 
Jadvyga Budrienė 
Mindaugas Budrys

\

ONAI JARAŠŪNIENEI

mirus, Klubo narį jos sūnų dr. EMANUELĮ,

dukrą LIUCIJĄ ir kitus artimuosius nuošir

džiai užjaučia.

Santa Monikos Lietuvių 
Klubas

JAKUBS AND SON
Laidojimo įstaiga

Della E.; William J. Sr.,
W iii i am J. Jakubs Jr. ir

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

MEMBER

FSLIC
Pertarsi Ssvngs & Losn tnsurancs Corp

1987 m. gegužės 21 d.TITU V A

Prie a. a. Onos Jarašūnienės kapo Visų Sielų kapinėse. Iš 
kairės*, anūkas Romas, marti Laima ir sūnus dr. Emanuelis Ja- 
rašūnas, duktė Laima Fencel ir anūkas Juozas.

V. Bacevičiaus nuotr.

BATCH MAKER
APPLY AT OR SEND RESUME TO: 
TEVCO INC., 690 MONTROSE AVĖ., 

SO. PINFID, N. J. 07080 
(19-21)

MATAS realtors

505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
(216) 486-2530

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. H0WARD TURNER.

SM /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,t r

■ kvalifikuotų studentų mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /civing/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta.
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. 

Penktadieniais 9:00 iki 6:00.
Šeštadieniais 9:00 iki 2:30. Your S svingo Insurod to M O OOO



1987 m. gegužės 21 d. DIRVA Nr. 20 — 11

cievetANPe »> ATNAUJINTOS DIEVO MOTINOS ŠVENTOVĖS

4
iH

Ui PROGRAMA
• Poetas Stasys Santva

ras, pakviestas Dievo Mo
tinos parapijos klebono kun. 
G. Kijausko, S. J., atvyksta 
iš Bostono dalyvauti atnau
jintos Dievo Motinos šven
tovės iškilmėse gegužės 23- 
24 d. d.

St. Santvaras apsistos 
pas p. p. Gaidžiūnus. Telef. 
(1) 256-3209. Arba pasie
kiamas skambinant į Dievo 
Motinos parapiją 531-4263.

• Bronio Railos knygos 
”Tave mylėti tegalima iš to
lo” sutiktuvės Lietuvių na
muose praėjo labai gražiai, 
susirinkus apie porą šimtų 
svečių.

Br. Railos ir prof. dr. T. 
Venclovo kalbos buvo su dė
mesiu išklausytos ir vėliau 
plačiai diskutuojamos. Su
tiktuves rengė Tėvynės 
Garsų radijas. Plačiau bus 
kitame numeryje.

• Clevelando Skautinin
kių Draugovė, gegužės 23 
d. 11 vai. ryto (šeštadienį) 
lietuvių kapus, Visų Sielų 
kapuose, puoš tautinėmis 
vėliavėlėmis.

Šeimos prašomos iki šeš
tadienio aptvarkyti antka
pius, kad būtų matomos pa
vardės ir kapų numeriai.

ABITURIENTŲ 
PAGERBIMAS

LB Clevelando-Ohio Apy
gardos valdyba kartu ęu 
šv. Kazimiero lituanistine 
mokykla rengia baigusiųjų 
aukštesniąją mokyklą pa
gerbimą gegužės 31 d., sek
madienį, 7 vai. vakaro Die
vo Motinos parapijos sve
tainėje.

Prašome visus abiturien
tus, norinčius dalyvauti pa
gerbime, kreiptis į Rėdą Ar
dytę — 18050 Lake Shore 
Blvd., Cleveland, OhK 44119. 
Tel.: 486-8593.

• L.K.V. S-ga Ramovė 
kartu su Amerikos lietu
viais veteranais (Post 613) 
gegužės 25 d., pirmadienį, 
šv. Jurgio parapijoje pa
gerbs mūsų žuvusius ir mi
rusius karius. Trumpos 
apeigos, šv. Mišios ir bend
ri pusryčiai. Pradžia 8:15 
vai. ryto.

Visuomenė ir ramovėnai 
kviečiami prisiminime da
lyvauti,

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

Šeštadienį, gegužės 23 cL
6:30 vai. vakaro

vSv. Kazimiero statulos šventinimas
• Šventinimo apeigas atlieka

JT . E - vysk . PAULIUS BALTAKĮ S , OFM
• Šventei vadovauja ir jąi globoja

ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINĖ MOKYKLA ir JAUNIMAS

Sekmadienį, gegužės 24 d
10:00 vai. rytoAtnaujintos Dievo Motinos šventovės šventinimas ir

i 1 • v •sv. Misios

• Pagrindinis koncelebrantas 
Clevelando diocezijos valdytojas
LT . E . vysR - ANTHONY M. PILLA

• Koncelebruoja:
J.E. vysk.
JT - E - vysk.
ir svečiai kunigai.

• Mišiųi metu gieda Dievo Motinos parapijos choras, 
vad. muz. Ritos Kliorienes ir sol. Aldona Stempužiene

PAULIUS BALTAKĮS,OFM
VINCENTAS BRIZGYS

11:30 vai. ryto . į

— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE —
767 East 185th St.
Cleveland, Ohio 44119
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS Už: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI- 
- LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 

PAGERINIMUI (HOME 
EQUITY). NAMŲ 

PIRKIMUI (MORGIČIAI).

VISI BANKINIAI PĄTARNAVIMAI
Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheąues, priimame telefono, elektros, šildymo ir vandens 

sąskaitas.
KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.

DARBO VALANDOS:
Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:30 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 10:00 vai. r. — 6:00 vai. vak.

SEKMADIENIAIS 
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos 

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

Šventinis koncertas auditorijoje
Sol. Aldona Stempužiene
Dievo Motinos parapijos choras, 

diriguoja muz. Rita Klioriene 
ir
Pianistas Antanas Smetona

atlieka Ludwig van Beethoven CHORINĘ FANTAZIJĄ
Grandinėlė, vad. Liudas Sagys 

specialiame šventiniame šokyje 
Pabaigtuvių vainikas

Programoje:

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• GEGUŽĖS 24 D. — At
naujintos Dievo Motinos Nuo
latinės Pagalbos šventovės" 
šventinimas, dalyvaujant vysk. 
A. M. Pilla, vysk. P. Baltakiui, 
OFM ir vysk. V. Brizgiui.

• GEGUŽĖS 30 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
linksmavakaris.

• GEGUŽĖS 31 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyk
los mokslo metų užbaigimas.

• BIRŽELIO 7 D., sekma
dienį, 12 vai. Dievo Motinos 
parapijos salėje Toronto Mai
ronio ir Clevelando Šv. Kazi
miero lituanistinių mokyklų 
mergaičių chorų jungtinis kon
certas.

• BIRŽELIO 14 D. Birželio 
trėmimų minėjimas. Rengia 
ALT, Estų Taryba ir Latvių 
Sąjunga.

• LIEPOS 19 D. SLA 14 
kuopos gegužinė p. Jokūbaičių 
sodyboje.

• Žalgirio šaulių kuopos 
šaudymo datos: birželio 7 
d., liepos 12 d., rugpiūčio 9 
d., rugsėjo 13 d. Pradžia 
1 vai. p. p.

BY.OWNER

Brick Bungalow on Neff 
Rd. 4 bedrooms, 1^2 bath, 
natūrai woodwork, centrai 
air, fenced-in backyard, fi- 
nished basement, $63,000. 
Please call today 531-2985.

(19-20)



DIRVA
• DIRVA ateinančią sa

vaitę dėl Memorial dienos 
šventės neišeis. Sekantis 
numeris išeis birželio 4 d. 
data.

• Dešimtosios Eugenijaus 
Kriaučeliūno jaunimo pre
mijos įteikimas ir dešimt 
metų Eugenijaus mirties 
paminėjimas įvyks š. m. 
gegužės mėn. 24 d., sekma
dienį, Jaunimo centre, Chi
cagoje. 12 vai. 15 min. šv.

Mišios Tėvų Jėzuitų koply
čioje. Tuoj po pamaldų 1 
vai. premijos įteikimas Jau
nimo centro apatinėje salė
je. Į iškilmes atvyksta pre
mijos laureatas Tadas Gin
tautas Dabšys iš Los Ange
les, Ca. Meninę programos 
dalį atliks solistai Marga
rita ir Vaclovas Momkai, 
akompanuoja muzikas Da
rius Lapinskas. Audrė Ki- 
žytė skaitys ištrauką iš V. 
Mačernio poezijos.

Po programos vaišės ir 
pabendravimas. Visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvau-

A. A.

KRISTINAI GRINIUVIENEI

mirus, velionės sūnui mielam LIŪTUI GRI

NIUI, jo žmonai NIJJOLEI ir visai šeimai 

reiškiame mūsų gilią užuojautą ir liūdime 

kartu.

Galina Leonienė ir 
sūnus Algirdas 

su šeima

ti. Įėjimas laisvas.
Visus kviečia Kriaučeliū- 

nų šeima.

• ALT S-gos Chicagos 
skyrius š. m. birželio mėn. 
6 d. 6 vai. j), p. L. Tauti
niuose Namuose ruošia va
karienę, kurios metu čika- 
giečiai bus supažindinami 
su mūsų žymaus rašytojo 
Vytauto Alanto neseniai pa
sirodžiusia knyga "Aušra 
Paliūnuose". Ta proga bus 
pagerbtas ir pats rašytojas, 
jam garbingo amžiaus su
laukus. Lietuviška visuo
menė kviečiama gausiai da
lyvauti.

Platesnių informacijų 
gausite paskambinę V. Len- 
kevičienei, tel. (312) 476- 
3547.

• Tradicinės Poezijos die
nos šiais metais bus ilgo 
Kapų dienos savaitgalio 
pradžioje, penktadienį, ge
gužės 22 ir šeštadienį, ge
gužės 23 dienomis Jaunimo 
centro mažoje salėje. Pir
masis vakaras skiriamas 
Kazio Bradūno poezijai, an
trasis Antano Gustaičio hu- 
moristikai.. Programos rei
kalais rūpinasi Lietuvių ra
šytojų draugijos valdyba, o 
ūkiniais ir techniškais Jau-

Dvidešimt penktasis 

Dirvos novelės 

konkursas
PREMIJA 600 DOLERIŲ skiriama iš 

a. a. SIMO KAŠELIONIO palikimo, kurį 
tvarko Korp! Neo-Lithuania.

Tenia. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėlė rašytų, su dvigubu tarpu.

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1987 m. 
birželio 15 d.

Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo
ti na paprasta balsų dauguma.

nimo centro moterų klubas.

• Dirvos novelės konkur
sui gauta novelė "Pagun
da", pasirašyta slapyvar
džiu Balandis.

BIRŽELINIŲ TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiais metais Cicero Altos 
skyriaus valdyba rengia 
žiauriojo Birželio minėjimą Sv. 
Antano parapijos salėje birželio 
7 dieną. Pamaldos už Sibiro 
kankinių,Lietuvoje nužudytųjų, 
mirusiųjų koncentracijos la
geriuose ir partizanų sielas bus 
10:30 vai. ryto Šv. Antano 
parapijos bažnyčioje. Po pamal
dų 12 vai. dieną iškilmingas 
minėjimas. Paskaitininkas bus 
prof. K. Eringis ir solistė Aldona 
Pankienė. Po programos 
kavutė.

Kviečiami dalyvauti visi 
lietuviai, lietuvės, visos orga
nizacijos bei klubai. Pada
rykime vieną minėjimą, nes 
daug žmonių to labai reikalau
ja. Būtų gerai matyti, kad 
Lietuvių Bendruomenės nariai, 
frontininkai bei jų bičiuliai 
parodytų gerą valią ir daly
vautų Cicero žiauriojo Birželio 
viename minėjime. Be to, 
laukiamas ir jaunimas, skautų, 
ateitininkų ir kitos jaunimo 
organizacijos.

Būtų labai gražu, kad visi lie
tuviai ir visos organizacijos įver
tintų Altos veiklą ir prisimintų 
jos pastangas. Gana ambicijų, 
tik ranką su ranka suspaudus 
padarysime didelius darbus. 
Pažiūrėkime, kas rengia tą mi
nėjimą. Dalyvaukime visi ir vie
ningumu prisidėkime prie 
Lietuvos laisvinimo darbų.

Sofija Palionienė

• Romano konkursas, 
skelbtas New Yorko šaulių 
kuopos, pratęsiamas iki š. 
m. lapkričio 1 d. Premija 
1000 dol. Rankraščius siųs
ti K. Miklui, 71 Farmers 
Avenue, Plainview, N. Y. 
11803.

A. A.

Pik. lt. ANTANUI TVERUI

mirus, jo žmoną LEOKADIJĄ, sūnų RIM

VYDĄ su šeima ir visus gimines nuoširdžiai 

užjaučia.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Chicagos Skyrius

Farmacijos daktarui, mokslininkui
A. t A.

GEDIMINUI GUDAUSKUI
staiga ir netikėtai iš šio pasaulio iškeliavus, 
jo tėvams dr. JUOZUI, komp. GIEDRAI GU
DAUSKAMS, sesutei DAINAI, broliui SAU
LIUI ir jų šeimoms, reiškiame širdingiausią 
užuojautą ir kartu liūdime.

Vytautas ir Nelė 
A p e i k i a i

Taip staiga šią žemišką kelionę

GEDIMINUI GUDAUSKUI 
užbaigus, seserį kol. filisterę DAINĄ GU- 

DAUSKAITĘ-DE TOROK, tėvelius Dr. JUO

ZĄ ir GIEDRĘ GUDAUSKUS, brolį SAU

LIŲ ir kitus artimuosius korporantiškai už

jaučiame.

Los Angeles Neolituanai
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