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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kaip atpiginti gydymą?
Vytautas Meškauskas

Prieš kuri laiką visame kraš
te nuaidėjo Arkansas guber
natoriaus pareiškimas, kad se
ni žmonės, kaip medžiai miš
ke, turi mirti ir savo vietą už
leisti jauniems. Tai gyvenimo 
padiktuota tiesa, tačiau ją 
konstatuoti politikui nėra pa
tartina. Mat, senų žmonių 
proporcija visam pasaulyje, 
išskyrus Sovietiją, didėja, o 
šiame krašte jie daugiau nau
dojasi balsavimo privilegija 
negu jauni. Antra vertus, ga
lima pateisinti ir gubernato
rių. Gydymo išlaidos taip 
smarkiai didėja, kad verta 
pasukti galvą kaip jas suma
žinti.

Žinia, turing galvoje medi
cinos pažangą, būtų tiesiog 
nepadoru prileisti, kad ją nau
dotis gali tik turtingesni. Ar 
nėra valstybės uždavinys ją 
padaryti prieinama visiems? 
Prie to einama visuose laisvuo
se kraštuose. Sveikatos prie
žiūros ir gydymo pramonė - 
valstybinė ar privatinė - yra 
greičiausiai auganti pramonės 
šaka, reikalaujanti vis dau
giau ir daugiau viso tautos 
ūkio pajamų.

Britai 1948 metais įsivedė 
nemokamą gydymą visiems, 
įsteigę NHS (National Health 
Service). Jau pirmaisiais jos 
metais pasirodė, kad ji gali vi
są valstybę įstumti į bankrotą, 
todėl jau sekančiais metais ji 
turėjo išsiversti iš jai biudžete 
skirtų lėšų. Tą sumą nustato 
finansų ministeris ir patvirti
na parlamentas. Rezultatas 
toks, kad beveik visos ligoni
nės naudojasi dar prieškari
niais pastatais, o juose viešpa
taujančios unijos žiūri dau
giau savo narių, kaip ligonių 
interesų. Tiesa, pirmoji pa
galba suteikiama greitai, ta
čiau kai kurių ne skubiai rei
kalingų operacijų tenka ilgo
kai palaukti. Žinomas atsiti
kimas, kad vienai 20 m. mer
ginai reikėjo laukti net 6 me
tus operacijos, kuri pašalintų 
nuo jos veido baisius randus, 
likusius po auto katastrofos. 
Nepaisant to, 80% britų savo 
sveikatos tarnyba yra paten
kinti. Girdi, jei kas nori ge
riau ir greičiau, gali gydytis 
už savo pinigus, o čia - viskas 
dovanai. Kaip matome iš pri
dėtos kaštų lentelės, D. Brita
nija vieno žmogaus sveikatos 
reikalams išleidžia tik 400 do
lerių.

Tuo tarpu JAV, pasirinkusi 
kitą kelią, tam pačiam reika
lui išleidžia 1,500 dol. žmogui. 
Tie pinigai neateina iš vieno 
šaltinio. Apie $400 sumoka 
pats pacientas, $500 sumoka 
draudimo bendrovės ir $600 
federalinė ar lokalinė valdžios 
Tai vidurkis. Atskirais atsiti

kimais valdžių dalis yra dides
nė, jei ligonis priklauso medi- 
caire ar yra beturtis, kuris ga
li naudotis medicaide.

Aplamai imant, per pasku
tinius 20 metų sveikatos prie
žiūros ir gydymo srityje, JAV 
neliko jokio skirtumo tarp 
vargšo ir turtuolio. Net gali 
sakyti, kad pirmasis dažniau 
lanko gydytoją, negu antra
sis!

Tai gal būtų pakenčiama, 
jei senesnių žmonių proporcija 
nedidėtų, o gydymo išlaidos 
liktų daugiau pastovios. 1900 
metais JAV buvo 4 mil. senes
nių kaip 65 m. - nūdien tokių 
yra 25 milijonai. Per 50 metų 
jų skaičius padidės iki 50 mili
jonų, t.y. jie sudarys netoli ket
virčio visų gyventojų, kurių 
gydymas pareikalauja 3 kar
tus daugiau išlaidų negu jau
nesnių. Pereitais metais me- 
dicare išmokėjo 15 bilijonų 
dolerių vien už tai, kad ligoni
nėse dar 6 mėnesius būtų lai
komi mirštantieji. Žinia, dak
tarui ir ligoninei apsimoka ‘gy 
dyti’ ir sąmones netekusį ...

Tokia perspektyva verčia 
rimtai susirūpinti sveikatos 
priežiūros ir jos kaštų sistema. 
Pasak The Economist paskelb
tos ilgos Health Survey, lūkes
čių nepateisino nei grynai val
dinė (kaip britų), nei privati
nė su valdžios parama (kaip 
JAV) sistemos. Pirmajai rei
kalinga konkurencija, kad ją 
pagerintų, antrajai - priežiū
ra ar kas kita, kuri verstų tam 
reikalui skiriamas valdines ir 
privačias lėšas tiksliau ir tau
piau išleisti.

Sį straipsnį pradėjus rašyti,
N.Y. Times pasirodė buv. 
Sveikatos, Švietimo ir Labda- 

(Nukelta į 2 psl.)

Sovietinė pagalba badaujantiems kraštams...

Tautos Fondo Taryba. Iš kairės į dešinę sėdi: A. Firavičius, A. Janačienė, TF garbės 
pirm. prel. Jonas Balkonas, M. Noreikienė, A. Vakselis. Stovi iš k. TF valdybos pirm. J. Gied
raitis, J. Bobelis, L. Grinius, I. Banaitienė ir J. Valaitis. Trūksta A. Patamsio, J. Petrulio ir 
Ch. Vilnis. L. Tamošaičio nuotr.

Tautos Fondo suvažiavimas
Tautos Fondo metinis 10- 

sis suvažiavimas Įvyko š. m. 
gegužės 5 d. Lietuvių Kul
tūros židinyje, Brooklyn, 
N. Y., kurį atidarė TF ta
rybos pirm. A. Vakselis ir 
pakvietė ilgametį buvusį 
TF pirm., o dabar garbės, 
pirmininką, prel. Joną Bal- 
kūną sukalbėti invokaciją ir 
visus dalyvius sugiedoti 
Lietuvos himną.

Suvažiavimą žodžiu svei
kino Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis, K. Jankūnas 
PLB valdybos vardu^A. Ja
načienė PLKM sąjungos, V. 
Padvarietis BALFo, A. Spe- 
rauskas perskaitė ALTo 
pirm. dr. K. Šidlausko ir 
New Yorko ALTo skyriaus 
vardu. A. Firavičius Kana
dos TF Atstovybės vardu.

EMILIJA ČEKIENĖ

Raštu sveikino Lietuvos 
diplomatijos šefas dr. S. 
Bačkis, vysk. A. Deksnys, 
dr. A. Butkus. JAV LB 
krašto valdybos vardu, prel. 
P. Butkus TF Australijos 
atstovybės vardu, J. Vil
činskas TF Didžiosios Bri
tanijos, VLIKo garbės pir
mininkas K. Valiūnas ir kt,

Jurgis Valaitis, TF tary
bos vicepirmininkas padarė 
pranešimą apie Tautos Fon
do inkorporavimą, nuo ku
rio suėjo 10 metų. Jis pri
minė, jog VLIKo statutas 
be kita ko sakoTltad Lietu
vos laisvinimo lėšomš~teIIT- 
ti bei saugoti VLIKo valdy
bos žinioje veikia Tautos 
Fondas ir kad visos Iaisvi- 

nimo reikalams gaunamos 
lėšos eina Į Tautos Fondą.

VLIKui paskelbus Lietu
vių Charta, ar kitais žo
džiais tariant, įkūrus Lietu
vių Bendruomenę, sakė jis, 
buvo numatyta ir tikėta, 
kad Tautos Fondo veikla 
bus vystoma per L. Bend
ruomenės padalinius, kad 
per L. Bendruomenę viena- 
ar kita forma bus renkamos 
lėšos VLIKo darbams fi
nansuoti. Prie LB apylinkių 
buvo sudaryti komitetai au
kų rinkimo reikalui. LB 
valdomieji organai šią vei
klą rėmė. Pav., 1965 m. ge
gužės 22-23 PhiiadelpKijo- 
je JAV-bių LB Taryba nu
tarė skatinti LB padalinius 
padėti TF Iėšn telkimą 
Lietuvos laisvinimo tiks
lams. 1965 m. rugsėjo IB^os 
VLIKo ir PLB valdybų pa
sitarime vieningai sutarta 
remti Lietuvos laisvinimą 
darbais ir aukomis.

TF rėmė lėšomis ALTa. 
1965 sausio mėn. buvo pa- 
darytas formalus VLIKo ir 
ALTos susitarimas, kad da
lis Vasario 16-osios minė
jimu auku bus perleista 
VLIKui.

Ir savo, ruožtų TF valdy
ba, vadovaujama prel. J. 
Balkūno, steigė Įgaliotinių 
ir atstovybių- tinklą. Buvo 
užsimota suorganizuoti 300 
įgaliotinių su 3000 rėmėjų, 
mokančių po 10 dol. štai 
30,000 dol. ir visas to meto 
VLIKo biudžetas. Kaip ir 
galima buvo laukti, tas pla
nas nepavyko.

Nuo pat pradžios TF ne
buvo. VLIKo integralią ja--' 
1 i m i, bet jo palydovas^ To-.

(Nukelta į 4 psl.)
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Nauji ėjimai šaltame kare ar šaltoje taikoje. - Sovietai 
boikotuoja olimpinius žaidimus. - Reaganas ragina 

susitvarkyti su Centro Amerika kol dar nevėlu.
----------  - Nixonas spaudos konferencijoje. -------------

■ Iš kitos pusės

Pereitos savaitės sensacija 
buvo sovietų, o po jų ir jų sa
telitų, atsisakymas dalyvauti 
Los Angeles olimpijadoje. Gir
di, nepakankamas saugumas!

Iš tikro, tačiau, nė vienam 
akyliam stebėtojui nėra jokios 
abejonės, kad to jų naujo ėji
mo tikslas yra politinis: pa
kenkti Reagano išrinkimo šan
sams. Tai gali JAV-bėms išei
ti tik į naudą. Tik pagalvoki
me: JAV atsisakė dalyvauti 
Maskvos olimpijadoje, protes
tuodamos prieš sovietų Afga
nistano užpuolimą. Po ketu
rių metų sovietai ne tik nepa
sitraukė iš Afganistano, bet 
dar pradėjo gyventojų visiško 
išnaikinimo kompaniją, o 
amerikiečiai sveikina sovieti
nius profesionalus, kurie ap
simetė esą mėgėjais. Kaip tai 
atrodytų?!

Iš pirmos politikų reakcijos 
neatrodo, kad jie norėtų ta so
vietų jiems pakišta korta pasi
naudoti priešrinkiminėje kam
panijoje. Tik kandidatas Jesse 
Jackson nubėgo pas ambasa
dorių Dobrininą prašyti sovie
tus pakeisti savo nuomonę! 
Pas kitus dar liko šiek tiek tau
tinės savigarbos. • ••

Tokia sudrumsta atmosfera 
davė geresnį scenovaizdį pre
zidento Reagano kalbai į tau
tą apie padėtį Centro Ameri
koje. Kaip žinia, administra
cijos politika toje srityje nėra 
populiari. Daug kam norisi 
ne muštis, bet derėtis. Tai įro
do prašomų lėšų nedavimas 
kongrese. Tokioje situacijoje 
prezidentas nutarė kreiptis į 
tautą, kad ji jaustųsi įspėta 
apie pavojų ir per rinkimus 
patrauktų atsakomybėn savo 
senatorius ir kongresmanus, 
kurie neklausė prezidento. 
Faktinai, tam pačiam tikslui, 
buvo sudaryta abejų partijų 
komisija, Kissingeriui pirmi
ninkaujant. Prezidentas da
bar tik prašė įvykdyti tos ko
misijos vienbalsiai priimtus 
pasiūlymus įspėdamas, kad - 
jei kongresas toliau dels - ko
munistai gali ten įsigalėti.

Norėdamas išblaškyti bai
mę, kad įsikišimas į Centro 
Ameriką pasibaigs antru Viet
namu, prezidentas pareiškė, 
kad nėra jokių planų ten siųsti 
JAV karius. Be to, nesą ir ato
minio karo pavojaus, nes so
vietai yra pakankamai išmin
tingi vengti tokio iššūkio.

Prezidentas pirmą kartą 
taip pat viešai pareiškė, kad 
slapta pagalba Nicaragvos su
kilėliams yra teikiama ne tik 
dėl to, kad sustabdytų ginklų 
tiekimą iš to krašto į EI Salva
dorą, bet todėl, kad Nicarag- 
voje įsigalėję komunistai ne
pasitenkina valdžia tik savo 
krašte, bet nori įsigalėti ir kai
myniniuose kraštuose. Vadi
nami ‘contras’ yra laisvės ko
votojai. Apie reikalą jiems 

padėti ir kaip - prezidentas 
tiesiogiai neužsiminė. Iki šiol 
tokia pagalba neturėjo daug 
užtarėjų kongrese ir visuome
nėje. • ••

Būdinga, kad tą pačią die
ną, bet dar prieš prezidento 
kalbą, kalbėdamas Nixonas 
pareiškė, kad politiniai prezi
dentui būtų naudingiau nusi
leisti vyraujančiai nuomonei, 
tačiau jis (Nixonas) tiki, kad 
prezidentas taip nedarysiąs.

Po 11 metų pertraukos, Nix- 
onas kalbėjo ir atsakinėjo į 
klausimus Amerikos laikraščių 
redaktorių draugijos metinia
me susirinkime VVashingtone. 
Atrodo, kad jis jautėsi laimin
gas vėl vadovauti spaudos kon 
ferencijai, kuri jį išlydėjo plo
jimais.

Nixonas pareiškė nekalbė
siąs apie Watergate, bet visą

Kaip atpiginti gydymą?
kišenės, bet iš draudimo ben
drovių ar valdžios.

Antra - HMO plėtimuisi 
kliudo JAV mokesčių sistema. 
Jei įmonė, pvz., sumoka 
$1,200 premiją už sveikatos 
draudimą, ta suma atleidžia
ma nuo mokesčių. Tačiau, jei 
tie $1,200 būtų duodami dar
bininkui tam, kad jis įsirašytų 
į HMO, jis turėtų už tą sumą 
sumokėti valstybinius ir sočiai 
security mokesčius, kurie kai 
kuriais atvejais siektų $600 ar 
daugiau.

Dabar HMO sistema prade
dama taikyti medicare pacien 
tams. Organizacija apsiima 
gy dyti už tai, ką gauna iš me
dicare, be jokių kitų primo- 
kėjimų.

Kitas būdas sumažinti svei
katos priežiūros išlaidas yra 
kainų kontrolė, kuri ilgainiui 
niekur nepasiteisino. Yale uni 
versiteto kompiuteris gydymą 
surūšiavo į 467 Diagnostic- 
Related Groups’. Ligoninė 
yra atlyginama viena ir ta pa
čia suma už atitinkamą DRG 
vis tiek, keik laiko pacientas 
praleis palatoje. Bėda su tuo 
tokia, kad ligoninė stengsis pri
imti tokius ligonius, kuriuos 
tikėsis pagydyti per trumpą 
laiką, o komplikuoteniais atsi
tikimais norės kaip nors atsi
kratyti.

Gydymą papiginti galėtų 
padėti dar vienas faktas. Šiuo 
metu JAV-bėse yra daugiau 
daktarų ir ligoninių negu rei-. 
ketų. Visose kitose ūkio šakose 
tai sukeltų konkurenciją. Ko
dėl jos negalima paskatinti 
medicinos srityje?

(Atkelta iš 1 psl.) 
ros Sekretoriaus J.A. Califano 
straipsnis tuo pačiu reikalu. 
Califano dabar dirba Chrys- 
ler Corp., kuri savo tarnauto
jų sveikatos draudimui kas 
metus išleidžia per 400 milijo
nų dolerių, t.y. po $550 nuo 
kiekvieno parduoto automobi
lio. Pastudijavus kur tie pini
gai išeina, nustatyta, kad li
goninėse pacientai buvo laiko
mi ilgiau, negu tai buvo rei
kalinga. Jiems buvo padaryti 
visokie tyrimai, kurie nebuvo 
būtini. Jei valstybei pasisek
tų kaip nors savo dalį suma
žinti, tai iš esmės daug nepa
dėtų - sąskaitos būtų siunčia
mos kitu adresu. Už tat, Cali
fano nuomone, sveikatos prie
žiūra JAV-bėse reikalinga es
minės reformos.

Negalima sakyti, 
reikalu jau seniau 
kvaršinama galvos.
1970 m. bandoma HMO 
(Health Maintenance Organi- 
zations) idėja. Pagal ją nori
ma gydytojus paskatinti pa
cientus siųsti ne į ligonines, 
bet rūpintis, kad jie ten nepa
tektų, taip sakant, stengiantis 
užbėgti ligoms už akių. Tose 
organizacijose dalyvaujan
tiems sveikatos priežiūra apsi
ėjo daug pigiau, negu kitur 
apsidraudus ir jie išliko ilgiau 
sveikesni. Bet jei taip, kodėl 
tai sistemai priklauso tik 4% 
amerikiečių?

Visų pirma - pacientai ne
turi nieko prieš, jei jų gydy
mas 
ga,

kad tuo 
nebuvo

Jau nuo

daugiau kaštuoja su sąly- 
kad pinigai eina ne iš jų

20 minučių kalbą pašventė už
sienio politikai, daugiausiai 
pakartodamas savo paskutinės 
knygos ‘Real Peace’ pagrindi
nes mintis. Taikos išlaikymas 
reikalaująs amerikiečių-sovie 
tų bendravimo, tačiau toks 
bendravimas tik tada gali iš
laikyti taiką, jei Amerika bus 
gerai apsiginklavusi ir aktyvi 
taip, kad sovietai turėtų skai
tytis su jos norais. Tokią situ
aciją galima vadinti ar deten- 
te ar šalta taika, nes abejų 
valstybių siekiai yra skirtingi 
ir tokie liks. Jas tačiau jungia 
ir vienas interesas - išvengti 
atominio karo.

Klausytojų prašomas Nixo- 
nas su malonumu įsileido į 
rinkimines spekuliacijas. Rea
ganas laimėsiąs, tačiau ne 
lengvai.

USA
W. Germany 
France 
Japan 
Britam

Sveikatos reikalams kraštai ir jų rezultatai.

Ėst 1984 health 
expenditure 
$ per head

Number of 
doctors 

per 100,000*

Life 
expectancy 

at birth'

Infant mortality 
per 1,000 
live births"

Deaths from 
heart disease 
per 100,000'

1,500 192 75 >2 435
900 222 73 13 584
800 172 76 10 380
500 128* 77» 7* 266«
400* 154 74 12 579

Skaitau ir netikiu savo akinus... šį kartą N .Y. 
TIMES. Ten užtikau straipsnį: Israel, Don’t Try Nazis. 
Jo autorė Izraelio politinė kolumnistė Annette Dulzin 
susirūpino, kas bus, jei Clevelando federalinis teismas 
patenkins Izraelio prašymą, išduoti jam ukrainietį J. 
Demjanjuk, kuris yra kaltinamas Treblinkos lageryje 
išžudęs tūkstančius žmonių. Girdi, vieno pasenusio 
žmogaus teismas savo prozojiškumu atims ’Holicaust’ui’ 
tą aureolę, kurią stengiamasi jam uždėti. Būtent, kad 
tai nebuvo vien tik paskirų žmonių siautėjimas, bet 
kažkas daug baisesnio, į kurį įsijungė visa tauta, o 
likusi Europos dalis, neišskiriant ir daug žydų tą 
procesą indiferentiškai stebėjo.

Sveikinant autorę už tokį pramatymą tenka nusi
vilti str. pabaiga, kurioje ji teigia, kad žudikai vistiek 
turi būti ieškomi ir teisiami, bet ne Israelyje, o Vakarų 
Vokietijoje, kurios vardu veikė tie žmonės. Vokiečiai 
negalį būti atleisti nuo atsakomybės ne tik dėl savo pra
eities, bet ir ateities, kuri yra skolinga praeičiai...

žinia, vokiečiai galėtų geriau susiorientuoti, kas 
vyko 1941 m., tačiau nustatymas individualios atsakomy
bės po tiek metų yra labai sunkus, jei nesakyti — prak
tiškai neįmanomas. Be to, teismas Vokietijoje padarys 
dar mažesnį įspūdį negu Izraelyje.

Neseniai per CNN programa Crossfire, kalbėda
mas ’iš dešinės’, kolumnistas P. Buchanan pastebėjo, 
kad turint galvoje masines žudynes Sovietų Sąjungoje 
ir R. Kinijoje, užsispyręs persekiojimas tik keliolikos 
senelių neatrodo prasmingas. ’Iš kairės’ kalbėdamas 
T. Braden atkirto, kad vis dėlto žydų naikinimas buvo 
unikalus, nes lietė visą tautą, o ne vieną jos klasę, ar 
dalį.

Iš pirmo žvilgsnio, tai atrodo teisinga, bet pažiū
rėkim, kas darosi šiandien. Ar neleido Izraelio karinė 
vadovybė žudyti be jokios atrankos palestiniečius, jų 
stovyklose prie Beiruto? Ar jo kariai nesušaudė be 
teismo suimtus teroristus, pagrobusius neseniai auto
busą, ir nesunaikino jų šeimų namus? Ir pagaliau ar 
pati Izraelio valdžia nesusekė žydų sąmokslo sprog
dinti arabų autobusus savo paties krašte, net tų tero
ristų namų, pastatytus arabų žemėje, nesirengia su
naikinti? Ar čia nedvigubas mastas ?

Iš viso, jei su kuo gali būti lyginamas dabartinis 
Izraelio režimas, tai tik su Pietų Afrikos, kur juodieji 
ir kiti spalvoti turi tik tiek teisių, kiek baltieji jiems 
duoda. Ar ne tokia pat arabų padėtis Izraelyje ir jo 
okupuotose teritorijose, kur gyvena per 1,5 milijono 
arabų? Koks esminis skirtumas nuo Trečiojo Reicho? 
Juk ir tas žydus laikė gyvus, kol turėjo iš jų naudos, 
žydų garbei tačiau tenka pastebėti, kad niekas apie 
tai taip drąsiai nerašo kaip jų tautietis (irgi su krikš
čionišku vardu), N. Y. Times nuolatinis kolomnistas 
Anthony Lewis. (vm)

Califano teigia, kad senes
niems žmonėms dažnai reika
linga katarakta operacija De
troite kaštuoja $2,000. Paty
rusiam gydytojui jai reikalin
ga tik 20 minučių laiko. Tokiu 
būdu, atlikdamas tik tris to
kias operacija per dieną, dak
taras uždirbs milijoną dolerių 
per 42 savaites, dirbdamas tik 
keturias dienas savaitėje ir tu
rėdamas 10 savaičių atostogų.

Ne tik JAV-bėse, bet ir 
Europoje, kainos už medici
niškus patarnavimus smarkiai 
kyla. V. Vokietijoje daktarai, 
ligoninės ir valdininkai ilgo
mis derybomis kas pusmetis 
nustato tas kainas, pagal (at
siprašau raidžių rinkėjo) 

‘Krankenversicherungskos- 
tendaempfungsergaenzungs- 
gesetz’. Tai bent žodis, tikrai 
vertas aprašomo proceso sun
kumo!

Kaip matome, sveikatos 

priežiūra yra ne tik gydytojų, 
bet ir politikų problema, ir 
nuo pastarųjų priklauso jos 
sėkmingas išsprendimas. Ne 
pinigai ir gydytojai prailgina 
gyvnimą, bet sveikas gyveni
mo būdas, apie kurį kasdien 
vis daugiau sužinome.

P.S. Šiuo straipsniu buvo 
bandoma tik apytikriai prista
tyti rimtą politinę problemą. 
Būtų įdomu išgirsti tuo klausi
mu ir lietuvių gydytojų pasi
sakymus.

NAUJA SIUNTINIŲ 
TVARKA

Siuntinių bendrovės, ku
rios turėjo Sovietų Sąjun
gos įstaigų leidimus siųsti 
j tą valstybę siuntinius, ga
vo įspėjimą, jog nuo š. m. 
rugpjūčio 1 dienos bus pa
keista siuntinių "siuntimo 
tvarka. Atrodo, kacTšovie- 
tai įsileis siuntinius tik to
kiems asmenims, kuriems 
jų nuomone "pagalba yra 
reikalinga”. Muitą turės 
sumokėti siuntinių gavėjai.

Skaitykit ir plaūnkit 
DIRVĄ
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PASIRUOŠIMAI RINKIMAMS Ic
EUROPOS PARLAMENTA«

vėliavas. Iš baltų dalyvavo 
tiktai lietuviai, bet Europos 
parlamente neatstovaujamų 
tautų vėliavų tarpe plevė
savo taip pat estų ir latvių 
vėliavos.

Tarp kalbėtojų buvo Ba
varijos ministras pirminin
kas J. Strauss, Pan-Euro- 
pos organizacijos pirminin
kas bei Europos parlamen
to narys Otto von Habs- 
burg, Europos parlamento

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SEIMUI SUSIRENKANT

Vokietijoje prasidėjo rin
kimų kampanija į Europos 
parlamentą. Muenchene ta 
proga įvykusios manifesta
cijos. Į šį renginį buvo pa
kviesta Vasario 16 gimna
zijos tautinių šokių grupė. 
Be Muenchene gyvenančių 
lietuvių renginyje dalyvavo 
iš Berno atvažiavęs Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos 
narys Dr. A. Gerutis.

Miesto centre prie rotu
šės rūmų surengtose mani-, britų vicepirmininkė Lady 
festacijose lietuvių tautinių 
šokių grupė pademonstravo 
kelis šokius. Dailiais tauti
niais rūbais apsirengę jau
nuolės bei jaunuoliai susi
laukė iš gausios publikos 
didelio pritarimo. Lietuviai 
šoko pakaitomis su ukrai
niečių grupe.

Pamaldas Liebfrauen ka
tedroje laikė arkivyskupas 
Wetter. Pati didžioji mani
festacija įvyko popiet olim
pinėje halėje, dalyvaujant 
tūkstančiams žmonių, 2,000 
orkestrantų ir apie tūks
tantį choristų.

Manifestacija prasidėjo 
nė sistema ir organizacijų ^įspūdinga Europos tautų 
atstovavnhaš~ panaikintas, eisena į stadioną. Įvairia- 
TaigŲ ALT Sąjunga savo 
atstovo BALFe neturi, bet 
atskiri jos nariai dalyvau
ja šalpos veikloje ir yra va
dovybėje.

JAV Lietuvių Bendruo
menės vadovybė sudaroma 
visuotiniais rinkimais, ku
riuose gali dalyvauti visi 
lietuviai. Nors ALT S-gos 
valdyba tiesioginiai LB ne
atstovaujama, bet jos na
riai plačiai yra įsijungę į 
jos veiklą ir net jai pirmi
ninkavę (Juozas Bačiūnas, 
dr. Antanas Butkus). ALT 
S-gos santykiai su LB yra 
šaltoki, dėl nesutarimų tarp narius, bet ir patrijotinę 
ALTos ir JAV lK vadovy-" 
biiL^hes Šąjunga, per savo 
atstovus, dalyvauja ALTos 
veikloje ir ją "remia.’Pavie-* 
niai asmenys ir šiandien 
sėkmingai dirba bendroje 
politinėje ir kultūrinėje lie
tuvių veikloje. Ieškomi ke
liai surasti priimtiną suta
rimą laisvinimo veikloje, 
turėtų rasti vietą ir šio sei
mo darbuose. ALT Sąjungai narių suvažiavimai vyksta 

./ tuo pačiu metu, kaip ir tau- 
A tininkų seimai. Vilties drau
gija nesitenkina vien tik
Dirvos leidimu, bet taip pat 
leidžia knygas ir žurnalus. 
Jau išleista 16 knygų, žur
nalą "Naująją Viltį” reda
guoja Aleksas Laikūnas, o 

■ leidžia LST Korp! Neo-Li
thuania ir Amerikos Lietu
vių Tautinė Sąjunga. 

ALT sąjungos visuome
ninė ir kultūrinė veikla 
vyksta skyriuose, veikian
čiuose didesnėse lietuvių 
nausėdijose. Skyrių valdy
bos vienos ar su kitomis or
ganizacijomis, ruošia minė- 
j’imtis,. kultūrinius ar pra
moginius renginius^ remia 
Sąjungos ir bendriniu orga
nizaciją_ veiklą. Skyrių,
ypač didesniųjų, įnašas į

institucijose esantieji Są
jungos atstovai ALTS sei
muose padare pranešimus 
apie tų institucijų veiklą.

Įsteigus Bendrą Amerikos 
Lietuvių Fondą (BALF), 
vadovybė buvo sudaroma 
iš organizacijų deleguotų 
atstovų, bet 1973 m. pakei- 
tus statutą, iv'ėšFa rinkfmi-

Prieš 35-ris metus, 1949 
m. gegužės 21-22 dienomis 
New Yorke, įvykusiame tri
jų veikusių tautinių orga
nizacijų seime, buvo įsteig
ta Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga,

Amerikon atvykusi nau
joji lietuvių išeivija čia ra
do, veikiančias organizaci
jas, leidžiamus lietuvių lai
kraščius, Susivienijimus ir 
įvairiaspalvius klubus, bet 
tik maža dalis prie jų te- 
pritapo. Prasidėjo naujų 
organizacijų steigimas, bet 
senoji išeivija ir jų vaikai 
prie jų nesidėjo. Tik para
pijose visi sutilpo. Net Lie
tuvių Bendruomenė liko 
"dypukų” organizacija ir 
nepajėgė visų apjungti. 
Tautininkai to išvengė, su
sijungdami į vieną organi- 
ząclją^ kurioje sutilpo ir 
senoji'ir naujoji išeivija.

Įsijungus į bendrą darbą 
visai lietuvių tautininkijai 
(ir čia buvusiems ir nau
jiesiems ateiviams), veikla 
išsiplėtė, pagyvėjo ir kul
tūriniai pakilo. 1953 ir 1956 
metais suruošti sąskrydžiai 
Amerikos sostinėje Wa- 
shingtone, parodė sąjungos 
pajėgumą ir sugebėjimą 
plataus masto renginius 
ruošti bei surasti draugų 
Lietuvos laisvės bylai rem
ti. Ir tas kai kam nepatiko 
ir įžiūrėjo konkurenciją 
laisvinimo bei kultūros ug- ■ 
dymo kelyje. LB pradėjus per savo atstovą ALTe, ga-^ tuo pačiu metu, kaip ir tau- 
organizuoti dainų ir tauti- lėtų prisidėti prie nuomo
nių šokių šventes, nuo. ąt-\ 
skirų masinių renginių at-‘ 
sisakyta ir prisidėta prie 
bendro darbo.

Politinio darbo baruose, 
ALT Sąjunga veikia "per-- 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 
kurtos sudėfin deleguoja 
savo atstovus. Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitete (VLIKe), ALT Są
jungą atstovauja Lietuvių 
Tautinis Sąjūdis, ALT są
jungos dalyvavimas Lietu
vių tautiniame sąjūdyje, 
sutartas k o n f erencijoje, 
įvykusioje 1960. VI. 5 d., 
Tabor Farmoje. Pagal šį 
susitarimą, ALT Sąjunga į 
LT sąjūdžio valdybą dele
guoja penkis atstovus, šiose

nių išlyginimo ir priartinti 
susitarimą. Tas prisidėtų 
prie sėkmingesnės laisvini
mo veiklos ir būtų atsiekia
mi geresni rezultatai.

ALT S-gos įnašas į kul
tūrinę veiklą yra svarus ir 
pažymėtinas. 1964 m. Są
junga išleido Aleksandro 
Merkelio parašytą Antano 
Smetonos monografiją ir 
1979 m. kolektyvinį veikalą 
"Tautinės minties keliu”, 
redaguotą prof. dE Jono 
Puzino ir Jono Palukaičio. 
Susuktas prezidento A. 
Smetonos gyvenimo ir veik
los filmas, šie veikalai yra 
gerai dokumentuoti ir pa
liks tautininkų veiklos pėd
sakus ateities kartoms, šios

spalviais puošniais tauti
niais drabužiais apsirengu
sios gausių Europos tautų 
grupės nešė savo tautines

kadencijos Sąjungos valdy
ba yra susitarusi su rašy
toju Vytautu Alantu para
šyti tautininkų ideologinius 
metmenis. Šį veikalą Są- 
jungos valdyba yra numa
čiusi išleisti.

ALT S-gos veikla būtų 
neįmanoma be laikraščio, 
jungiančio ne tik Sąjungos

lietuvių visuomenę j lietu
vybės išlaikymo ir laisvini
mo darbą. Toks laikraštis 
yra DIRVA, redaguojama 
Vytauto Gedgaudo, leidžia
mas nuo 1915 metų. 1952 
m. suorganizuota VILTIES 
draugija perėmė Dirvos lei- 
dimą, atpalaiduodama re
daktorius nuo finansinių 
rūpesčių. Vilties draugijos

Diana Eiles, Europos par
lamento prancūzų vicepir
mininkas Pierre Pflimlin, 
buv. Bavarijos ministras 
pirmininkas ii’ Europos par
lamento narys A. Goppel ir 
kiti žymūs asmenys. Visi 
kalbėtojai ragino laisvosios 
Vakarų Europos gyvento
jus pasinaudoti Europos 
Europos parlamento rinki
mų teise.

Mums, lietuviams, ypač 
džiugu girdėti, kad beveik 
visi kalbėtojai savo kalbose 
paminėjo sovietų okupaci
joje ir Maskvos satelitinėse 
valstybėse esančias tautas, 
kurios irgi priklauso Euro
pai ir anksčiau ar vėliau už
ims deramą vietą demokra
tiniame Europos parlamen
te.

(Nukelta į 4 psl.)

bendrą lietuvybės išlaiky
mo darbą yra žymus. Bos
tono skyrius^ vienintelis tu
rįs savo namus* pirmauja 
kultūrinėje ir visuomeninė
je veikloje, rengdamas įvai
rius renginius, vadinamus 
subatvakariais.

Ligišolinis ALT sąjun
gos įnašas j bendrą lietuvy
bės aruodą yra teigiamas 
ir toliau skatintinas. Kaip 
ir visos lietuviškos organi
zacijos, stokoja jaunimo 
prieauglio, bet ir čia nėra 
visiška dykuma. Natūralus, 
nors ir nedidelis prieauglis 
ateina iš L.S.T. Korp! Neo- 
Lithuania narių. Sąjungos 
valdyba palaiko glaudžius 
ryšius su Korporacijos val
dyba ir vieni kitų veiklą 
remia. Per didelis lietuvių 
išsiblaškymas silpnina ne 
tik Sąjungos, bet ir visų 
kitų organizacijų veiklą.

šaukiamieji Sąjungos sei
mai išjudina skyrių veiklą, 
paspartina ryšių atnaujini- 
mą, atstovų išrinkimą, pra
nešimų paruošimą. Skyrių 
valdybų pirmininkų ir at
stovų dalyvavimas Sąjun
gos ruošiamuose seimuose, 
yra vienas iš veiklos bruo
žų. Seimų darbotvarkė tel
pa ne tik Sąjungos ir sky
rių valdybų pranešimai, bet 
aktualiais klausimais pa
skaitos, Sąjungos veiklos 
gairių nustatymas ir san
tykių su bendrinėmis orga
nizacijomis aptarimas.

Taigi, skaitlingai daly
vaukime ir šiame 18-jame 
seime, kuriame pasisemsi-

ŽIŪRONĄ
RIEDETE atrieda VII 

LPL Tautinių Šokių Šven
tė! Jau tradicinė. Nusisto
vėjusi. Tik šį kartą Cle
velande - intriguojanti sa
vo vietos naujumu ir paža
dais (tiesa, gal tik asmeni
niais!) prašokti buvusiąsias.

Smagu, kad programos 
dalis, pradėta sistematin- 
goje ruošoje vos pasibaigus 
Vl-jai šokių šventei, duoda 
ramų ir kartu entuziastin
gą užtikrinimą prideramo 
pasirodymo.

Bendros informacijos 
klausimas - kaip susidaro 
vaizdas iš laiškų ir paaiški
nimų spaudoje - lyg ir ga
lėjo būti svaresnis, išsames
nis (daugiau ‘beefl), bet 
gal ir čia ‘nauji metodai’. 
Žinoma, pripratus prie 
bilietų trūkumo jau prieš 
Kalėdas, galima suprasti 
jaučiamą nerimą, kad dar 
dabar rengėjai kalba bu
simuoju laiku paruošos dar
bų eigoje.

Dabar gi - turbūt geriau 
palikti visus reikalus ir at
sakomybę rengėjų valiai ir 
tik važiuoti į šventę iš visų 
kampų ir pusių.

O turime pilną pagrin
dą tikėtis - jei jau ne geres
nės už praėjusias - tikrai 
neprastesnės šokių šventės 
už buvusiąsias. Geografi
niai vieta patogi, patalpos 
dėkingos ir ketveri metai 
yra pakankamai laiko pa
siruošimui. Nestokoja Cle
velande ir gabių, patyru
sių bei pajėgių žmonių or
ganizaciniam darbui - ren 
gimo komiteto pirminin
kas turėjo iš ko pasirinkti!

Šiuo metu tik turime ti
kėtis, kad Rengimo Komi
tetas dirba pilname savo 
pajėgume, kartu įtraukda
mas į pasiruošimą ne tik 
visą Clevelando lietuvių 
koloniją, bet ir gyvenan
čius periferijoje. Gi visi 
svečiai dar kartą galės įsi
tikinti dažnai patirtu Cle
velando pasiruošimu ir vai 
šin gurnu!

Praėjus šventei bus pro
gos į viską pasižiūrėti iš 
perspektyvos ir daugiau 
objektyviai. Matant rezul
tatus - gal ir nauji metodai 
bei paruošos tempas pa
kankamai už save kalbės! 
O tuo pačiu - ir diskusijos 
galės būti konkrečios bei 
prasmingos.

P.S. Tik kodėl taip šykš
čiai reklamuojama tokio 
perlo - kaip Ann Jillian 
Nausėdaitė - dalyvavimas 
ir talka šventėje?!?

Ego

me naujų jėgų tolimesnei 
lietuvybės išlaikymo ir Lie
tuvai laisvės atgavimo dar
be.

ALT S-gos seimas įvyks
ta 1984 m. gegužės 26-27 
dienomis Clevelande, Ohio.

(aj)
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■ laiškai Dirvai
4F

Dvejopa darbų linkme
Atsitiktinai pateko į mano 

rankas vieno iš LB padalinių 
tarpusavio ryšių raštas, frlJTj 
lakštų, rašytas mašinėlė lietu
viškai, išskyrus 4 antraštines 
eilutes ir komiteto narių sąra
šą angliškai. Tai tautinių šo- 
kių šventės rengėjai su pažy- 
mėtom atitinkamom parei-
822-

Pavardės ir vardai angliški, 
be lietuviškų rašybos ženklų, o
moterims tik vyriškos pavar
džių galūnės. Atrodo, LB jau
tvirtai nusistatyta ir tarpusa
vio raštuose vartoti tokią rašy
bą. Gal neblogas būtų toks 
pastovumas, ir ginčai galėtų 
baigtis. Bet rašinio gale, įvar
dijant šio aplinkraščio gavė
jus, vėl grįžta raidžių lietuviš
ki ženklai (ū, š, č, ž, ė) ir mo
teriškos galūnės. Taip vėl lie
ka painiava dėl dvejopai rašo
mų pavardžių net tame pa
čiame rašte.

Bet ypačiai įdomi šio aplink
raščio kalba. Gal net mūsų
vargo mokyklėlių mokinukai

Tautos Fondo 
suvažiavimas...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kia padėtis teikia privalu
mų, tačiau iš kitos pusės 
yra ir sekanti blogybė, ku
ri dar paaštrėjo VLIKui iš
sikėlus j Chicagą ir Wa- 
shingtoną. Lėšas telkiant ir 
vajus skelbiant, reikia vi
suomenę informuoti. Reikia 
VLIKo veiklos faktų, duo
menų, detalTųTTTT? F. clarl 
buotojai čia New Yorke jų 
dažnai pasigenda. Susidaro 
spraga ir iždas dėl to nu
kenčia.

Ypatingą dėmesį savo ei
namoje veikloje T. F. val
dyba skiria palikimų reika
lui ir faktui, kad kasmet di
delės lietuvių išeivių sutau
pą sumos nepatenka jų gi
minėms okupuotoje Lietu
voje, nes liūto dalį pasi
glemžia okupantas.

Baigdamas J. Valaitis 
pareiškė keletą pasiūlymų 
TF ateities veiklai, būtent: 
daugiau jaunesnių jėgų, ne- 
sumažint pastangų kreipti 
į Laisvės Iždą, tobulinti lie
tuvių visuomenės informa- 
mavimą bendromis VLIKo 
ir TF pastangomis. Nuga
lėti atstumų kliūtį daly
vauti suvažiavimuose, jung
ti į T F. narius ne tik pa
vienius asmenis, bet ir lie
tuviškas organizacijas. Jis 
baigė linkėjimais nesulau
kus antro dešimtmečio Lais
vės Iždą nuvežti į laisvą, 
nepriklausomą Lietuvą.

Toliau buvo sudaryta 
mandatų, nominacijų ko
misijos patvirtinta suva
žiavimo dienotvarkė, devin
tojo suvažiavimo protoko
las priimtas ir Tautos Fon
do tarybos, valdybos pirmi
ninkų, iždininko ir kontro
lės komisijos bei TF atsto
vybių pranešimai.

(Bus daugiau) 

lietuviškai rūpestingiau rašė, 
tiek klaidų nepadaro. O čia 
štai kaip:

grizes, girdėti, pagerėjo, 
pasiusti (vietoj pasiųsti), įsijun
gė, Būtu, kalbėti, kaltinti val
dyba, žiūrėti, su Dr. A. But
kų, išėjusi, žurnalistė A. Bala- 
šaitiene, meisto, padėtį, juat- 
rią padėtį, būtu, paminėti, 
paruošėme, ju, Viceprezentu, 
dalyvautu (tar. nuos.), pakal
bėti, Prezedentui, mieso (2 
kartu), apie Koordinuota, gri
žus, propoganda, atliktu dar
bų, atvyktu, priėmimą, Šven
tes (vien, kilm.), Rengėjams, 
rėmėjas, is, įspūdingai, taipat 
(2 kartu), pažadėjo, parūpinti 
apsauga, Skaitau, Ačiū, dar
bą, Lietuvos Laisves Bylai ... 
Rašte trūksta apie 15 kablelių, 
o šešetas jų pervirš įrašyta.

Be abejo didelei ir sudėtin
gai organizacijai raštus rašo 
sekretorės. Bet už viską atsa
ko ta tituluotų rengėjų pleja
da iš 25 asmenų, net triskart 
kartojama. Kodėl jie parodo 
tokią panieką savai kalbai?

Galbūt šie kultūros darbų 
pareigūnai nebemoka lietu
viškai tinkamai rašyti? Neti
kėtina. Juk Ingrida Bublys 
yra Kultūros tarybos pirmi
ninkė. O Alfonsas Nakas - 
mūsų žurnalistų gretose tikra 
kalbos grynumo žvaigždė. 
Kur dingo jo jautrumas kalbai 
šiuo atveju? Taip pat LB pirm, 
A. Butkus, rodos, rimtai ger
bia mūsų kultūrą, o čia jo pa
vardė juokingai linksniuoja
ma (vien. įnag. - Butku).

Turbūt šis kalbinis žaismas 
įvyko dėl bendros linkmės mū
sų veiklos viršūnėse, jog ex 
officio dar stengiamasi tartum 
globoti kalbą, o tarpusavio ry
šiuose jau galima paleisti va
deles - bet kaip žodžius žerti, 
rašybos nei skyrybos nepai
sant. Betgi toki raštai liks atei
čiai, ir už eilės metų mūsų įpė
diniai piktinsis šitokia mūsų 
vadovybių kultūra. Pokario 
mūsų išeivija taip prisigyrė 
mokslais ir išsilavinimu, tiek 
daug kalba apie aukšto lygio 
kultūrą ir patriotizmą, o iš se
nosios išeivijos vis šaipėsi, maž
ne niekino, bet - tautiniu nuo
širdumu, kaip matom, smuko 
žemiau už anuos bemokslius, 
iš caro nuengtos Lietuvos juo
diem darbam čia atvykusius 
ir laisvos Lietuvos nepatyru
sius.

Žinoma, visiem kalbos da
lykus tobulai išmanyti tikrai 
nėra lengva, reikia pastangų. 
Bet kiekvienam privalu savą 
kultūrą, ypač kalbą gerbti ir 
jos darkymui priešintis, savo 
neišmanymo nedemonstruoti. 
Atsiminkim, kai J. Bačiūnas 
kandidatavo į LB vadovybę ir 
jam buvo prikišta, kad lietu
viškos mokyklos nelankęs var
gu bepajėgs žymios org-jos raš 
tus tinkamai tvarkyti, tai jis 
atsakė, kad turįs pakankamai 
sąžiningumo, todėl po jo ran
ka lietuvybė tikrai nenuken
tės: jei ko pats nemokėsiąs, 
tai pasikviesiąs atitinkamą 
padėjėją ir sekretorių, bet pa
reiga visuomet bus rūpestin
gai atlikta. Taip ir įvyko. Jo 

vadovavimas L. B-nei buvo 
daugmaž pavyzdingas ir sklan
dus, nes jis veikė tikrai nuo
širdžiu ryžtu ir idealizmu.

Argi dabartiniams jo įpėdi
niams lietuviška kalba nėra 
jau tiek gerbtina vertybė, kad 
raštai išleidžiami atmestinai, 
tokia darkyta kalba?

Kadangi spauda yra mūsų 
išeivinės veiklos darbų veidro
dis, tai įdomu, kaip ji žiūri į 
panašius reiškinius? Ir teišaiš- 
kina savo puslapiuose šitokio 
atvejo prasmę bei įtaką mūsų 
visuomenei: argi jau nuo pat 
viršūnių įsigalės tokia dvejopa 
kryptis, kad viešumoj dar kal
bėsime aukšto lygio tonais, o 
tarpusavyj elgsimės kitaip? Ar 
vadovai nebetiki savo kalbos 
reikšme ir reikalu išeivijoj jos 
grynumą ir gyvybę saugoti ne 
lūpom, bet ir darbų pavyz
džiais? Anot poeto Ad. Jakšto, 
kodėl ‘taip toli nuo darbo stovi 
mūsų žodis?’ S.

TĖVO KLAUSIMAI 
ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

RENGĖJAMS

Perskaitęs Dr. A. But
kaus ilgą straipsnį apie tau
tinių šokių šventės infor
maciją, su jo argumentais 
negaliu iš dalies nesutikti. 
Tačiau, būdamas trijų vai
kų tėvas (du šokėjai, vie
nas per jaunas), norėčiau, 
kad man būtų atsakyta į 
sekančius klausimus:

1) Kodėl jaunimo ir su
augusių banketai yra taip 
toli atskirti vienas nuo ki
to? Kaip aš tuo pačiu metu 
galėsiu nugabenti savo jau
nesnę dukrą į jaunimo ban
ketą, savo vyresnę — į su
augusių? Ir kaip su jomis 
susisiekti ? Clevelando ne
pažįstu, naktį svetimame 
mieste sunku nepaklysti. O 
gal bus parūpintas susisie
kimas visiems? Ar numa
tytas laikas poilsiui, paval
gymui, repeticijai, persiren
gimui?

2) Kodėl tokie pigūs 
šventės bilietai ir tokie 
brangūs bilietai į banketą? 
Ar šventė yra valdžios sub
sidijuojama? Ir kas paskir
stys banketo pelną, jei toks 
bus?

3) šventės finansų tvar
kymas lieka komiteto ran
kose, tačiau jau tas faktas, 
kad visuomenė prašoma au
koti ir remti šventę, per
kant loterijos bilietus ir 
ieškant mecenatų, verčia 
klausti, kas sudaro šventės 
finansų revizijos komisiją ? 
Kas yra atsakingas už at
skaitomybę? Revizijos ko
misija? Kas i ją įeina?

4) Neatskirkite jaunimo 
nuo suaugusių. Dauguma 
tėvų sužinoję, kad jauni
mas ir suaugę bus atskirti 
maždaug 15 mylių atstumu 
svetimame mieste, griežtai 
atsisako vykti i bet kurį 
banketą. Ar Clevelande nė
ra tinkamų viešbučių, ku
riuose galėtų būti abu ban
ketai? O kad ir atskirame 
bankete — kas jaunimą glo
bos, rūpinsis, kad nebūtų 
kokių nemalonumų ... AV 
nesame girdėję apie 'išgė
rimus”, narkotikus ir t.t.?

PASIRUOŠIMAI RINKIMAMS....
(Atkelta iš 3 psl.)

Muencheno "Europos Die
nos” manifestacijoje tiek 
Lady Dianna, tiek Otto von 
Habsburg savo kalbose įsak
miai paminėjo lietuvių bei 
kitų baltų tautų likimą. 
Taigi lietuvių vardas nu
skambėjo ne tik Muenche- 
no olimpinio stadiono tūks
tantinei miniai, bet per ra
diją ir televiziją jį girdėjo 
milijonai žmonių. Taip pat 
vokiečių spauda išsamiai 
rašė apie minėtą manifes
taciją, paminėjusią lietuvių 
tautą (tarp jų toks žymus

Gerai apgalvokite, kad ne
reikėtų gailėtis ir vėliau 
nešti atsakomybę už nelai
mes ir nemalonumus.

Esame keliavę į Lietuvių 
dienas Chicagoje, į buvusią 
šokių šventę, į Lietuvių die
nas Toronte. Niekur nebu
vo tokio jaunimo atskyri
mo, kaip šį kartą. Susigrieb
kite, kol dar ne vėlu. Infor- 
muokit tėvus per spaudą 
apie jaunimo globą.

V. S.J.
Bostonas 

1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ
10-18 DIENŲ KELIONĖS, ĮSKAITANT 11 DIENŲ LIETUVOJE

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#710 B: liepos 10—27 ............................................... $1,999
#814 B: rugpjūčio 14-31 ..............................................$1,999
11 dienų Lietuvoj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA
#612 B: birželio 12-28 ........ $1,899
#918 B: rugsėjo 18 - spalio 4................................... $1,829
6 dienos Vilniuj , 4 Rygoj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK ir Boston

13 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA
# 520: gegužės 20 - birželio 1 ......-.................$1,699
5 dienos Vilniuj, 5 Romoj, 2 Maskvoj
ALI TALI A via JFK

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
#612A. birželio 12-23 .......... 41,649
#'710: liepos 10-21 ........................................................$1,649
#807: rugpjūčio 7-18 .......................  $1,649
#918A: rugsėjo 18 - 29.........................  .$1,489
6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK & Boston
OBERAMMERGAU IR MIUNCHENAS (penkių dienų 
ekstra kelionė) —$439

12 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#604: birželio 4-15....................................................... $1,639
#710A: liepos 10-21 .....................................  41,639
#814A: rugpjūčio 14-25...............................................$1,639
#904: rugsėjo 4-15............................................... $1,639
#101: spalio 1-12 ......................................................... $1,289
6 dienos Vilniuj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 1 Helsinky 
FINNAIR via JFK

10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA 
#917: rugsėjo 17 - 26 ....................................................... $1,259

6 dienos Vilniuj , 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

Dėl brošiūros ir daugiau informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
293 Auburn St.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969 - 1190

dienraštis kaip "Frankfur- 
tes Allgemeine Zeitung”).

Tenka dar paminėti, kad 
mūsų tautietis Dr. A. Ge
rutis turėjo progą pasikal
bėti su Dr. Otto von Habs- 
burgu dėl lietuvių ir kitų 
baltų tautų reikalų tolesnio 
judinimo. Pokalbio metu iš
kilo naujų sumanymų.

Dr. Gerutis gavo iš Bava
rijos ministro pirmininko 
Dr. J. Strausso pakvietimą 
dalyvauti priėmime, sureng
tame po olimpinio stadiono 
manifestacijos.

Būdamas Muenchene, Dr. 
A. Gerutis turėjo pasitari
mų su Ukrainos egzilinių 
respublikos prezidentu M. 
Livickiu, "Baltų Draugijos” 
pirmininku Dr. O. Aule ir 
Latvijos diplomatiniu atsto
vu mag. iur.. A. šildė.

PROJECT ENGINEER 
Plastics manufacturer requires 
engineer with experience in auto- 
mation of iniectlon molding mo- 
chines. Mušt have both aufoma- 
tion and robotic experience in 
plastics. Press sizes range from 
100 to 2,000 tons. For confidentiai 
consideration send resume in- 
cluding salary history and re- 
quirements to: Personnel Mano- 
ger, Michigan City Plastics, Ine. 
500 N. Roeske Avenue, Michigan 
CitV, ln 46360 EOE/M/F/H.



1984 m. gegužės 17 d. DIRVA Nr. 20 — 5

KŪRYBA IR MOKSLAS
Stasės Smalinskienės meno paroda

Vyt. Alantas

Detroito lietuvių koloni
joje meno parodos pasida
rė retenybė. Iš kitur daili
ninkai nebeužklyšta, o ii’ 
vietiniai gan retai tepasi
rodo su savo darbais. Tie
są sakant, mūsuose daili
ninkų, aktingai besireiš
kiančių su savo kūryba ir 
nėra gausu.

Dailininkės Stasės Sma
linskienės darbus mums, 
detroitiškiams, tenka sekti

NAUJOS KNYGOS
• Klemensas Jura. DIE

MEDŽIO ŠAKELĖ. Eilė
raščiai. 140 psl. Viršelis 
Pauliaus Jurkaus. Spaudė 
Pranciškonų spaus tuvė 
Brooklyne, N. Y. Tiražas 
200 egz.

• Kotryna Grigaitytė. 
TYLOS 1)0 V \NA. Lyrika. 
86 psl. Viršelis Pauliaus 
Jurkaus. Kaina 4 dol. Iš
leido Darbininkas. Spaudė 
Pranciškonų spaus tuvė 
Brooklyne, N. Y.

• Mykolas Krupavičius. 
VISUOMENINIAI KLAU
SIMAI. Straipsnių rinkinys 
iš jo palikimo. 488 psl. kie
tais viršeliais. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chica
goje.

• Stasys Yla. M. K,. 
ČIURLIONIS KŪRĖJAS IR 
ŽMOGUS. 468 psl. kietais 
viršeliais. Kaina 15 dol. Ap
lankas ir meninė priežiūra 
Petro Aleksos. Spaudė M. 
Morkūno spaustuvė Chica
goje. Išleido Amerikos Lie
tuvių Biblioteka., 3001 W. 
59th St., Chicago, II. 60629.

• Petras Melnikas. PA
KIRSTA ŠAKA. Romanas. 
190 psl. Kaina 8 dol. Aplan
kas Petro Mikalajūno. Iš
leido Algimanto Mackaus 
knygų leidimo fondas, 7338 
So. Sacramento Avė., Chi
cago, UI. 60629.

• Pranas Domšaitis by 
Elsa Verloren Van The- 
maat. South African Art 
Library. General Editor 
Charles du Ry. Second edi- 
tion financed by the Lithua
nian Institute of Fine Arts, 
a subsidiary of the Lithua
nian Foundation, Inc. C. 
Struik Publishers — Cape 
Tonw.

• Leonid žytkovicz. GY
NYBINIŲ VILNIAUS SIE
NŲ NUGRIOVIMAS (1799- 
1805). Vertė Marijus Bly
nas. 56 psl. Kaina 3 dol. 
Gaunama pas: M. Blynas, 
4385 W. 145 St. Cleveland, 
Ohio 44135, 

iš arčiau. Pernai ji buvo 
suruošus! parodą Dainavo
je, šiemet — Detroite. Gal 
čia būtų pravartu primin
ti, kad dailininkė tapybinę 
karjerą pradėjo Kanadoje, 
dirbdama su amžino atmi
nimo dail. J. Pautienių. 
Persikėlusi į Detroitą ji 
lankė ir 1972 m. baigė 
School of Fine Arts and' 
Crafts keturių metų kursą. 
Per paskutinį dešimtmetį 
dailininkė suruošė 5 indivi-. 
dualines parodas ir daug 
kartų dalyvavo lietuvių bei 
amerikonų dailininkų gru
pinėse parodose.

šiemet balandžio 29 d. 
įvyko šeštoji Smalinskienės 
paroda Detroite, šv. Anta
no parapijos patalpose.

Pagaliau atskubėjo labai 
pavėlavęs pavasaris, ir pa
rodos atidarymo dieną 
skaisčiai švystelėjo saulė 
pro langus, o jaukioje sa- 
liukėje turėjome progos 
grožėtis iškabintais daili* 
ninkės darbais: žydinčiomis 
gėlėmis, gamtovaizdžiais ir 
aplamai švelniom romanti
nėm nuotaikom dvelkiančia 
jos kūryba.

Buvo iškabinta 20 darbų. 
Tematika nelabai kuo sky
rėsi nuo praėjusios paro
dos įvykusios irgi Detroi
te 1977 m. (Tada buvo iš
kabinti 42 darbai). Ir šį
kart daugiausia matėme 
peizažus, gėles, buitinius 
vaizdus... ir 
portretą, kurį 
nupiešė mūsų Kultūros klu
bo vadovybės paprašyta 
minint kanauninko Juozo 
Tuvo - Vaižganto sukaktį. 
Parodos lankytojams tai 
buvo staigmena. Dailininkė 
nors ir sakosi portreto žan
rą mėgstanti ir studijavusi 
mokykloje, tačiau šioje sri
tyje nedirbo. Vaižgantas 
žvelgė nuo sienos baltutė
liais plaukais ir gal kiek 
jaunesnis, kaip mes buvom 
pripratę matyti kituose pa
veiksluose, tačiau nestokojo 
panašumo, o ypač vaižgan- 
tiškai atrodė jo žvilgsnis. 
Dailininkė tuo žanru, atro
do, turėtų labiau susidomė

Vaižganto 
dailininkė

S. Smalinskienė Uogautoja.

ti, nes turi neabejotiną por- 
tretistės gabumą.

Prie progos ją užkalbi
nau ir paklausiau, koks 
žanras jai artimiausias.

— Peizažas! — ji atsakė 
nesvyruodama.

Ir iš tiesų iš rėmų dau
giausia žvelgė gamtovaiz
džiai. Pastebėtina, kad dai
lininkė gan ilgai svyravo 
tarp realistinio ir stilizuo
to, sakyčiau, sufantastinto 
peizažo. Realistinių peizažų 
dar buvo apstu jos 1977 m. 
parodoje, tuo tarpu kai šį 
kartą matėme tik vieną šios 
rūšies darbą, pavadintą — 
Miško broliai, šis paveiks
las buvo nutapytas prieš 
keletą metų ir aiškiai ne
besiderino su nauju stiliu
mi. Susidarė gan aiškus 
įspūdis, kad dailininkė rėa- 
listinio peizažo laikotarpį 
jau bus išgyvenusi ir pasu
kusi nauju keliu. Tą kryp
tį rodo didelių paveikslų 

Vasaros dienoje.S. Smalinskienė.

ciklas: Gamtos piramidės, 
Rudens diena ir Trys pu- 
šyys. Tie darbai nukelia 
žiūrovą į stilizuotą, pusiau 
fantastinį medžių, kalnų ir 
slėnių pasaulį, padūmavu
sį seno aukso spalvos mig- 
lynais. Koloritas išlaikytas 
vieno tono, bet kūriniai 
"kalba" žiūrovui kone vi
zijos spalvinga kalba ...

Dar čia norėčiau stabtel
ti ties dail. Smalinskienės 
vizijomis, kurias matėme

Dail. Stasė Smalinskienė.

ankstesnėse parodose, bet 
kurios šįkart nebepasirodė. 
Tai buvo grakščios kompo
zicijos ir išpuoselėto kolori
to darbai, įsmigę žiūrovų 
atmintin. Kyla klausimas, 
ar dailininkė dar grįš prie 
to žavaus žanro, ar jos vi
zijos bus amžinai išblankiu- 
sios? Tikrai lauktina, kad 
taip neatsitiktų!

Jei ankstesniuose Sma
linskienės darbuose dar bu
vo jaučiama abstrakto įta
ka, — matėme dar ir vieną 
kitą tikrą abstraktą — tai 
šioje parodoje tos krypties 
darbų nebebuvo ir nebesi
jautė jų įtakos. Reikia ma
nyti, kad dailininkė bus ga
lutinai atsisveikinusi ir su 
tuo savo kūrybos tarpsniu.

Kurlink dailininkė krypsta?

Dailininkės Smalinskie- 
nės darbai dvelkia optimis
tine, romantine nuotaika. 
Jos 
su, 
ros, 
žiu, 
griaustinis tikrai nesitran-

dirbtuvėje viskas švie- 
ramu, nesiautėja aud- 
nėra konfliktų ir lū- 
priė jos molberto

Gino Alanto nuotr.
ko. Besidairydamas po pa
rodą pagalvoji, kad ji plau
kia upe laiveliu, stabtelė
dama pasigėrėti gražia pa- 
daira, pasigrožėti gladijo- 
lais ir paparčių žiedais, pa
svajoti ties auksinėm spal
vom padūmavusiais kal
nais ir slėniais, o kartais 
išlipa į krantą pasilsėti va
saros dieną medžių pavėsy
je. Ji nuoširdi gamtos mė
gėja ir, galima sakyti, tuo 
pomėgiu persunkia visą sa
vo kūrybą. Nepasakyčiau, 
kad dailininkė bodisi tikro
vės, bet ji geriau jaučiasi 
intymioje, supoetintoje rea
lybėje, kuri glaudžiai susi
sieja su ekspresionizmu. 
Jai plačiai atsiveria kelias 
į mėgiamą harmoningą ko
lorito pasaulį, kuris grei
čiausiai toliau reikšis nuo
taikingais stilizuotais pei
zažais ir buitiniais styrin
tais vaizdais.

Tematika pareina nuo 
daugelio aplinkybių, ir ji vi
sada gali keistis, tačiau, 
kalbant apie dail. Smalins-. 
kienės stilių, formą ir itin 
koloritą, reikia manyti, kad 
visais tais atžvilgiais ji jau 
bus suradusi save ir pasie
kusi subrendimo viršūnę. 
Ypačiai tai patvirtina pa
žanga, kurią ji padarė per 
keletą paskutinių metų. Pa
laidojusi abstraktą, realiz
mą ir "laikinai” vizijas, jai 
nusitiesia prieš akis lais
vas, platus suromantintos 
tikrovės ir ekspresionizmo 
kelias.

šiais žodžiais ir būtų ga
lima baigti dail. Smalins- 
kienės šios parodos ir kū
rybos aptarimą, bet dar no
rėčiau pridurti keletą žo
džių aplamai apie tapybos 

(Nukelta į 6 psl.)
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

III VĖL SKAUDŽIOS 
MIRTYS

Balandžio 27 dieną Syd- 
nėjuje, širdies smūgio iš
tiktas, mirė didysis mūsų 
v i s uomenininkas, Sydnė- 
jaus bibliotekos ir skaityk
los vedėjas, jaunimo ir 
sportininkų bičiulis Česlo
vas Liutikas, širdies nega
lavimus jis jau turėjo anks
čiau, tačiau, kaip tas ga
lingas Lietuvos ąžuolas, jis 
paskutinius kelius metus 
kovojo su mirtimi, kol galų 
gale, jinai jį nugalėjo ir pa
siėmė su savim j Amžinybę.

Gimęs 1903. 9. 18. Buge
niuose, Tirkšlių vals., Ma
žeikių apskr., baigęs Telšių 
gimnaziją 1924 m. įstojo į 
Kauno V. D. universitetą ir 
išklausė matematikos-gam
tos fakulteto biologijos sky
rių. Vėliau studijavo ir bai
gė Dotnuvos ŽŪA, tuo pa
čiu laiku įsigydamas aukš
tesniųjų mokyklų mokytojo 
cenzą ir Kūno Kultūros In
stituto diplomą. 1925-28 
metais mokytojauja Kau
no II-joj gimnazijoj, vėliau 
persikelia gyventi j Šiau
lius ir yra. Kraštotyros 
Draugijos ir "Aušros” mu
ziejaus (jo pastangomis iš
ugdyto) vedėjas. Būdamas 
Šiauliuose, jis yra miesto 
Tarybos narys ir vienas iš 
steigėjų miesto sportinės 
veiklos. 1937 metais,, vedęs 
grafo Zubovo dukrą, persi
kėlė gyventi j Bubius, ku
rių dvare buvo jo vedamas 
gražus pienininkystės ūkis, 
žemės ūkio mokykla ir pui
kiai tvarkomas ūkis. Be šio 
darbo, jis buvo Šiaulių aps
krities Tarybos narys ir ku
rį laiką Šiaulių apskrities 
viršininkas. 1941 m. Lietu
vos Mokslų Akademijos pa
minklų apsaugos viršinin
kas ir vėliau Padubysio vir
šaitis. Pasitraukus į Vaka
rus, jis gyveno Austrijoje, 

buvo IRO stovyklos direk
toriaus pavaduotojas, L. R. 
Kryžiaus įgaliotinio Austri
jai pavaduotojas, pirminin
kavo švietimo draugijai, 
redagavo informacinį biu
letenį ir buvo sporto klubo 
pirmininkas. 1951 metais 
emigravo su šeima į N. Ze
landiją, kur Aucklande bu
vo savaitgalinės mokyklos 
mokytojas, i n f o rmacinio 
biuletenio redaktorius ir 
vėliau N. Z. Krašto valdy
bos pirmininkas. Vaikams 
Natai ir Jurgiui, tuo metu 
iškiliajam Sydnėjaus spor
tininkui, anksčiau persikė
lus gyventi į Australiją ir 
velionis su žmona persike
lia gyventi į Sydnėjų.

Būdamas Lietuvoje, jis 
jau nuo pat gimnazijos, vė
liau universitete ir jį pa
baigęs, įsitraukia į darbą 
ii- veiklą su jaunimu ir, 
ypatingai, su sportinin
kais. Jis buvo daugelio pa
skiri} draugijų, organizaci
jų, sporto klubų steigėjas 
ir narys, kai taip pat ben
dradarbiavo ir daugelyje 
ano meto spaudos leidiniuo
se, laikraščiuose ir žurna
luose.

Atvykęs j Sydnėjų č. Liu
tikas ir vėl labai greitai įsi
traukė į vietinį lietuviškąjį 
gyvenimą. Gyvenant čia ir 
aš labai artimai susipažinau 
su šiuo puikiu žmogum, di
deliu Lietuvos patriotu ir 
veikėju. Ne vieną kartą ir 
aš klausiau jo tėviškų pata
rimų, ne vieną kartą jis sa
vo auka sušelpė jaunimą, 
sportininkus, ilgus metus 
būdamas ir Sporto Klubo 
"Kovo" Revizijos Komisi-

UNION TOURS, INC

A. A. Česlovas Liutikas

jos pirmininkas. Ne vieną 
kartą jis ir tėviškai išbar
davo mus, ypatingai už jau
nimo apsileidimą lietuviš
koje veikloje, lietuvių kal
boje. Paskutiniuoju laiku 
jis buvo Sydnėjaus Lietu
vių Klubo bibliotekos ir 
skaityklos vedėjas. Į šį dar
bą jis įdėjo visą savo sielą, 
suorganizavo rėmėjus, ga
vo iš klubo puikias patal
pas, labai tvarkingai ir gra
žiai sutvarkė gausybę bib
liotekos knygų, kur skai
tykloje galima rasti viso 
pasaulio lietuviškąją spau
dą, kurią skaito Sydnėjaus 
lietuviai, ši biblioteka ir 
skaitykla yra Sydnėjaus 
lietuvių kultūrinė pažiba ir 
jos lietuviška siela buvo ve
lionis Česlovas.

Laidotuvių dieną, į Syd
nėjaus lietuvių bažnyčią, 
susirinko ypatingai daug 
žmonių, atsisveikinti su 
šiuo taip mėgiamu ir popu
liariu, Sydnėjaus lietuvių 
veikėju. Gedulingas pamal
das laikė ir gražu atsisvei
kinimo žodį bažnyčioje, pa
sakė prel. P. Butkus, kai 
prie Lietuvos trispalve ap
dengto karsto garbės sar
gybas stovėjo jo draugai ir 
Sydnėjaus "Kovo” sporti
ninkai. Krematoriume pa
skutinius atsisveikinimo žo
džius tarė: Sydnėjaus LB 
apylinkės pirmininkas dr. 
A. Mauragis, A. Liet. Fon
do įgaliotinis B. Stašionis, 
Sportininkų vardu A. Lau
kaitis, N. Zelandijos J. 
Tretchikoff ir gimnazijos 

draugas iš Telšių K. Bur- 
neikis. Paskutinis sudie bu
vo išreikštas visiems sugie- 
dant Lietuvos himną.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
Česlovai, Tavo darbai nie
kuomet nebus pamiršti, kai 
tavo lietuviška veikla, ypa
tingai su jaunimu, bus vi
suomet jiems gražiausias 
pavyzdys ir kelrodis jų lie
tuviškame gyvenime.

★
Velykų naktį Newcastle - 

mieste, žiūrėdamas televi
ziją, savo namuose staiga, 
širdies priepuolio ištiktas, 
mirė žinomas šio miesto, 
esančio 100 mylių nuo Syd
nėjaus, veikėjas Alfonsas 
šernas. Gimęs Biržuose ir 
ten baigęs gimnaziją, jis 
įstojo į Karo Mokyklą Kau
ne, ją baigė ir buvo Lietu
vos kariuomenės karinin
kas. Gyvendamas Newcastle 
jis plačiai dalyvavo visoje 
Australijos lietuviškoje vei
kloje. Artimai bendradar
biavo mūsų spaudoje, buvo 
ilgametis A LB Newcastle 
apylinkės pirmininkas, nuo
latinis šio miesto ALB 
Krašto Tarybos atstovas ir 
Krašto Tarybos prezidiumo 
narys. Plačiai jis dalyvavo 
ir kultūrinėje šio miesto 
veikloje, būdamas vietinio 
lietuvių choro narys ir ak
tyvus dalyvis Diskusijų 
Klube. Kiekvieno didesnio 
parengimo proga, jis visuo
met būdavo Sydnėjuje, kur 
taip pat buvo ir nuolatinis 
radijo valandėlės bendra
darbis.

Laidotuvės įvyko New- 
castle ir po gražaus atsi
sveikinimo krematoriume, 
dalyvaujant nemažam skai
čiui ir iš Sydnėjaus, velio- 
nies kūnas buvo sudegintas.

FORGING HAMMER 
OPERATOR

Canlon Drop Foras, a leadlng 
suppller of stael and non-ferrous 
forgings, Is seeklng forglna 
hammer operators. Applicanls 
mušt havo speclfic hammerman 
background and work experl- 
ence to duallfv. Replv in wrltlng 
ONLY-no phone colis or walk ln 
appllcants accepted. Send re- 
sume to:

MR. H.E ENGLAND 
PO BOX 6902 

CANTON, OHIO 64706

Malonios Baltijos Kelionės — 1984
SMALINSKIENĖS 
PARODA...

(Atkelta iš 5 psl.) 
temas. Jau tokia sena ir nu
sistovėjusi tvarka, kad ne
gali pasakyti menininkui 
nei ką, nei kaip tapyti, bet 
turbūt pareikšti pageida- 
mą galima. Atrodo, visuo
menė pasigenda istorinių 
temų ir aplamai darbų, 
jautriau atsiliepiančių j lie
tuviškas degančias proble
mas. Nesakau visų, bet 
daugelio mūsų dailininkų 
kūryba "neutrali”. Pakeisk 
pavadinimus ir gali kabin
ti jų darbus; bet kurioje 
kosmopolitų parodoje. Pa
galiau kyla klausimas, ar 
teptukas, prisidengęs "gry
nojo meno" dangstimi, yra 
priviligijuotas neatsiliepti j 
tautos išgyvenamą. baisią 
tragediją, kaip atsiliepia 
plunksna?

MAXI TOURS - 5 Naktys Vilniuje — 3 Naktys Rygoje — 2 Naktys Talline
3 NaktyB Helsinkyje

Viso 14 Naktų/15 Dienų

MINI TOURS — 5 Naktys Vilniuje — 2 Naktys Talline — 2 Naktys Helsinkyje.

Viso 10 Naktų/11 Dienų

Kelionės Išvykstame Grįžtame Kainos iš
Nr. New Yorko/Montrealio
401 Gegužės 30 Birželio 9 $1394
402 Birželio 13 Birželio 23 $1566
403 Birželio 27 Liepos 7 $1566
404 Rugpiūčio 8 Rugpiūčio 18 $1566
405 Gruodžio 26 Sausio 5 $1175

Į kelionių kainas iškaitoma — kelionė ten ir atgal FINNAIR linija. Trys valgiai 
kasdien Baltijos krantuose, plaukiojimas laivu MS GEORG OTS Helsinki/Tallin/Helsinki 
ir valgiai, priėmimo pietūs Helsinkyje ir pusryčiai. Dvi įžymybių apžiūrėjimo kelionės 
kasdien Baltijos kraštuose įskaitant ekskursijas į Kauną ir Trakus. Kelionių grupės apsi
stos Tomi Helsinkyje, Viru Talline, Latvių Rygoje ir Lithuania Vilniuje, išvykimai iŠ 
Vakarų — Westcoast bus registruojami individų patogumui.

410 Gegužės 30 Birželio 13 $1538
411 Birželio 13 Birželio 27 $1710
412 Birželio 27 Liepos 11 $1710
413 Rugpiūčio 8 Rugpiūčio 22 $1710

Informacijai kreiptis pas Stephanie Horton 212-683-8500
Union Tours, Ine. 6 East 36 Street, New York, N.Y. 10016.

WANTED 
OWNER OPERATORS 

RUN 43 STATĖS 
with late medei equ»pmcnt and mušt 
have refriuen.led experience.

Call REX McKENZIF
713-522-6147

TEXAS WATTS 1-800-392-4089
CIRCLE G. 1MSTRIBUT1NG

CO. JNC.
119-20)

VVANTED EXPER1ENCED 
MAINTENANCE MACHIN1ST 
Minimum 10 yra. «xp. seraping and 
flaking and tebuildtng cold headers. 
Mušt be top all around person. Fast- 
ner manufacturer in Anaheim. Cali- 
fo-nia. Plense call Bruce collecl 714- 
993-1600.

B & B SPECIALITIES
4321 EAST LA l’ALMA AVĖ. 

ANAHEIM, CALtrORNIA 98207 
(19-20)

0WNER OPERATORS
The fastivt «zrowing trucking com- 
pany in Chaflcston. S. C. and Savan- 
nah, GA. needs Owncr Operators. 
Fays $.72 loaded/$.64 empty mile. 
Fuel advances. Good company bene- 
fits. Requirementrt. Tandem sleeper 
tractor. Drivcr mušt mect DOT re- 
quirements. Call:

TAYLOR-MAID 
TRANSPOKTAT1ON 

Charleston, S. C.
803-717-0559

Savannah, Ga.
GA — 1-800-282-3131 

or 912-900-2086
119-28)
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Toronte 1980 metais įvy
ko pirmoji Laisvės Olim
piada. Ją suruošė lietuviai, 
latviai, estai ir ukrainiečiai, 
kad atkreipti visuomenės 
dėmesį į Lietuvos ir kitų 
pavergtų tautų sportininkų 
dalyva y i m ą Pasaulinėse 
Olimpinėse žaidynėse ne 
savo tėvynių vardu bet po 
Sovietų Sąjungos vėliava. 
Taip pat rengėjai norėjo 
parodyti pritarimą JAV 
boikotui Pasaulinių žaidy
nių Maskvoje.

Tikslai

1984 metų Laisvės Olim
piados siekiai yra net la
biau išryškinti, būtent no
rima išgauti iš Pasaulinės 
Olimpiados vyriausio komi
teto teisę pavergtom tau
tom dalyvauti ateities žai
dynėse atstovaujant savo 
kraštams; atkreipti viešo
sios publikos dėmesį į tai, 
kad olimpiniai idealai ir 
žmonių teisės yra forma
liai ignoruojami kai ku
riuose kraštuose. Taip pat 
siekiama ugdyti atletinį 
bendravimą ir kompeticiją 
Sovietų Sąjungos pavergtų 
tautų tarpe išeivijoje, ir 
atkreipti kitataučių dėmesį 
į lietuvių, latvių, estų ir uk
rainiečių sportines pajėgas.

Laisvės Olimpiados reik
šmė dar labiau paaiškėja, 
žiūrint, kad Pasaulinės 
Olimpiados atidarymo ko
mitetas atmetė baltu ir uk
rainiečių prašymus daly
vauti ”Ethnic Parade” ati
darymo iškilmėse Los An
geles, į kurį kviesti įvairių 
JAV gyvenančių tautybių 
atstovai. Esą, mūsų daly
vavimas sudarytų perdaug 
jautrią padėtį, kas liečia 
sovietus, šitoks atsiliepimas 
yra ne tik pataikavimas 
sovietams bet tiesioginė 
diskriminacija prieš daly
vių tautybes ir etninę kil
mę. Tai yra netoleruotinas 
elgesys šiame mūsų laisva
me krašte, reikalaujantis 
griežto protesto. Kaip tai 
galima įvykdyti? Dalyvau
dami Laisvės Olimpiados 
žaidynėse, ir paremdami or
ganizuojama bėgimą iš 
Laisvės Olimpiados Toron
te į Pasaulinę Olimpiadą 
Los Angeles.

Programa

Laisvės Olimpiados žai
dynės prasideda Toronte 
šeštadienį, birželio 23 d. su 
šaudymo rungtynėmis lat
vių žūklautoj u klube, šios 
rungtynės tęsis ten pat se
kantį šeštadienį, birželio 30 
d. Pirmadienį liepos 2 d., 
nuo 5:30 iki 7:30 vai. vak., 
Ontario Place Summer Gar
delis rengiamas "Laisvės 
Olimpiados Festivalis”, ku
riame pasirodys lietuvių, 
latvių, estų ir ukrainiečių 
atstovai su kultūrine pro

Antroji Laisvės Olimpiada
Laisves liepsna bus bėgikų nesama 

is Toronto į Los Angeles

grama. Liepos 5 d., ketvir
tadienį, prasidės atletiniai 
įvykiai Etobicoke Centen- 
nial Olympium patalpose. 
Vyks kerpšinio, futbolo, le
do rutulio, bei lengvosios 
atletikos rungtynės, šešta
dienį, liepos 7 d. bus ora- 
svaidžio, teniso, plaukimo, 
lengvosios atletikos rung
tynės bei futbolo, krepšinio 
it ledo rutulio finalai, šeš
tadienį, liepos 7 d. rengiami 
olimpiados šokiai.

Rengėjai

1984 Laisvės Olimpiados 
garbės pirmininkas yra 
Leonas Rautinš, garsus 
Philadelphia 76ers krepšinio 
komandos lošėjas. Taip pat 
žaidynių rėmėjų tarpe yra 
ir kitataučių: Ontario prem
jeras William Davis ir kiti 
Ontario partijų vadai; To
ronto ir priemiesčių bur
mistrai; įvairūs parlamen
to nariai, ir dalyvaujančių 
tautų diplomatinės tarny
bos atstovai. Laisvės Olim
piados oficialūs rengėjaj 
yra: Baltų šiaurės Ameri
kos Atletų Federacija, Uk- 
rainų Atletų Federacija 
šiaurės Amerikoje Kanados^ 
Estų, Latvių, Lietuvių ir 
Ukrainų Bendruomenės.

Bėgimas

Už Toronto gyvenančius 
gali kiek daugiau sudomin
ti organizuojamas bėgimas 
iš Toronto į Pasaulinę Olim
piadą Los Angeles, Kali
fornijoje. Bėgs baltų, ukrai
niečių bei kitų simpatizuo
jančių tautų bėgikai, neš
dami Laisvės Olimpiados 
liepsną estafetėje nuo To
ronto iki Los Angeles, per 
pietų Ontario, ir tada JAV 
per Michigan, Indiana, II- 
linois, Iowa, Nebraska, Co- 
lorado, Utah, Arizona ir Ca- 
lifornia. Bėgimas vyks per 
įvairius miestus, kuriuose 
pakomisijos jau bus susi
siekę su vietiniais burmis
trais, "Chambers of Com- 
merce”, senatoriais, JAV 
Kongreso atstovais bei On
tario provincijos atstovais, 
ir jiems išaiškinę bėgimo 
tikslus. Taip pat vietovėse 
bus organizuojamos spau
dos konferencijos.

Bėgimo tikslas toks pat 
kaip Laisvės Olimpiados: 
atkreipti kanadiečių bei 
amerikonų dėmesį į tai, kad 
milijonai žmonių yra pa
vergti sovietų ir nuo jų yra 

atimamos visos tautinio ap
sisprendimo teisės, įrodyti, 
kad pavergtieji negali iš
kelti savo tautinį identite
tą, laisvai atstovauti savo 
kraštą sportinėje plotmėje 
nei siekti tarptautinio pri
pažinimo savo tautos laimė
jimų paskirų atletų laimė
jimais.

Reikalinga talka

Bėgimui ypatingai daug 
talkos reikės iš visų, gy
venančių tose vietovėse per 
kurias vyks bėgimas. Rei
kalingi asmenys, kurie da
lyvautų vietinėse organiza
cinėse pakomisijose ir pri
imtų bėgikus, susisiektų su 
vietine spauda, radija bei 
televizija, sudarytų sąly
gas susitikimams su vieti
niais pareigūnais.

Reikia savanorių bėgikų, 
kurie prisidėtų prie pagrin
dinio bėgimo į Los Angeles. 
Tokie turėtų pajėgti bėgt 
po vieną valandą, nuo 8 iki 
10 mylių į valandą greičiu. 
Bėgimas vyks nuo liepos 2 
iki rugpiūčio 5 dienos. Ieš
komi taip pat ir bėgikai, 
kurie nors ir dalį kelio bėg
tų, arba tik atskirose vieto
vėse perimtų fakilus iš pa
grindinių, tęsdami ceremo
nijas ten pat, kol pagrindi
niai bėgtų toliau, kad nu
vykti į Kaliforniją laiku.

Reikalingi medicinos dak
tarai, kurie keliautų su bė
gikais, bent laikinai. Ieško
mi asmenys, kurie prisidė
tų su maisto parūpinimu, 
medicinos-pirmosios pagal
bos ir mašinos taisymo reik

Puikiausius kailius
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

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

Tai. knatam (312) 243-5326; bob, (312) 6774439.

menimis, palapinėmis, ma
šinoms bei ”vans” kuriuose 
būtų galima apnakvydinti 
bėgikus. Reikmenis būtų 
prašoma paskolinti nuo lie
pos pradžios iki rugpiūčio 
vidurio.

Informacija

Bėgimą organizuoja cen
trinis komitetas Toronte, 
kartu su Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdyba 
ir Baltic American Freedom 
League, kurie randasi Los 
Angeles.

1984 Laisvės Olimpiados 
(Free Olimpiad) ir Bėgimo 
(Torch Relay Run) būsti
nė yra ukrainiečių patalpo
se: 83 Christie Street, To
ronto, Ontaria — M6G 3B1. 
Šiuo adresu galima siųsti 
aukas olimpiadai ir bėgi
mui. Telefonas: (416) 537- 
4375 — veikia 24 valandas 
į dieną. Prašomi skambinti 
šiuo numeriu ieškantys 
daugiau informacijos ir 
ypač, kuo greičiausiai, ga
lintys dalyvauti arba prisi
dėti prie bėgimo savo dar
bu ar reikmenų parūpinimu.

Paremkime pavergtuosius

šitokio mąsto įvykiai yra 
iš tikrųjų rimti ir reikšmin
gi, ne tik lietuviams bet vi
soms pavergtoms tautoms. 
Be abejo, jų įvykdymas 
brangiai kainuoja. Išlaidos 
vien tik bėgimui gali siekti 
virš $30,000. Tad prašome 
nors ir smulkiausių aukų. 
Asmuo atsiųsdamas $20.00 
gali padengti vienos mylios 
bėgimo išlaidas. Tokiu bū
du jis pats dalyvauja įvy
kyje, kuris išreiškia nuo
širdų solidarumą tiems, ku
riems neleidžiama bėgti nei 
žaidynėse rungtyniauti sa
vo tėvynės vardu.

Sudarydami sąlygas da
lyvauti mūsų atletams, au
kotojai įgyvendina 1984 
Laisvės Olimpiados ir Bė
gimo šūkį: "DVASIOJE 
SU JUMIS”. Paremkime 
mūsiškius ir tuo būdu tuos, 
kuriems mūsų dvasinė tal
ka duoda stiprybės.

Ramūnė Jonaitienė

ST.LOUIS
NAUJA TAUTININKŲ 

VALDYBA

ALT S-gos St. Louis ir 
apylinkiii skyrius susirin
kime, įvykusiame š. m. ba
landžio 9 d. p. p. Kikučių 
rezidencijoj, išrinko sky
riaus naują valdybą, kuri 
pasiskirstė pareigomis se
kančiai : dr. Povilas Švar
cas — pirmininkas, Jonas 
Luja — iždininkas, Vladas 
Tarvydis — sekretorius ir 
Mėta Kikutienė — ypatin
giems reikalams.

Sąjungos seime skyrių 
žadėjo atstovauti pirminin
kas ir atstove skyrius iš
rinko Aldoną švarcienę.

Seimui paskirta 50 dol. 
auką.

Skyrius aktyviai daly
vauja St. Louis Internatio- 
nal Folklore Federation, į 
kurią atstove sutiko toliau 
dalyvauti Mėta Kikutienė* 
buvusi skyriaus pirmininkė.

Per tą organizaciją, sky
rius gavo ištisą eilę metų 
vietą papuošimui lietuviš
kos Kalėdų eglutės senųjų 
teismo rūmų salėje St. 
Louis mieste. Eglutė papuo
šiama tik lietuviškais šiau
dinukais ir ji turi tokį di
delį pasisekimą, kad to pa
sėkoje mums garantuoja 
vietą, ko negali kasmet gau» 
ti daug didesnės tautinės 
grupės.

Kadangi tie rūmai yra 
priešais garsiuosius pasau
lyje St. Louis vartus į va
karus (Arch to the West), 
tą Kalėdų eglučių parodą 
aplanko milijonai žmonių ir 
rodomus televizijoj.

Gal tik dėl to ir Collins- 
ville’s (kur lietuvių tegyve
na vos kelios šeimos) mies
to viešoji biblioteka praeitų 
Kalėdų metu leido papuošti 
lietuvišką eglutę.

Be to, per tą organizaciją, 
porą kartų turėjome progą 
turėti lietuvaitę, tautiniais 
drabužiais pas ipuošiusią, 
paraduoti St. Louis gatvė
mis ant išpuoštų platformų, 
kas vasarą ruošiamo grožio 
ir meilės karalienės parade. 
Tos laimingosios gražuolės 
buvo Audrė Švarcaitė ir 
Kristina Grvbinaitė.

Tikimės lietuvaitę gra
žuolę turėti parade ir šią 
vasarą.

Tokie paradai sutraukia 
tūkstančius žiūrovų ir ro
domi pakartotinai kelių te
levizijos stočių. (vt)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Schiemano istorijos iliustruota
ispaniška laida

Savotiška nelaimė istori
kui yra patekti j "Universa
lios Istorijos" ilgos tomų 
serijos vieno tomo auto
riaus vietą. Jei minėta "uni
versalios istorijos’’ laida 
yra išėjusi iš žinomos lei
dyklos, serija gulės įvairio
se bibliotekose, bet skaity
tojas, kuris domėsis auto
riumi ar jo raštais, biblio
tekos kartotekoje autoriaus 
vardo neras.

Tokia matyt nelaimė išti
ko Schiemano praeito šimU 
mečio gale parašytą Rusi
jos, Lenkijos ir Livonijos 
istoriją, kurioje gal dau
giausia vietos yra skirta ne 
Rusijai, ne Lenkijai, ne Li
vonijai, o visų trijų valsty
bių istorinės raidos geogra
finei ašiai, būtent Lietuvai.

Minėta Schiemano knyga 
tapo Gieseno universiteto 
profesoriaus, Wilhelmo Onc- 
keno, Universalios Istorijos 
XX-asis tomas. Jei tos plo
nybės žmogus nežinai, al
kam galėtų ateiti j galvą 
bibliotekoje ieškoti kažko
kio XX-to.jo senos serijos 
tomo ir tikėtis, kad jame 
ras aprašymus apie Vytenį, 
Mindaugą ar Gediminą ?

Prieš porą dienų, atsitik
tinai užtiko ir nupirko Ve- 
nezueloje gyvenantis lietu
vis Gediminas Orentas is
panų kalba atspausdintą šią 
Schiemano knygą.

— Nuėjau į vieno miru
sio vietinio gydytojo pali
kimo išpardavimą. Paliki
mas, paleistas iš varžytinių, 
susidėjo beveik išimtinai iš 
senų vertingų knygų, ku
rias pardavė gana aukšto
mis kainomis. Mane sudo
mino šis XX-tas tomas, nes 
pamačiau skyrius, kurių 
vienas buvo keistai užvar
dintas "Witen y Gedimin”, 
o kitas "Olgerdo y Kestut”. 
— paiškino man buvęs Ne
priklausomos Lietuvos ka
rininkas, žilaplaukis Gedi
minas Orentas.

Lietuvių Enciklopedijoje, 
Schiemanas yra atžymėtas 
sekančiai: "Schiemann Teo- 
dor (1847-1921) vokiečių 
istorikas, nuo 1883 Tartu 
archyvo direktorius, 1892- 
1920 Berlyno univ. prof.

Pavyzdys iliustracijų, kurios yra gausios. Prie šios iliustra
cijos pridėta paaiškinimas: ‘Austrijos Elžbieta ir Barbora 
Radvilaitė, pirmoji ir antroji Žygimanto Augusto žmonos. 
Aliejus ant vario plokščių. Buvo karaliaus nuosavybė. At
vaizdai sujungti centre ir sudaro lyg sulenkiamą kišeninę 
piniginę’. Paaiškinime nepažymėta, kur toji kišeninė dėžutė 
buvo ir kam priklausė tuo metu, kai abu portretai buvo 
panaudoti knygos iliustracijai.

Jūratė Statkutė de Rosales

EDICION ILUSTRADA

Historia Universal
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TOMO VIGĖSIMO

RUSIA. POIONIA Y IIVONIA
II ISTS EI, suim XVII
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BAROELONA

MONTANER Y SIMČN, EDITORES
CALLE DE ARAGON, NU M. 355

1919

Knygos pirmas puslapis. Centre įrašyta: TOMO 
VIGĖSIMO, Rusia, Polonia y Livonia hasta ei Sigio XVII 
por ei Doctor C. Schiemann, Archivero dėl Estado en Rieval.

Išsp. Russland, Polen und 
Livland bis XVII Jahrh. 
1880, Deutschland und die 
Grosse Politik 1902-15, Ge- 
shichte Russlands unter Ni- 
kolaus I 1904-13.” Nėra pa
sakyta (o ir nepriklausė 
pasakyti), jog Schiemano 
pirmoji knyga, "Rusijos, 
Lenkijos ir Livonijos isto
rija iki XVII a.” buvusi iš
leista ispanų kalba ir at
spausdinta Barcelonoje, Is- 
panijoje.

Orento nuosavybės ispa
niškas 1919 metų leidinys 
yra atžymėtas kaip "antra 
laida” ir pristatytas kaip 
Onckeno Universalios Isto
rijos XX-tasis tomas. Nie
kur nėra pažymėta, kad tai 
esama vertimo ar kurios 
vokiškos serijos ispaniška 
laida. Priešingai, Barcelo- 
nos leidykla nurodo, kad 
tekstas esantis jos nuosa
vybė: ”Es propiedad de los 

editores”. Knygos formatas 
yra 2G cm x 16 cm, tekstas 
spausdintas dviem stulpe
liais, smulkiu šriftu, viso 
507 puslapiai. Popierius ge
ros kokybės, plonas, žiban
tis, vietomis lengvai dėmė
tas ,bet aplamai gerai išsi
laikęs. Kaip pridera tokiai 
serijai, iliustracijos yra 
gausios ir švariai atspaus
dintos pagal ano laiko tech
niką, t. y. įvairių paveikslų, 
antspaudų faksimilai atro
do buvę pergraviruoti ant 
spaustuvės plokščių. Šis 
techniškas skirtumas yra 
itin ryškus tose iliustraci
jose, kurių originalai mums 
šiandien yra žinomi iš nuo
traukų, kaip pvz. Jogailos 
veidas Vavelio katedros 
triptike.

Spėju, kad vokiška šios 
knygos laida yra mūsų isto
rikams žinoma, tačiau pa
stebiu, kad dabartinių mū
sų istorikų darbuose refe- 
rencijų sąrašuose Schiema
no neužtinku. Ar ispaniško
ji laida yra mūsų istori
kams šiandieną žinoma? 
Negalėčiau į šį klausimą at
sakyti.

Neturint rankose vokiško 
originalo, sunku yra spręs
ti, ant kiek ispaniškoji lai
da esanti tiksli vokiškos 
pirmos laidos kopija.

Vietomis atrodo, kad tek
stas ispaniškoje laidoje gal 
jau buvo autoriaus papildy
tas, nes randu pvz. ištrau
kas iš leidinių, vėlyvesnių 
už 1880-uosius metus, kuo
met buvo išleista — jei ti
kėti Liet, enciklopedijai — 
vokiškoji laida. O gal vo

kiškų laidų buvo keletas? 
Ispaniškoje laidoje, auto
riaus įžanga yra datuota 
kovo mėn. 1884 metais, Re- 
valyje.

Taip pat pastebiu, kad 
autorius neretai remiasi 
Antonovičiumi, garsiuoju to 
meto Ukrainos istoriku. 
Pats autorius savo įžango
je mini naudotų šaltinių 
tarpe Bestuceva, Solojeva, 
Karamsina ir Strahl Herr- 
manna bei Dorpato bibliote
ką ir primena, kad to neuž
tekę ir jam reikėję daug 
važinėti į tolimas vietoves 
renkant medžiagą Deja, ne
žiūrint tokių skambių re- 
ferencijų. mokslinė ispaniš- 
kos laidos vertė yra gana 
ribota dėl trijų priežasčių: 
1. anais laikais dar turėto 
labai mažo rytų Europos 
archeologijos pažinimo, 2. 
įpročio dėstyti faktus neci
tuojant specifinių šaltinių 
ir 3. atsirandančių sunku
mų su vardais ir vietovar
džiais dėl be galo iškraipyto 
vardų ir vietovardžių rašy
mo perkeliant mums neži
nomame šaltinyje pažymė
tą vardą Į vokiečių kalbą, 
o iš jos dar ir i ispanišką 
vertimą (pvz. "Schamait"- 
yra Žemaitija, "Troki” — 
Trakai, ”Woidat" yra Kęs
tučio sūnus Vaidotas, Ker- 
noff — Kernavė ir pan.). 
Tuo nustebti netenka, nes 
anais laikais Būga dar ne-, 
buvo davęs kiekvienam mū
sų senovės vardui nusisto
vėjusią "atlietuvintą” for
mą, o ir pati Lietuva buvo 
autoriui tik jo meto Rusi
jos provincija. Nežiūrint to,

‘Arpber H©lidays”
1984 M. EKSKURSIJOS

Į LIETUVA
iš BOSTONO ir NEW YORKO

GEGUŽĖS 30
BIRŽELIO 11
BIRŽELIO 18
BIRŽELIO 20

— $1361.00
— $1315.00
— $1528.00
— $1361.00

LIEPOS 9 — $1618X10 

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai — Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Le
ningradas.

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 
mokesčiu. Grupes lydės vadovai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 

1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116, 

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANCES. REGISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324

knygoje suteikta vieta Lie
tuvai ir jos istorijai, liudi
ja, kad autorius tą istoriją 
jau anais laikais gana nuo
dugniai tyrinėjo.

Kas betgi yra visai ne
abejotina, tai šios knygos 
vertė rinkėjui lietuviui, no
rinčiam turėti gerą biblio
grafinę kolekciją. Prisipa
žinsiu, kad aš pati jau de
vyniais lakštingalos balsais 
čiulbėjau Orentui, visais 
smuikais jam smuikavau, 
prašydama, kad knygą man 
parduotų.

■— Paskolinu tau ją, Jū
ratė, ir galėsi' laikyti kiek 
tik norėsi, bet parduoti ne
parduosiu, atsakė žilaplau
kis kolekcionierius.

Išvadoje, nežinant ir ne
mačius vokiškos Schiemano 
knygos laidos, kiekviena 
bibliografinio pobūdžio pa
staba liečianti iliustracijas 
ar tekstą tėra spėliojimas. 
Todėl tikiu, kad gal skaity
tojų tarpe atsiras kas ga
lės ir panorės apšviesti šiuo 
klausimu ir Dirvos skaity
tojus, ir mane ,ir ypač Ge
diminą Orentą, šios mums 
įdomios ispaniškos knygos 
savininką.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat.onw»de /S on yotx »ide

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si Į OBEI.ENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI 1216) 461-3500.

LIEPOS 18-------- $1361.00
RUGPIŪČIO 1 —$1361.00
RUGPIŪČIO 13 —$1528.00
RUGSĖJO 5 —$1361.00
RUGSĖJO 17 —$1127.00
RUGSĖJO 26 —$1142.00
SPALIO 3 — $1268.00
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CHICAGOS LIETUVIAI

.JAV LB VIDURIO 
VAKARŲ APYGARDS 

ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas Įvyko 1984 
m. balandžio 29 d. Jaunimo 
Centre, Chicagoje. Dalyda
vo 60 atstovų iš 8 apylinkių 
ir 8 svečiai. Pirmininkavo 
pats apyg. valdybos pirm. 
Kazys Laukaitis, sekreto
riavo apyg. vicepirm. Agnė 
Katiliškytė-Counsell, maldą 
sukalbėjo Rasa šoliūnaitė. 
Sveikino PLB vicepirm. Bi
rutė Jasaitienė ir Tarybos 
prezidiumo pirm. dr. Kazys 
Ambrozaitis, raštu JAV LB 
Krašto valdybos vardu iždi
ninkas Kazys žiedonis ir 
Krašto valdybos vykd. vi
cepirm. Jonas Urbonas. Kal
bėjo ir Jonas Talandis, kan
didatas respubl. sąraše Į ko- 
misijonierius Metropolitan 
Sanitary distrikte. Pagerbti 
du lietuvių bendruomeninio 
darbo talkininkai: K. Barz- 
dukas ir S. Jokūbaitis. 
Jiems plaketes įteikė vice
pirm. Modestas Jakaitis. 
(Tebetęsiama Detroite pra
dėta medžio pramonė).

Pranešimai

Socialinių reikalų tary
bos pirm. Danguolė Valen- 
tinaitė kalbėjo, apie pra
ėjusią socialiniais klausi
mais konferenciją, pakarto
jo pagrindinius reikalus ir 
dar kartą kvietė apylinkių 
valdybas išskirti šiems rei
kalams vieną narį ir dau
giau dėmesio skirti lietuvių 
socialiniam reikalams.

Švietimo tarybos pirm. 
Jonas Kavaliūnas pasveiki
no Krašto valdybos pirm, 
dr. Antano Butkaus vardu 
ir pasidžiaugė mokinių skai
čiaus didėjimu. Jau pats 
faktas, kad lituanistinių 
mokyklų mokinių skaičius 
nustojo mažėti ir net padi
dėjo, teikia vilčių ateičiai. 
1983 m. buvo 1463 moki
niai. Parama ateina iš Lie
tuvių Fondo (24,000 dol.) 
ir šiek tiek prisideda LB 
Krašto valdyba (3,500 dol.). 
Lemonte įsisteigė Monteso-

LlTUANUS knygų tikrinimo metu; LB Vidurio Vakarų 
Apygardos Kontrolės Komisijos narė D. Valentinaitė. LITUA
NUS ižd. J. Kučėnas, kompiuterio reikalams A. Tamulis, LI
TUANUS Fondacijos pirm. R. Vedegys ir Kontrolės Komisijos 
pirm. J. Balutis. Šiemet sueina 30 metų nuo pirmo LITUANUS 
numerio pasirodymo. P. Malėtos nuotr.

Antanas Juodvalkis

ri mokyklos vaikų židinė
lis, kurį lanko 14 artimes
nėse apylinkėse gyvenančių 
vaikų. Mokestis brangus ir 
ne visi pajėgia mokslapini- 
gius mokėti, švietimo tary
ba parėmė 1,000 dolerių.

Švietimo tarybos pečius 
slegia ir Lituanistikos ka
tedrai lėšų telkimas. Iki 
1983 m. PLB seimo, pei* 
pusantrų metų PLB valdy
ba buvo sutelkusi 65,000 
dol., o perėmus lėšų telkimą 
Švietimo tarybai, per du 
mėnesius pavyko sutelkti 
100,000 dol. ir Lit. kated
ros įgyvendinimas buvo iš
gelbėtas, nes su Lietuvių 
Fondo 50,000 dol. parama 
laiku buvo įmokėta pirmoji 
rata — 200,000 dol. šiuo 
metu jau turima 70,000 dol. 
artėjančiai antrai 100,000 
dol. ratai įmokėti. Reika
lingas nuolatinis aukų rin
kimas, nes dar toli iki rei
kalingų 600,000 dol.

VH-sios laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šven
tės finansams telkti komi
sijos pirm. dr.-F. Kaunas 
kvietė apylinkes suaktyvin
ti aukų rinkimą, nes laiko 
liko labai mažai. Tautinių 
šokių šventė įvyks š. m. lie
pos 1 d., sekmadienį, 2 vai. 
p. p. Richfield koliziejuje, 
prie Clevelando. Reikia ne 
tik prisidėti savo auka, bet 
ir asmeniškai šventėje daly
vauti, nes vieni clevelandie- 
čiai nepajėgs užpildyti 
17,000 vietų koliziejų. Lau
kiama svečių iš visos šiau
rės Amerikos.

Apg. pirm. K. Laukaitis 
ir ižd. Linas Šoliūnas savo 
pranešimus pateikė raštu. 
Apyg. valdyba, ypač pirm. 
K. Laukaitis lankė apylin
kes, ruošė minėjimus, da
lyvavo Krašto tarybos sesi-, 
jose, šaukė apylinkių pir
mininkų pasitarimus ir t.t. 
Daug dirbo visuomeniniame 
sektoriuje, bet nesimatė 
ryškesnio dėmesio kultūri-? 
nėms ir švietimo apraiš
koms.

Kontrolės komisijos var
du Julius Balutis (kiti na? 
riai — D. Valentinaitė ir

St. Jokubauskas) perskaitė 
du aktus: vieną apie apy
gardos valdybos veiklą, o 
antrą — Lituanus Founda- 
tion, Ine. Apygardos valdy
ba 1983 m. turėjo pajamų 
— 8,474.21 dol., išlaidų — 
6,363.46 dol. Likutis — 
2,110.75 dol.

Lituanus fondo iždas bu
vo patikrintas už kelis me
tus ir kasos likutis yra dau
giau 20,000 dol. Atskaito
mybė vedama labai kruopš
čiai, už ką išreiškė padėką 
Jonui Kučėnui. Lituanus 
fondas turi įsigijęs kompiu
terį.

Algis Regis, komiteto šv. 
Kazimiero kapinių lietuvių 
interesams ginti pirm., 
kvietė dalyvauti pamaldose, 
kurios bus laikomos gegu
žės 27 d. kapinėse. Vis dar 
susiduriama su sunkumais 
vartojant lietuvių kalbą pa
minklų užrašuose. Komite
tas budi ir reikalauja pa
garbos lietuvių kalbai.

Išklausius Krašto ir Apy
gardos valdybų narių pra
nešimus, buvo vienas kitas 
paklausimas ir siūlymas. 
Užsiminta ir byla su reor- 
gais. Marųuette Parko apyl. 
pirm. B. Vindašienė ii- apy- 

- gardos pirm. K. Laukaitis 
reikalavo vesti bylą iki lai
mėjimo. Tuo reikalu buvo 
priimta rezoliucija, reika
laujanti Krašto valdybą 
tęsti bylą teisme, čia iš
ryškėjo Apygardos valdy
bos nenoras pasitarimų ke
liu tvarkyti tarp lietuvių 
atsirandančius nesusiprati
mus.

Apylinkių pranešimai

Gyvu žodžiu pranešimus 
padarė: Bridgeporto — An
tanas Būga, Brighton Par
ko — sekretorė Grasilija 
Meiluvienė (pirm. S. Dau- 
lienė buvo išskubėjusi ki
tus reikalus tvarkyti), Ci
cero — šulaitienė, Gage 
Parko — D. Valentinaitė 
(čia ji pasinaudojo proga ir 
papasakojo apie pensinin
kams numatomų namų sta
tybą bei teikiamą soc. pa
galbą), Lemonto — pirm. 
Agnė Katiliškytė-Counsell 
(apylinkė gyva ir veikli), 
Marųuette Parko — pirm. 
Birutė Vindašienė (veiklai 
trukdo reorgai, įsitaisę kle
bonijoje ir neduoda salės 
susirinkimams). Raštu pra
nešimus atsiuntė šios apyl.: 
Auroros, Hot Springs, Ke- 
noshos - Racine - Mihvaukes 
(visos Wiscounsine, susi
jungė į vieną) ir Melrose 
Parko. Visiškai neatsiliepė 
toliau esančios apylinkės: 
East Chicagos, E. St. Louis, 
Indianapolio, Waukegano ir 
Beverly Shores lietuvių 
klubas.

Diskusijose buvo pasisa
kyta už lituanistinių mo
kyklų rėmimą, ligoniams 
prieglaudų steigimą, nes 
jos reikalingesnės už pen
sininkams statomus namus 
ir kitus reikalus.

Priėmus rezoliucijas ir 
sugiedojus Lietuvos himną, 
suvažiavimą pirmininkau-

-X

Nelė ir Arvydas Paltinai Chicagoje.

jantis uždarė, išreiškęs pa
dėką pietus paruošusioms 
šeimininkėms.

Tokie suvažiavimai yra 
reikalingi ir naudingi, nors 
juose nieko ir nenuveikia
ma. Pasidalinimas apylin
kių veiklos patirtimi, iškė
limas vieno kito reikšmin
gesnio klausimo, gali būti 
naudingas visoms apylin
kėms. Naudoti metodai, 
sprendžiant klausimą vie
noje apylinkėje, gali būti 
pritaikyti ir kitoje. Suva
žiavimai pažadina prisnū
dimą ir paskatina aktyves
nei veiklai.

PRAMOGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

Netrukus Chicagoje vėl 
Išgirsime praėjusiais metais 
sėkmingai koncertavusia 
sol. Nelę Paltinienę. ”Mar, 
gtičio” rengiamas koncer
tas bus gegužės 27 d., sek-, 
madienį, 4 vai. p. p. Jauni
mo centre.

Muz. Arvydas ir sol. Nelė 
Paltinai, balandžio 25 d. at
vykę iš Vakarų Vokietijos, 
jau atliko koncertus New 
Yorke ir Pittsburghe. Abu 
koncertai visokeriopai pa
vyko. Gegužės 20 d. jų kon
certas rengiamas Detroite. 
Detroite ir Chicagoje bus 
atliktas naujai paruoštas 
dainų repertuaras. Pa Įtinu 
koncertais domisi visų kar
tų lietuviai. Pavyzdžiui, 
Pittsburghe daugumą klau
sytoju sudarė čia gimę lie
tuviai. Praėjusiais metais 
Chicagoje buvo surengti du 
Baltinų koncertai. Abu kar
tus Jaunimo centro sale bu
vo perpildyta. Atrodo,, kad 
panašaus pasisakymo sup
lauks ir š. m. gegužės 27 d. 
rengiamas koncertas. Bilie
tai gaunami "Margučio” 
raštinėje ir Vaznelių preky

boje. "Margutis" dabar vei
kia naujose patalpose, 2615 
W. 71 st Street.

PARODOS

• "Viktoras Petravičius: 
Master of the Monoprint" 
-— taip vadinasi paroda, 
ruošiama Midivest Museum 
of American Art, 429 So. 
Main Stret, Elkhart, India. 
na, vyksianti nuo 1984 m. 
gegužės mėn. 11 iki birže
lio mėn. 17 d. Muziejaus 
valandos: savaitės dienomis 
(išskyrus pirmadienius) 11 
vai. r. — 5 vai. vak., bei ket
virtadienio vakarais 7-9 vai. 
Šeštadieniais ir sekmadie
niais — 1-4 vai. p. p.

★
• Freiburgo meno mokyk

los paroda, pavadinta ”Re- 
fugee Artists in Germany, 
1945-50”, vyks Chicagoje 
1984 m. gegužės mėn. 18 — 
birželio mėn. 8 dienomis 
University of Illinois at 
Chicago galerijoje, 750 So. 
Halsted. šioje parodoje bus 
eksponuojami lietuvių dai
lininkų darbai, nuotraukos, 
knygos, periodiniai leidi
niai, atskleidžiantvs nedide
lės mūsų menininkų grupės 
kūrybinę energiją Freibur
go meno mokyklos įsteigi
mo ir gyvavimo laikotarpiu. 
Antrojo paaulinio karo iš
blokšti iš savo tėvynės, jie 
įstengė Vokietijoje kelerius 
metus dirbti, kol emigraci
ja juos išbarstė po tolimus 
kraštus. Parodą rengia Lie
tuvių dailiojo meno institu
tas ir ją iš dalies remia II- 
linois Arts Council ii- Chi
cago Council on Fine Arts.

WANTED EXPERIENCED 
HEADERMEN

Need good exp. person to run Allen 
Screw;i and > pečiais wanting to movė 
to Anaheim, California. Good bene- 
fits. Call Bruce collecl 714-993-1600.

B & B Sl’ECIALITIES
4321 EAST LA PALMA AVĖ. 

ANAHEIM. CALIFORN1A 98207 
(19-20)
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KONCERTAVO NEW 
YORKO HARMONIJA

Jaunimo centro valdyba, 
pirmininkaujama veiklios 
visuomenin i n k ė s Irenos 
Kriaučeliūnienės, š. m. ba
landžio 29 d. didžiojoje sa
lėje, Chicagoje suruošė 
New Yorko HARMONIJOS 
koncertą. Tai jau ketvirtas 
koncertas, ruoštas Jauni
mo centro valdybos parem
ti Centro išlaikymą ir sve
čių apsaugą, šiuo metu Jau
nimo centro svečių apsau
gai 5 dienas savaitėje budi 
pasamdyti specialūs polici
jos pareigūnai, ši apsauga 
yra sunkiai pakeliama naš
ta Jaunimo centro admi
nistracijai. Lankytojai gal 
nežino, kad matomas mies
to policijos automobilis nė
ra reguliarus policijos nuo
vados inspektuojantis veži
mas. Policijos nuovada ne
duoda nuolatinės apsaugos, 
o tik tvarkaraštyje nusta
tytą inspekciją — vieną ki
tą kartą per vakarą prava
žiavimą. Dviejų pareigūnų 
atlyginimas (vienas nesu
tinka budėti) i mėnesį fi
nansiškai yra labai didelė 
našta Jaunimo centrui. Or
ganizacijos, kurios naudo
jasi Jaunimo centru ir lan
kytojai turi tai žinoti ir 
skirti atitinkamą auką. Įve
dus policijos apsaugą, sau
gumas labai pagerėjo ir ne
girdėti, kad kas nors būtų 
nukentėjęs.

Ateityje turime labiau 
remti Jaunimo centro ruo
šiamus renginius.

Dabar grįžkime prie kon
certo. Prasiskleidus uždan
gai, į sceną energingai įėjo 
kvarteto nariai: altas Bi
rutė Ralytė-Malinauskienė, 
sopranas Astra Vilija But
kutė, vadovas Viktoras Ra
lys, bosas Petras J. Tuti
nas ir akompaniatorė Dalia 
Sakaitė, vietoje programoje 
pažymėto Matthew A. Yat-

kausko. Mišrus kvartetas 
jausmingai padainavo J. 
Naujalio — Vasaros nak
tys, Viltenio — Poeto sva
jonė, M. Petrausko harm. 
liaudies dainą — Oi tu, Ie
va ir A. Kačanausko, oranž. 
V. Ralio — Tų mergelių 
dainavimas.

Jauni, elegantiškai apsi
rengę dainininkai sužavėjo 
gausius svečius ir sulaukė 
gausių katučių ir valiavimų. 
Tarp dainininkų ir publikos 
užsimezgė šiltas ir jaus
mingas ryšys.

Po mišraus kvarteto abu 
vyrai padainavo duetu: T. 
Makačino — Gimtinės dan
gus ir Kur tas kelelis. Pir
mąją programos dalį už
baigė Harmonija, padaina
vusi V. Ralio aranž. dainas
— Stoviu aš parimus ir 
Kur bėga Šešupė, S. čerie- 
nės — Lietuvos laukai.

Po pertraukos, Astra 
Butkutė ir Birutė Ralytė- 
Malinauskienė duetu padai
navo J. švedo — Linelius 
raunu ne viena ir A. Vana
gaičio — Mūsų du broliu
kai. Publika katučių negai
lėjo.

Pabaigai visas kvartetas 
padainavo G. Verdi, harm. 
ir žodžiai V. Ralio — Kaip 
liksma mums dainuot, J. 
Naujalio — Pavasaris, V. 
Ralio aranž. liaudies dainą
— Rausvuose rytuose ir V, 
Bložės, aranž. V. Ralio — 
Nemunėlis.

Taip buvo išsemta pro
gramoje numatytos kon
certo dainos, bet publikai 
nerimstant, šaukiant ir plo
jant, padainavo dar treje
tą dainų ir kelias pakarto
jo.

Rengėjai koncerto daly
vius apdovanojo gėlėmis. 
Harmonija Chicagoje vie
šėjo nebepirmą kartą, bet 
buvo miela ir nauja. Jauni 
ir besišypstantys veidai, 
puikus susidainavimas, pa
įvairintas santūriais ges

tais, labai palankiai nutei
kė klausytojus. Padėka 
Jaunimo centro vadovybei 
už jų rūpestį ir pastangas. 
Po programos koncerto da
lyviai pabendravo prie vai
šių stalo. Publika užpildė 
gal 3 4 salės ir balkono, o 
galėjo ir netilpti, nes kon
certas ir tikslas buvo rem
tini.

Jaunimo centro valdybą 
sudaro: Irena Kriaučeliū
nienė — pirmininkė, Hen
rikas Laucius — vicepirmi
ninkas, Alė Steponavičienė 
— sekretorė, Dalia Dundzi- 
lienė — iždininkė ir Birutė 
Jasaitienė — koresponden
tė.

LIETUVIŲ 
FEDERALINĖS 

KREDITO UNIJOS KASOS 
SUSIRINKIMAS

Kredito unijos KASA na
rių susirinkimas įvyko š. m. 
gegužės 6 d. Jaunimo cent
re, Chicagoje. Įvadinį žodį, 
apie Lietuvių Fondo Fede- 
ralinį kredito kooperatyvą- 
uniją įsijungimą į Kasą, 
pasakė Saulius Mikoliukas, 
o susirinkimą pravedė Auš
ra Cibaitė, Chicagos skyr. 
vedėja. Kalbėjo iš New 
Yorko atvykę net 4 direk
toriai : Vyt. Vebeliūnas 
(pres.), Romas Kezvs, Vy
tautas Alksninis, Algis Šil
bajoris ir čikagiškis dr. To
mas Remeikis. Aiškino 
svarbą lietuviams turėti 
savo ekonominę įstaigą, ku
ri patarnautų savo nariams 
ir mokėtų aukštas palūka
nas.

Kasos centras yra New 
Yorke, o skyriai veikia Chi
cagoje, III. ir St. Peters
burge, Fla. 1983. XII. 31 d. 
KASA turėjo 2000 narių ir 
20 milijonų dol. indėlių. Iš
plėtus veiklą ir gavus dau
giau pelno, bus remiama 
lietuviškoji veikla, o dabar 
spauda ir radijas remiamas 
skelbimais.

Pranešėjų pageidavimas, 
kad lietuviai remtų savąją 
įstaigą, stotų nariais ir san
taupas laikytų Kasoje. In
dėliai apdrausti iki 100,000 
dol. Federalinės valdžios 
agentūroje.

Po pranešimų, buvo pasi
aiškinta įvairūs techniški 
klausimai ir išreikšti pagei
davimai. šis susirinkimas 
buvo informacinio pobūdžio, 
nes statutiniai direktorių ir 
kitų pareigūnų rinkimai 
buvo įvykdyti New Yorke.

Po susirinkimo buvo vai
šės, kurių metu arčiau su
sipažinta su Kasos vadovais 
ir pabendrauta savųjų tar-

VAIVOS VOKALINIS 
VIENETAS

1973 metais Chicagoje 
įsikūrė "Vaivos” vokalinis 
vienetas, kuris šiemet šven
čia savo 10 metų gyvavimo 
sukaktį. Ji sutvėrė visiems 
žinomas muzikas Faustas 
Strolia, turįs magistro laip
snį iš muzikos pedagogikos. 
Šio talentingo žmogaus dar
bų biografija yra plati: 
Liet. Vyčių Choras džiau
giasi jo talentu, kartu jun
giasi ir išeivijos jaunimas, 
kuris muz. Strolią myli ir 
jaučia jo meilę jiems.

Muz. Stroliaus energija 
ir dėka, "Vaivos” vokalinis 
vienetas stato "Virš Vaivo
rykštės” muzikinį vaidini
mą. Jis sudėtingas ir humo
ristinis, bus dainos ir net 
šokiai. Vaidinimas, remian
tis ”Winzard of OZ” gerai 
žinomas, ypač jaunimui. 
Verta pamatyti lietuviškoj

formoj. Vertimą padarė ir 
pritaikė muz. F. Strolia.

"Vaivą” sudaro šie ta
lentingi veikėjai: Laima 
Vadeišaitė, Regina Ruesc, 
Vitas Pliopys, Vincas Ol
šauskas, Vida Momkutė, 
Antanas Kivėnas ir Kazė 
Brazdžionytė. Ilgai ruošta
si šiam pastatymui ir rei
kia manyti patiks visiems.

"Vaivos” vokalinis viene
tas kviečia visuomenę atsi
lankyti gegužės 19 d. į Jau
nimo Centrą. 6:30 vai. vak. 
pasivaišinimas, 7 vai. vak. 
vakarienė ir programa. Po 
programos šokiai, grojant 
"Aidui”. Ir visa tai, tik 
$15.00 asmeniui. Rezervuo
ti vietas pas V. Momkutę, 
telef. 925-6193.

Paremkime jaunimą šioj 
veikloje.

Bal. Brazdžionis

• ALT S-gos Chicagos 
skyrius ruošia š. m. gegu
žės mėn. 20 d. (sekmadie
nį), 3 vai. Lietuvių Tauti
niuose namuose pirmojo 
Lietuvos valstybės prezi
dento Antano Smetonos 
40-ties metų mirties pami
nėjimą.

Pagrindinę kalbą pasa
kys LšST cv pirmininkas 
Karolis Milkovaitis.

Meninę dalį atliks mums 
visiems gerai pažįstami so
listai Margarita ir Vaclo
vas Momkai.

Įėjimas veltui. Skyriaus 
valdyba kviečia visuomenę 
gausiai apsilankyti.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

INTERNATIONAL

SOL. ALGIO GRIGO vadovaujama kelionių agentūra G. T. INTERNATIONAL, INC. 
praneša, kad spalio 4 dieną, 1984 prasideda įdomi 16 dienų išvyka į Europą. Marš
rute: New York’as, Helsinki, Leningradas, VILNIUS, Maskva, Helsinkis, New 
York’as.

11 DIENŲ LIETUVOJE (spalio 6 iki 16)
Labai ribotas vietų skaičius! Tolimesnėm informacijom prašom kreiptis į:

G. T. INTERNATIONAL, INC. 6240 So. Kedzie Avė., Suite #3 
arba P. O. Box 29163, Chicago, Iii. 60629

TELEFONAI: (312) 471-1700 arba 471-1702

PILNA KAINA IŠ; new york 
CHICAGO 
TORONTO

$1,540.00 
$1,720.00 
$1,690.00

(Miegant dviem kambaryje), įskaitant visas susisiekimo išlaidas, viešbučius, maistą, 
operos, teatro, arba baleto bilietus, įvairias ekskursijas ir daug kitų priedų!

šiai kelionei vadovaus ir pats lydės sol. ALGIS GRIGAS 
Skrendame erdviais FINNAIR lėktuvais.

Simple elegpnce... by Finnish design

♦ 
*
♦
*
*
*
*
♦

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

FŠLIC

Joseph F. Giibauskas
Exccutive-Sccretary

St. Anthony
Federal Savings and Loan Association
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).

Willowbrook, III. 60521

Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777

Dennis N. Gribauskas
Senior Vice-President/ 
Will<nvbr«ok Manager

J Open Mo:i.. 9-8; Tues.. Tliur*.. Fri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed. >

★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■A*

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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JAUNIMAS - ŠOKIU ŠVENTES 
BRANDUOLYS

Septintoji Laisvo Pasau
lio Lietuvių Tautinių šokių 
šventė, spaudos puslapiuose 
ir lietuviškų radijo valan
dėlių oro bangomis išjudi
nusi visus laisvojo pasaulio 
lietuvius, privalo savo 
žvilgsnį koncentruoti į mū
sų jaunimą, šventės pro
gramos pagrindą suda
ro jaunimas, ištisus metus 
ar ilgiau besiruošdamas 
tom dviem valandom, kad 
parodytų savo ilgų ir var
ginančių repeticijų darbo 
vaisius. Jaunoji karta jau 
reiškiasi mūsų šventės va
dovų bei dirigentų tarpe, ir 
atrodo, kad jau bus pribren
dęs laikas, kad vyresnieji su 
pasitikėjimu galės ištisą

Maloniai kviečiame į
SEPTINTĄJĄ LAISVOJO PASAULIO

KOLIZIEJUJE, RICHFIELD, OHIO Į PIETUS NUO 
CLEVELANDO, PRIE 1-271 IR 303 KELIO, 

1984 M. LIEPOS 1 D., SEKMADIENĮ, 2 VAL. P. P. 
DALYVAUJA 50 GRUPIŲ, VIRŠ 2000 ŠOKĖJŲ Iš 

JAV, KANADOS. PIETŲ AMERIKOS IR 
VAKARŲ VOKIETIJOS.

ŠVENTĖS ATIDARYMAS, šeštadienį, birželio 30 d., 
7 vai. vakaro prie Rūpintojėlio Paminklo Dievo Motinos 
parapijos kieme, 18022 Neff Road. Clevelande, Ohio.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS, šeštadienį, birželio 30 
d., 8 vai. vakaro, Public Auditorium, 1220 East 6th St., 
Clevelande, Ohio.

BALIUS. Stouffer’s Inn on the Sųuare, Clevelando 
miesto centre, sekmadienį, liepos 1 d., 8 vai. vakaro.

BALIUS JAUNIMUI tuo pačiu metu Holidav Inn 
Independence, netoli Koliziejaus.

BILIETAI Į ŠVENTĘ po $5.00, $7.00, $10.00 ir 
$14.00, užsakomi pas Valdonę žiedonienę 18706 Kildeer 
Avė., Cleveland, Ohio 44119, Patria prekyboje — 794 
East 185 St., Cleveland, Ohio 44119, Vaznelių krautuvėje, 
Gifts lntemational, Chicagoje ir vietinėse Ticketron 
agentūrose. Grupės užsakančios bent 25 bilietus po $10.00 
ar $14.00 gauna $2.00 nuolaidą nuo kiekvieno bilieto.

PAKVIETIMAI Į BALIŲ po $27.00 asmeniui ir į 
JAUNIMO BALIŲ po $13.00 asmeniui užsakomi pas Oną 
Jokūbaitienę, 3000 Hadden Rd., Euclid, Ohio 44117, tel.: 
(216) 481-7161, ar pas Romą Zorską, 4113 Silsby Rd., 
University Hts., Ohio 44118, tel.: (216) 371-0130.

ČEKIAI UŽ BILIETUS IR PAKVIETIMUS rašomi 
LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVALS, INC. vardu, 
šventės metu pakvietimų i Balių nebus galima gauti, to
dėl prašome įsigyti juos iš anksto.

SUSIPAŽINIMO VAKARO BILIETAI suaugusiems 
$3.00 ir jaunimui $2.00. gaunami prie įėjimo.

NAKVYNIŲ, TRANSPORTO IR VIEŠBUČIŲ IN
FORMACIJA gaunama pas Vytautą Jokūbaitį, 3000 
Hadden Rd., Euclid. Ohio 44117. tel.: (216) 481-7161.

MALONIAI LAUKIAME JŪSŲ DALYVAVIMO 
ŠVENTĖJE!

ŠVENTĖS RENGIMO KOMITETAS

Aurelija Balašaitienė

dalį darbų ilgainiui pavesti 
jaunimui.

šventės programoje da
lyvaus ir jauniausioji mū
sų karta, kurios net ir kai 
kurie tėvai jau yra gimę 
po laisvo pasaulio dangum, 
toli nuo protėvių žemės. Tai 
mūsų lituanistinių mokyk
lų moksleiviai, kurie savo 
jauno gyvenimo šeštadie
nius praleidžia mokyklos 
sienose, kai tuo tarpu jų 
nelietuviai draugai džiau
giasi šeštos darbo savaitės 
dienos laisvalaikiu. Tai 
brangus ir svarbus mūsų 
visuomenės atžalų ir elito 
būrys, kuriam privaloma 
skirti pats didžiausias dė
mesys ir pagarba. Jei esą-

LIETUVIŲ

Tautinių
Šokių

v

Šventų

Chicagos aukšt. lituanistikos mokyklos jaunių grupė su vadove Nijole Jasėnaite-Pupiene. 
A. G. Plačo nuotr.

me pratę gerbti vieni kitus, 
vyresniuosius bendraam
žius, tai vis jaunimas lieka 
kažkur užkulisyje, pasyvių 
dalyvių vaidmenyse, be dė
mesio jam. O kalbame nuo
latos apie mūsų jaunimo 
svarbą, šokių šventės me
tu rengėjai turi nepapras
tai puikią progą savo kal
bas paversti darbais ir pa
rodyti mūsų apdainuotam 
ir apkalbėtam jaunimui, 
kad jis yra svarbus, bran
gintinas ir nepamainomas.

Kiek žinoma, šventė tiki
si garbingų svečių ir jų tar
pe mūsų televizijos žvaigž
dės ir pažibos Jūratės Nau- 
sėdaitės-Ann Jillian. Abe
jonės nėra, kad toji jau
na, talentinga televizijos 
žvaigždė pirmoje eilėje bus 
pristatyta jaunimui, kurio 
susipažinimo vakaras ren
giamas šventės išvakarėse 
Clevelando miesto centre. 
Jei jaunimui rengiami su
sipažinimo šokiai, tai reikia 
atsižvelgti ir Į tai, kad visa 
jo energija turi būti sukon
centruota į šventės progra
mą. Todėl ir susipažinimo 
vakaras turėtų praeiti gan 
ramioje, pakilioje nutaiko- 
je, su garbingais svečiais, 
gaivinančiais užkandžiais ir 
oria atmosfera. Tai bene 
geriausia vieta pasirodyti 
mūsų šventės garbingiems 
svečiams, ypatingai tiems, 
kurie savo buvimu prisidė
tų prie jaunimo nuotaikos 
pakėlimo. Jei mūsų vyres
nieji veikėjai jaunimui ne
turi daug reikšmės, tai gar-: 
sus veidas, įtakingas politi
nis asmuo pe tik susilauks 
jaunimo ovacijų, bet ir juo
se pačiuose sukels pasidi
džiavimo ir savigarbos jaus
mus. Tai neturėtų būti "at
mestinis” . vakaras, kurio 
metu jaunimas paliekamas 
savo pačių valiai, jam ne
teikiant to pripažinimo, 
apie kurį nuolatos kalba 
mūsų vyresnioji karta.

Rostono "Sambūris”, ku
riam vadovauja Gediminas 
Ivaška, susideda iš labai 
jaunų šokėjų. Tai jau 1937 
metais Onos Ivaškienės 
įsteigta šokėjų grupė, pa

sirodžiusi 1939 metais New 
Yorko pasaulinėje parodoje. 
Dabar toje grupėje šoka kai 
kurių buvusių šokėjų vai
kaičiai ...

Philadelphijos "Aušrinė- 
lė” susidaro iš Vinco Krė
vės Lituanistinės mokyk
los mokinių, kurią nuo 1980 
metų 'treniruoja” Aušra 
Bagdonavičiūtė, talkinama 
Danos Surdėnas.

Chicagos Kristijono Do
nelaičio Aukšt. Lit. mokyk
los šokėjų grupė, vadovau
jama Dalios Bilaišytės, at
veš mums gražiausią Chi
cagos lietuviško jaunimo 
žiedą, kad drauge su jauni
mu iš New Jersey (ir kur 
tų lietuvių nėra! ! !) į vie
ną taktą, vienu žingsniu 
šoktų pagal senovinę, nuo 
Baltijos krantų atsivežtą ir 
išlaikytą muziką, kad susi
pažintų, susidraugautų ir 
pasijaustų esą vienos dide
lės ir vieningos šeimos bran
giausi nariai.

Omahos taut. šokių "Aušra” vaikų grupė su vadove Gražina 
Reškcvičiene. A. Praičio nuotr.

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IS 

LIETUVOS l AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
251 ™E °LD ARCADE 

telef- 62i-6°36 
CLEVELAND. OIIIO 41114

Chicagos Aukštesniosios 
Lit. mokyklos jaunių grupė, 
vadovaujama Nijolės Pu- 
pienės, susitiks su Kansas 
City "Aidu”, kuri šventei 
ruošia ir kuriam vadovauja 
Margarita žemaitis ...

Ir mažutės Omahos lietu
vaitės, dar turbūt telankan
čios pirmą skyrių, rimtais 
veideliais, susikaupusios ir 
rimtos, mankština savo jau
nas kojas masiniam šokiui.

Tebūnie šokių šventė jau
nimo pagerbimo diena, at
statant vyresniuosius į ant
rą planą, kad būtų užpildy
ta gentkarčių spraga... 
Nelaukime dienos, kai rei
kės gailėtis, kad nemokė
jome patraukti ir šiltai į sa
vo glėbį priimti jaunimo — 
mūsų ateities vardan. Vy
resnieji, dirbdami ilgą eilę 
metų, išgyveno daugybę 
garbingų momentų. Laikas 
ta garbe pradėti dalintis, 
investuojant geros valios ir 
kuklumo kapitalą į mūsų 
tautos ateities fondą.



Nr. 20 — 12 DIRVA 1984 m. gegužės 17 d.

LOS ANGELES
PIANISTĖS RAIMONDOS 
APEIKYTĖS MUZIKINĖ 

VEIKLA

Kovo mėn. 24 d. Raimon
da Apeikytė su Birute Dab- 
šiene-Vizgirdiene davė kon
certą Los Angeles Latvių 
salėje. Pirmoji dalis buvo 
skirta lietuvių ir latvių 
kompozitorių kūriniams.

Antroje dalyje pianistė 
atliko Listo kūrinius. Solis
tė padainavo arijas iš G. 
Puccini operų.

Lietuvių ir latvių publi
kos prisirinko pilna salė ir 
buvo malonu muzikiniai pa
bendrauti. ši idėjo daugelio 
atsilankiusių buvo pagirta, 
nes latviam buvo įdomu iš
girsti lietuvių kompozitorių 
kūrinius.

Malonu, kad bendradar
biaujama ne tik politiniai, 
bet ir kultūriniai. Mūsų pia
nistė Raimonda Apeikytė 
yra nuolatinė dalyvė latvių 
ruošiamuose solistų bei ins
trumentalistų koncertuose.

šis koncertas buvo dalinai 
pakartotas San Francisce, 
gegužės 5 d., šeštadienį. Gi 
sekmadienį, gegužės 6 d. 
pianistė R. Apeikytė grįžo 
į Los Angeles akompanuoti 
ir solo skambinti BALFo 
40 metų jubiliejaus paminė- 
jime-akademijoje, šv. Kazi
miero parapijos salėje.

Gegužės mėn. 16 d. pia
nistė Raimonda Apeikytė 
duos koncertą Pietų Kali
fornijos universitete ir bir
želio mėn. 17 d. — 31-joj 
parapijos Lietuvių Dienoj. 
Akompanuos solistams A. 
Braziui ir M. Bizinkauskai- 
tei.

Los Angeles lietuvių ko
lonija didžiuojasi šios me
ninės pajėgos pasisekimu 
bei nenuilstama muzikine 
energija. (gn)

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas. 
35571 Vine St.. Eastlake. 
Ohio 41094. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukiąs, 
automobili atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 912- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

• Tomo Kijausko, jauno 
talentingo keramikos ir 
skulptūros menininko paro
da įvyks gegužės 19-20 d., 
7 vai. vak. Dievo Motinos 
parapijos didžiojoje salėje. 
Rengia Clevelando vyres
niųjų skaučių židinys.

NAUJA LB 
CLEVELANDO 

APYLINKĖS VALDYBA

Balandžio 15 d. įvykusia
me LB Clevelando apylin
kės metiniame susirinkime 
išrinkta valdyba.

Gegužės 3 d. įvykusiame 
posėdyje valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirmininkas
— Vladas Gyvas, vicepirmi
ninkė — Sigutė Lenkaus- 
kaitė, sekretorė — Valdonė 
žiedonienė, iždininkas — 
Vincas Gečys, narys kultū
riniams reikalams — Jonas 
Gudėnas, narė parengimų 
reikalams — Ada Stungie- 
nė, narė švietimo reikalams
— Aldona Miškinienė, narė 
jaunimo reikalams — Renė 
Vyšnionytė ir narys socia- 
lianims reikalams — Vla
das Bacevičius.

Kontrolės komisijon iš
rinkti: Juozas Kalvaitis, 
Albertas Bašinskas ir Juo
zas Žilionis.

• Dr. Augustino ir Regi
nos Idzelių antras sūnus 
buvo pakrikštytas š. m. ge
gužės mėn. 13 Dievo Moti
nos parapijos bažnyčioje 
Aido-Henriko vardu. Krikš
to tėvais buvo Teresė Kal- 
vaitienė ir Dr. Jonas Rač
kauskas iš Chicagos.

• Vladas šniolis, St. Pe
tersburg, Dirvai paremti 
atsiuntė 16 dol. Ačiū.

Uoliam ilgamečiam gimnazijos mokyto

jui ir direktoriui
A. A.

VINCUI AMBRAZIEJUI
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą bran

gaus velionio žmonai ROZALIJAI ir sūnui 

MARIUI su šeima ir kartu liūdime

Elena ir Pranas Skirmantai 
Janina ir Edvardas šisai

A. A.

VINCUI AMBRAZIEJUI

mirus, jo žmonai ROZALIJAI, sūnui MA

RIUI, anūkėms ir giminėms reiškiame nuo

širdžią užuojautą ir kartu liūdime

Kunigunda ir Igoris 
Kučiauskai

BB8 /uperior /oving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIŲ SASKAITA t fc c

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5%% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uper ior /oving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaiyta.

•*

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR SOVIETŲ SĄJUNGĄ garantuotai pristatomi, 
padarius mums tiesiog susitarimą su VNESHPO- 
SYLTORG įstaiga, kuri tvaro siuntinių išvežimą į 
Sovietų Sąjungą.

Mes nepriklausom nuo jokių bendrovių agentūrų 
ir už siuntinių gerą pristatymą prisiimame pilną 
atsakomybę.

Jūs pilnai galite mumis pasitikėti atnešę savo 
daiktus paruoštus siuntimui arba įsigyti mūsų krau
tuvėje papgintomis kainomis įvairių medžiagų ir 
daiktų tinkamų siuntimui.

Skambinkite ar aplankykite mus
VILLIAM OSADCBV 

DMC DISTRIBUTER & 1MPORT 
3491 WEST 25 STREET.

CLEVELAND. OHIO 44109 
Telefonas (216) 741 8082

1O DIENŲ
Gegužės 15

Simon Travel
nauju pavadinimu

AUDRA Travel 
kviečia keliauti kartu

LIETUVOJE
Rugsėjo 4

13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!
Gegužės 21
Gegužės 29
Birželio 27

Liepos 4
Liepos 12
Liepos 26

Rugpiūčio 9
Spalio 2 
Gruodžio 19

VIENOS SAVAITĖS c> Gegužės 21
Liepos 10

Rugsėjo 10
Spalio 2

Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų.

Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
* sutvarkant dokumentus iškvietimams
a nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova

nas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansine parama, grei

tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.

Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:

1576 Bloor St.W„ Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
Telex 06-986766 TOR

Kelionių Įstaigos registracijos numeris — 2159872 
Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon
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DE TR0IT0 LIETUVIAI
CHORO ”ARAS” 

KONCERTAS
Amerikos Lietuvių Balso 

radijo klubo kvietimu š. m. 
gegužės 6 d. Crestvvood au
ditorijoje, Dearborn Hts., 
koncertavo Toronto vyrų 
choras "Aras”. Anglų kal
ba žodį tarė, atvykusius 
svečius pasveikino ir chorą 
”Aras” pristatė dr. Algis 
Barauskas, o Vida Gogely- 
tė ir Dana Barauskaitė cho
ro vadovui sol .V. Verikai- 
čiui, solistui R. Strimai
čiui ir akompanatoriui J. 
Govėdui prisegė po baltą 
gėlę.

Koncertas pradėtas A. 
M. Tarųuini — II ritorno 
dėl figliol prodigo. Daina
vo sol. R. Strimaitis ir cho
ras "Aras”. Toliau choras 
padainavo dainų pynę.

Chorą sudaro 46 subren
dę ir susidainavę choristai. 
Muz. V. Verikaitis, kaip tu
rįs stiprų baritono balsą ne 
tik chorui dirigavo, bet ir 
solo dainavo. Neatsiliko nuo 
jo ir sol. R. Strimaitis. Cho
rui ir solistams akompana
vo J. Govėdas. Viskas buvo 
gražu ir gera, tik labai gai
la, kad gražioji auditorija 
nebuvo pilnai pripildyta. 
Matėsi ir tuščių vietų.

"Aro” valdybą sudaro: 
Dirigentas V.. Verikaitis, 
pirm. T. Staniulis, vice
pirm. V. Zadurskis, ižd. V. 
Pečiulis, sekr. B. Bijūnas, 
nariai: A. Jokūbaitis, J. Ka- 
rasiejus, V„ Melnykas, P. 
Murauskas ir M. Slapšys.

Po koncerto choristai at
vyko į Dariaus-Girėno klu
bo svetainę vakarienei, ku
rios metu Albertas Misiū
nas padėkojo torontiškiems 
už puikų koncertą, ir pa
kvietė už poros metų vėl at
vykti. Tuo pačiu išdavė ir 
paslaptį, pranešdamas, kad 
šios vakarienės mecenatai 
yra Danutė ir Leonas Pet
roniai, o rėmėjai Danutė ir 
Stasys Geidžiai.

BALTINŲ KONCERTAS
Sekmadienį, gegužės 20 

d. įvyks solistės Nelės Pal- 
tinienės ir muziko Arvydo 
Paltino koncertas Kultūros 
centre. 6 vai. susipažinimo 
valandėlė, o po jos 7 vai. 
koncertas. Koncertą rengia 
Lietuviškų Meliodijų radijo 
valandėlė

SUSIRINKIMAS
Lietuvių žurnalistų Są

jungos Detroito skyriaus 
narių metinis susirinkimas 
įvyks š. m. birželio mėn. 3 
d. Pilėnų stovyklavietėje.

Antanas Grinius
Programoje valdybos narių 
pranešimai, valdybos ir re
vizijos komisijos rinkimai, 
klausimai ir sumanymai. 
Visi skyriaus nariai kvie
čiami susirinkime daly
vauti.

MIRTYS
Velykų rytą staigiai mi

rė Stasė Janulevičienė su
laukusi 70 metų amžiaus. 
Po atlaikytų balandžio 25 
d. šv. Antano bažnyčioje 
pamaldų palaidota šv. Ka
po kapinėse. Liko vyras 
Juozas, dukra Vida, Biru
tė, kiti giminės ir artimieji.

Gegužės 1 d. po atlaikytų 
Dievo Apvaizdos parapijos 
bažnyčioje pamaldų šv. Ka
po Kapinėse buvo palaidota 
Pranė Plechavičiūtė-Balan- 
dienė. Liko du sūnūs Gedi
minas ir Mindaugas, kiti 
giminės ir artimieji.

Gegužės 1 d. šv. Kapo 
kapinėse buvo palaidota 
Vaclovą Šarkienė prieš ke
letą metų mirusio teisinin
ko Vinco šarkos žmona.

• ALT S-gos Detroito 
skyrius ir Detroito kultū
ros klubas per V. Tamašiū- 
ną, už pastangas paminėti 
kan. J. Tumą-Vaižgantą, 
Dirvai paremti atsiuntė 20 
dol. Ačiū.

BOSTON
MOTINOS DIENA

Motinos Dienos minėji
mas, kurį rengė Lietuvių 
Moterų Federacijos Bosto
no klubas, įvyko gegužės 6 
d. Pradėtas šv. Mišiomis Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje už gyvas ir mi
rusias motinas. Per Mišias 
gražiai solo giedojo solis
tas Benediktas Povilavičius. 
Moterų klubo narės dalyva
vo organizuotai.

Tolimesnis minėjimas 
vyko parapijos salėje. Mi
nėjimą pradėjo pirmininkė 
Elena Vąsyliūnienė trumpu 
žodžiu apie motiną. Po to 
tautinių šokių sambūrio, 
kuriam vadovauja Gedimi
nas Ivaška, mažieji šokėjai 
pašoko kelis tautinius šo
kius. Dr. Mirga Girniuvienė 
paskaitoje kalbėjo apie šei
myninę meilę.

Aktorė Aleksandra Gus- 
taitienė labai gyvai ir su 
dideliu jausmu paskaitė 
Alės Rūtos rašinį — Kelio
nė i Lietuvą, kurioje taip 
išgyvenama ir pajuntama 
tai, kas buvo seniau ir kas 
yra likę dabar.

Solistas Benediktas Povi-

Kristijono Donelaičio lit. mokyklos šokėjų grupė kuriai vadovauja Dalia Bilaišytė.
J. Tamulaičio nuotr.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKOS 

SUTIKTUVĖS:
Lietuvos Kronikos sąjun

gos valdyba, pirmininkau
jama kun. Kazimiero Kuz
minsko, 1983 — Aušros 
metais .išleido šeštąjį L.K, 
B. KRONIKOS tomą, šis 
tomas yra skirtas KRONI
KŲ dešimtmečiui paminėti 
ir į jį sudėta 1980-1981 me
tų kronikos Nr. 40-49, iš 
viso 10 sąsiuvinių.

šeštosios KRONIKŲ kny
gos sutiktuvės įvyko 1984 
m. gegužės 4 d. Jaunimo 
centro kavinėje. Vakaronei 
vadovavo komiteto pirmi
ninkas Justinas Šidlauskas. 
Minutės susikaupimu prisi
minti didvyrių mirtimi žu
vę laisvės kovotojai. Apie 
kronikas ir jų reikšmę kal
bėjo jaunas mokslininkas 
dr. Algis Norvilas. Jis vedė 
paralelę su prof. A. Macei
nos 1964 m. skelbtomis min
timis. KRONIKŲ tikslas — 
skelbti tiesą apie sovietinės 
valdžios tikinčiųjų perse
kiojimus ir prasilenkimus 
su veikiančiais įstatymais. 
Sovietinis saugumas ne tiek 
neigia skelbiamus faktus, 
kiek nori sužinoti kokiais 
keliais žinios pasiekia Kro
nikų leidėjus. Tardytojai 
reikalauja atšaukti ir pa- 

lavičius, akomp. prof. Je
ronimui Kačinskui, padai
navo keletą dainų.

Visiem programos atlikė
jams buvo nepasigailėta ka
tučių. O po programos klu
bo narės visus vaišino ka
vute ir įvairiais skanėstais. 

IČlQ
AMBER 
STUDIOS, me

Didelis pasirinkimas 
įvairių meno darbų.

dovanoms 505 East 185 Street,
CLEVELAND, Ohio 44119

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius Tel. (216) 531-3500

neigti Kronikos paskelbtas 
žinias, bet jiems nevyksta. 
Tardomieji geriau eina į ka
lėjimus, bet nepaneigia pa
skelbtų faktų. Saugumas 
niršta, o teismai krauna 
bausmes, bet Kronikos ei
na. Saugumas vengia pra
lieti kraują, o tenkinasi ali
nimo priemonėmis — sun
kaus darbo stovyklomis.

Savo žodyje leidėjai ci
tuoja iš LKB Kronikos Nr. 
51: ”... LKB Kronikos gy
vavimas per ištisą dešimt
metį sistemoje, kurioje pil
na šnipų, ginkluotų geriau
sia sekimo technika, išdavi
kų ir pataikūnų, yra beveik 
stebuklas ... Jei ne šimtai 
idealistų Tėvynėje ir Vaka
ruose, LKB Kronikos arba 
nebūtų, arba ji būtų silpna 
ir neįtakinga . ..”

Pedagoginio lituanistikos 
instituto pirmo kurso stu
dentas Sigitas Gūdis pa
skaitė ištrauką, apie jauni
mo nuotykingą kelionę į Ši
luvos atlaidus. (Nepasiro
džius pasižadėjusiems stu
dentams, tą spragą užpildė 
Sigitas, todėl jam atleisti
nas nepakankamas pasiruo
šimas). Apolinaras Bagdo
nas paskaitė Putino Rūsty
bės Psalmę ir pogrindinės 
Ateities Nr. 7.

Vakaronę užsklendė lei
dėjų pirm. kun. K. Kuz
minskas, išreiškęs rėmė
jams, mecenatams bei tal
kininkams padėką ir papa
sakojęs leidimo sunkumus. 
Lietuvių kalba LKB Kro
nikos išėjo 6 tomai, o sep
tintas yra spaustuvėje ir 
iki rudens turėtų pasirody
ti knygų rinkoje. Sunku su
rasti vertėjus, kurie gerai 

galėtų išversti į anglų, is
panų ir prancūzų kalbas.

Jau išėjo pirmieji tomai 
anglų ir ispanų kalbomis. 
Siunčiama 78 kraštų univer
sitetų bibliotekoms (3,000) 
ir vyskupams (2,600). Gau
namos padėkos, kurios bent 
moraliai pateisina Kronikų 
leidimą, nes kenčianti tėvy
nė įpareigoja mus infor
muoti svetimtaučius. Nieko 
nepasakojo, apie vyskupijų 
ir bibliotekų atsilyginimą 
už pasiųstas knygas, nors 
jų išleidimas ir persiunti
mas brangiai kainuoja. At
rodo, kad ir ta našta krenta 
ant leidėjų — Lietuvos kro
nikos sąjungos valdybos.

Po pranešimo, buvo pa
klausimų, apie kunigų vie
nybės leidžiamas atskirais 
sąsiuviniais kronikas anglų 
kalba. Ar negalima susitar
ti ir dirbti kartu?!

Lietuvos pogrindis lei
džia ne tik LKB Kroniką, 
bet ir 17 kitų leidinių, ku
rių tarpe yra AUŠRA, 
skautijos perspausdinama 
ir jau yra išėję 6 tomai.

Rengėjų komiteto narių 
— Liubinienės ir Pakeltie- 
nės pastangomis, visi daly
viai pasivaišino ir paben
dravo. Vakaronė nepasižy. 
mėjo dalyvių gausumu, gal 
todėl, kad knyga buvo iš
leista 1983 m. viduryje.

Knyga — Lietuvos Kata
likų Bažnyčios KRONIKA, 
išleista Lietuvos Kronikos 
sąjungos 1983 m., viršelis ir 
iliustracijos seselės Merce
des, kaina 7 dol. kietais vir
šeliais, 687 puslapių. Spau
dai paruošė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje o 
spausdino Kingsport Press.

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai .... ..................... $366.00
Encyclopedia Lituan ica 6 tomai ........  $125.00
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai ............   $32.60
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas . .. . .......... $13.25

Laukiame užsakymų papildomam I.. E. lomui.
Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127 

Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617 ) 282-2759.----------- -------------------------—------
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Per Šv. Jurgio sueigą tunt. s. Remigijus Belzinskas sega 
s. M. Puškorienei ordiną už nuopelnus su rėmėjų kaspinu.

V. Bacevičiaus nuotr.
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Maloniai kviečiame į

BALIŲ - KONCERTĄ
š.m. gegužės 26 d., šeštadienį, 8 v.v. 

Lietuvių Namų salėje,
877 EAST 185 STREET, CLEVELAND, OHIO 44119.

Meninę programą atliks VLADAS VIJEIKIS iš Chicagos ir Clevelando 
jauni) vyrą — vienetas "UŽDAINUOKIM”, vadovaujamas A. BIELSKAUS.

Bilietu kaina $15.00 asmeniui, kuriuos telefonu galima užsakyti pas Ai 
Jonaitį (531-4608), A. Mackuvienę (692-2031) ar E. Maslauskienę (692-1921).

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄJUNGA

A. A.

DR. STASIUI BUDRIUI

mirus, jo žmoną Dr. MIDĄ BUDRIENĘ ir 

gimines giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Ohio Lietuvių Gydytojų
Sąjungos Valdyba

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

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

• Steponas Darius ir Sta
sys Girėnas su jų lėktuvu 
L i t u a n i c a 1933 metų 
vasarą, žuvimu netoli Lie
tuvos, visoje lietuvių tau
toje laimėjo didvyrių vardą.

Virš 50 metų Darius-Gi- 
rėnas nebuvo įtraukiami j 
pagrindines svetimųjų kny
gas, atžyminčias pasaulio 
žymiuosius lakūnus, skridi
mus. Algirdo Gustaičio pa
stangomis, 1984 metų ba
landžio 4 d. Smithsonian 
Institutas, VVashingtone, D.

C., gražiai išstatė Darių ir 
Girėną, su L i t u a n i c a , 
naujai atidarytoje galeri
joje, skirtoje pasaulyje žy
miausiems lakūnams, skri
dimas 1919-1939 metais.

WANTED
EXPER(ENCED SEWING MACHINE 
MECHAN1C FOR WOMENS APPAREL 
Good benerilsl 5 paid holideys paid 
vacation, hospital &c hfe insurance. 
Apply in person The Lorch Co., 1204 
w. Henderson, Cleburne Tx. 76031 
1 645-6001 or The Lorch Cc„ 125 S. 
Main, Webt. Tx. 76691, 214-826-5259. 

(18-21)

A. A.

DR. STASIUI BUDRIUI
mirus, jo žmonai Dr. MILDAI, ir dukrai 

GRAŽINAI liūdesio valandoje nuoširdžiausią 
užuojautą reiškia

Dr. Aleksas ir Aldona
V a I ad k o s

Dr. Antanas ir Sofija
I* a c e v i Č i a i

...........

Neff Road ...
Beautiful double, close to 

church and shool. Owner 
financing 10N. Collinvvood 
4 bedrooms, aluminum sid- 
ed, colonial garage, nice 
yard,
Information ask for Anton

Cameo Realty 261-3900 
Anton Matic 531-6787

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

WANTED
MACHINE REFAIRMAN M1LLRIGHT 
Experienced in the licld of pvnch 
press repair, mušt be able to handle 
the diftmantling čc reassembly of all 
types of pres.se* & air 6c inechanic 
c lutches - Avillinn to rciocate to E. 
Tennessee. Top w«iįies A bvn<fit& to 
qunlified perronnel Send lUNUmc to 
PRESS INC., P. O. BOX 1381 MOR- 
RISTONVN, TN. 37813 OR CALL 
(615) 586-2406. (1824)

HOUSES FOR SALE

Mūsų mieliems STEFANIJAI ir ALEK
SANDRUI TRAŠKAMS bei JURGIUI ir OL- 
GAI STATKAMS su šeimomis, liūdintiems 

mylimos motinos, uošvės ir močiutės
A. A.

MARIJOS STATKEVIČIENĖS 
netekimo gedule, nuoširdžią užuojautą reiškia

Kazimiera ir Aleksas Laikūnai 
Jūratė ir Vitas Kokliai

Near Our Lady Church 
brick plūs aluminum bun- 
galovv, 2 bedrooms, expen- 
tion u p.

Euclid brick, 2 family, 2 
car garage, only 865,000.

Off East 185 St., 3 bed
rooms bungalovv, full din
ing room, asking $38,000.

GEORGE KNAUS 
Realtor 

481-9300 
(19-20

iiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiMiaMMiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS 
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attomey
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JAKUBS AND SON
A. A.

MARIJAI STATKEVIČIENEI

mirus, jos dukrai STEFANIJAI ir sūnui 

JURGIUI su šeimomis nuoširdžiausią užuo

jautą reiškiame ir drauge liūdime

Marta ir Henrikas
Macijauskai

MOLD MAKERS
Minimum of 10 years of 

building and maintaining 
thermoset and thermo plastic 
molds. Reąuires a high deg
ree of development knowledge 
and machining techniųues. 
Contact:

EATON CORPORATION 
OF FLORIDA

2074 Whitfield Avė., East 
Sarasota, FL 33580 

Equal Opportunity employer 
M/F (15-22)

WANTED JOURNEYMEN or 1ST 
CLASS SKILLED PR1NTING 

OFFSET STRIPPERS 
W1LL!NG TO RELOCATE 

Growing Web printer in Miami, FL. 
has openings for aualiiy orientated 
peraon3. Good beneiits. Send resume 
to AVANT1 PRESS INC., 13225 NW 
42nd Avenue, Miami, FL. 33054. 
Att: Richard Blackburn. (20-23)

Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 1851 h Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216] 531-7770

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

liams pastatyti.
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• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus informacinis susi
rinkimas įvyko š. m. gegu
žės 12 d. Lietuvių Namuo
se. Pirm. A. Jonaitis pada
rė pranešimą apie skyriaus 
dviejų metų veiklą ir buvo 
išrinkti trys atstovai Į ALT 
S-gos seimą, kuris įvyks 
š. m. gegužės 26-27 d. d., 
būtent S. Astrauskas, A. 
Mackuvienė ir V. Stuogis. 
Kvietė visus talkinti seimo 
darbuose.

Susirinkime dalyvavo 
apie 20 narių. Po to buvo 
kuklios vaišės.

TĖVŲ DĖMESIUI

Šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos tėvų susirin
kimas įvyks š. m. gegužės 
mėn. 20 d. 11:30 vai. ryte 
(po mišių) Dievos Motinos 
parapijos mažoje salėje.

Tomo Kijausko keramikos darbų paroda įvyks šį šeštadieni, 
gegužės 19, Dievo Motinos parapijos auditorijoj. Nuotraukoje 
Tomas stovi prie savo paveikslo Cleveland Statė universiteto 
galerijoj. Ši paroda rengiama vyr. skaučių "Židinio”, kuris šiais 
metais švenčia 15 metų sukaktį.

Dalia Orantaitė skaito Sta
sio Santvaro poezijos kūrinius 
kultūrinėje popietėje Cleve
lande. J. Velykio nuotr.

Nr. 20 — 15DIRVA

Poeto St. Santvaro knygos "Buvimo pėdsakai” sutiktuvėse. Prie stalo iš kairės: R. Degė
sienė, V. Gedgaudas, S. Gedgaudienė, dr. D. Degėsys ir A. Laikūnas. V. Bacevičiaus nuotr.

Knygos ‘Buvimo 
pėdsakai" 
sutiktuvės

• Poeto Stasio Santvaro 
naujai išleistos poezijos 
knygos "Buvimo pėdsakai” 
pristatymas Clevelando lie
tuvių visuomenei įvyko š. 
m. gegužės 6 d. Lietuvių 
Namuose. Rengėjai buvo 
St. Santvaro bičiuliai. Da
lyvavo virš šimtas asmenų. 
Apie S. Santvaro kūrybą 
kalbėjo jo artimas bičiulis

Poetas Stasys Santvaras kal
ba apie savo kūrybą.

J. Velykio nuotr.

Poetas Stasys Santvaras pasirašo knygą "Buvimo pėdsakai” 
VI. Plečkaičiui. Toliau stovi kun. Zaremba ir A. Šenbergienė.

V. Bacevičiaus nuotr.

B. Gaidžiūnas. Pora eilėraš
čių iš knygos paskaitė D. 
Orantaitė ir vėliau kalbė
jo pats autorius poetas St. 
Santvaras. Popietę pravedė 

St. Santvaras pasirašant savo knygą "Buvimo pėdsakai”. 
Šalia stovi Staškutė ir sėdi I. Bublienė V. Bacevičiaus nuotr.

V. Staškus padėkodamas 
visiems prisidėjusiems prie 
šios popietės pasisekimo.

Knygą "Buvimo pėdsa
kai” išleido Vilties leidykla.

GOVERNMENT JOBS. $16,559 - $50,553 / year. 
Now Hiring. Your Area.
Call 805-687-6000 Ext. R.-5823

TEMPORARY HOSPITALIZATION FOR VISITORS 

from Foreign Countries to the United Statės

Instant protection — no age linrit 
1-5-30-60-90-120-180 days 

This can be rewritten again.

A. GROSS INSURANCE AGENCY 
3793 Silsiby Rd. Cleveland, Ohio 44118 

(216) 321-8774

24 HOURS A DAY, 7 DAYS A WEEK
Nationwide call 1-800-428-7825, Ext. 185 
Califomia call 1-800-428-7824, Ext. 185

Member of the Better Business Bureau
Grupė svečių St Santvaro knygos sutiktuvėse: Dr. J. Jakštas, kun. G. Kijauskas, 

kun. Zaremba, D. Orantaitė, N. ii- B. Gaidžiūnai, N. Kersnauskaitė ir J. Stempužis.
V. Bacevičiaus nuotr.



DIRVA
• Dirvos novelės konkur

sui gauta novelė Raganų 
medžioklė” (Vėjo Botagas).

Premijos 600 dol. mece
natas Simas Kašelionis. 
Rankraščiams atsiusti ga
lutina data: 1984 m. birže
lio 15 d.

• Fil. Vytautas Didžiulis 
su žmona Jadvyga, pagerb
damas mirusią motiną Ka
zimierą Didžiulienę ir dė
kodamas už pareikštą užuo
jautą, Korp! Neo-Lithuania 
veiklą parėmė penkiais šim
tais dolerių.

V. ir J. Didžiuliams už 
prasmingą motinos prisimi
nimą, Koi-p! Neo-Lithuania 
vyr. valdyba nuoširdžiai dė
koja.

• Palm Beach Lietuvių 
pensininkų klubas, per St. 
Balčiūnienę, Dirvai parem
ti atsiuntė 25 dol. Ačiū.

• Gražina Siliūnienė, sa
vo vyro a. a. Kazimiero Si- 
liūno atsiminimui, Dirvai 
paremti atsiuntė 100 dol. 
Ačiū.

Mūsų mielai kolegei

A. A.

PRANCIŠKAI
PLECHAVIČIŪTEI-BALANDIENEI 

po sunkios ligos su šiuo pasauliu atsiskyrus, 

sūnums MINDAUGUI ir GEDIMINUI bei arti

miesiems reiškia nuoširdžią užuojautą

Ohio valstijoje gyvenančios
”Filiae Samogitiae” korporantės:

Dr. Irena Sakavičiūtė-Jasienė
Jadvyga Cerniauskaitė-Kuncaitienė

ir
Eugenija žilytė-Maslauskienė

A. A.

PRANCIŠKAI BALANDIENEI 
mirus, sūnus GEDIMINĄ, MINDAUGĄ su 

šeima, sesutę ELENĄ LEGECKIENĘ ir 

gimines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime

Janina ir Juozas Maurukai 
Dana ir Romas Sakalai 

F. Dubrauskienė

Mielos jaunystės draugės, draugai, pa

žįstami, kurie mylėjot ir prisiminėt mano 

gyvenimo draugą

KAZIMIERĄ,

atjautėt mano skausmą, nuoširdžiai Jums

dėkoju.

Gražina Siliūnienė

• Pabaltiečių dailininkų 
organizacija New Yorke 
kasmet rengia dailės paro
das. šiais metais tokia pa
roda Įvyko ukrainiečių na
muose Mannhatene, N. Y. 
nuo balandžio 28 d. iki ge
gužės 6 dienos.

Parodoje dalyvavo savo 
kūrinius pristatę ir šie lie
tuviai dailininkai: N. AI- 
pertas, J. Bagdonas, D. Jur
kutė, E. Kepalaitė, P. Lau- 
tukas, G. Montvilienė, A. 
Pečiūraitė, E. Urbaitytė ir 
N. židonytė.

• Baltų Laisvės lyga ir 
BAN the Soviets koalicija 
balandžio 24 Los Angeles 
Estų namuose sukvietė 
spaudos konferenciją, ku
rios metu paskelbė savo 
programą šią vasarą Los 
Angeles mieste vyksiančiai 
sporto olimpiadai; plaka
tais, lapeliais ir kitokiais 
būdais sovietų sportininkai 
bus drąsinami pabėgti ir 
jiems bus parūpinta teisi
nė ir fizinė globa; b) prie
šintis specialių privilegijų 
sovietams suteikimui, kad

Los Angeles koalicijos kalbėtojai atsakinėja į laikraštininkų klausinius. Prie stalo kairėje 
A. Mažeika, dešinėje S. Kudirka. d. Mažeikienės nuotr.

savo sportininkus olimpia
dos metu galėtų laikyti ka- 
lėjinime režime ir c) pasi
priešinti sovietų reikalavi
mui, kad Radio Liberty ir 
Radio Free Europe kores
pondentams nebūtų leista 
dalyvauti ir rusų okupuotą 
pasaulio dalį informuoti 
apie olimpiados eigą.

Į spaudos konferenciją 
atsilankė 8 televizijos sto
čių, 5 žinių agentūrų, 8 laL 
kraščių ir 8 radijo tinklų 
korespondentai ne tik iš 
Amerikos, bet ir iš Pran
cūzijos, Anglijos, Austra
lijos ir Japonijos.

JUNO BEACH
PAMINĖTA MOTINOS 

DIENA

Š. m. gegužės 6 d. Lietu
vos Dukterų draugijos Juno 
Beach skyrius surengė iš
kilmingą Motinos Dienos 
minėjimą, šv. Mišias už gy
vas ir mirusias motinas at
našavo kun. V. Pikturna. 
Tuojau po pamaldų Juno 
Beach metodistų bažnyčio
je įvyko minėjimas, kurį 
pradėjo pirm. A. Biliūnienė 
įžanginiu žodžiu, pakviesda- 
ma dainininkių moterų bū
relį tęsti programą. Atlikė
jos: Domijonaitienė, Mik
šienė, Pilipavičienė, Tom- 
kienė, Urbonienė ir Zoto- 
vienė. Vadovė Irena Mano- 
maitienė.

Sekančiu punktu sekė ra
šytojos Vandos Kralikaus- 
kienės kalba.

Meninę dalį atliko vietos 
jaunimas: broliai Vidas, Al- 
dis ir Gytis Jameikai, To
mukas Valodka ir Loreta

Juno Beach suruoštame motinos dienos minėjime jaunieji 
programos atlikėjai: Gitas, Aldis ir Vidas Jameikiai, Tomas 
Valodka ir Loreta Gincaitė. J. Garlos nuotr.

Baltų laisvės lygos vicepirm. A. Mažeika kalbasi su ABC 
televizijos reportere.

Gincaitė. Buvo padeklamuo
ti ir paskaityti dienai taik
lūs kūrinėliai. Broliai Ja
meikai pučiamaisiais ins
trumentais, o pats jauniau
sias net pianinu atliko ke
letą kūrinėlių.

Minėjimas baigėsi vaišė
mis, pagamintomis skyriaus 
narių ir joms prijaučian
čiųjų.

Tenka pasidžiaugti malo
nia staigmena: kaip minėta 
prieš minėjimą ir dar vai
šių metu dalyvius džiugino 
naujai susiorganizavęs mo
terų būrelis, padainuoda
mas kelis kūrinėlius.

• Raimondas Staškūnas, 
buvęs clevelandietis, dabar 
Juno Beach, Fla., Realtrust 
Properties, Ine. prezidentas 
prisaikdintas Juno Beach 
miesto komisijonieriumi. Tą 
progaTIoncTos valstijos gu- 
bernatorius Bob Graham 
pasveikino Raimondą, pa
žymėdamas, kad tokių pa

reigų užėmimas rodo suge
bėjimą toje srityje dirbti ir 
pasitikėjimas.

Lietuviams malonu ir 
ieiuviLams—malonu ir_ 

džiugu, kad jaunuolis Rai
mondas yra įsijungęs į vie
tos gyventojų plačiąją ap
linką ir turi progų siekti 
aukštumų. Geriausios sėk
mės.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
Br. Kazukauskas,

Silver Spring ............ 5.00
V. Aukštuolis, Munster .. 8.00
J. Meiliūnas, Preston .. 6.25
X. Y., Long Island ........ 20.00
D. Adomaitis, Chicago .. 8.00 
Palm Beach Lietuvių

Pensininkų Klubas ....25.00
A. Dikinis,

University Park ......... 3.00
S. Varekojis, Chicago ..13.00
Dr. S. Lazdinis,

Falls Church ............. 25.00
J. Sakas, Baltimore ....13.00
G. Siliūnienė, New York 100.00 
ALT S-gos Detroito skyrius

ir Kultūros Klubas ... .20.00
K. Cicėnas. Woodrige .. 8.00
Br. Dūda, Valencia......... 16.00
C. Dedulonis, Cleveland 3.00 !
J. Šlapelis, Euclid .........  3.00
H. Bagdonienė, Chicago 10.00
P. Koncė, Stackbridge .. 3.00
L. Brazauskas, Cleveland 5.00
J. Jašinskas, Boston .... 1.00
M. Blynas, Cleveland .. 5.00
V. Mieželis, Sun City ..25.00
E. Šeštokas, Rahway .... 10.00
B. Bugenis, Detroit .... 8.00
K. Kaddis, Largo .......... 1.00
V. Apanius, Chesterland 20.00
M. Mischik, Miami........ 8.00
T. Duleba, Cleveland . .10.00
V. Katelė, Melrose Park 10.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.


	1984 Geg.17 0001
	1984 Geg.17 0002
	1984 Geg.17 0003
	1984 Geg.17 0004
	1984 Geg.17 0005
	1984 Geg.17 0006
	1984 Geg.17 0007
	1984 Geg.17 0008
	1984 Geg.17 0009
	1984 Geg.17 0010
	1984 Geg.17 0011
	1984 Geg.17 0012
	1984 Geg.17 0013
	1984 Geg.17 0014
	1984 Geg.17 0015
	1984 Geg.17 0016

