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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Kaip ir kada numirti?
Nauja biudžetu svarstant

Į antraštinį klausimą gali
ma atsakyti- tik individualiai. 
Kiekvienas gali ir turi turėti 
savo atsakymą. Čia ieškom 
atsakymo tik statistiniam JAV 
gyventojų vidurkiui, kurio tik
ram gyvenime gal negalėtu
me rasti. Klausimas svarbus, 
nes vidutiniam amžiui ilgė
jant, sveikatos aprūpinimui 
valstybei reikia skirti vis dau
giau ir daugiau lėšų. Nors šis 
kraštas turi vadinamą laisvą 
ir kapitalistini ūki, federali- 
niam biudžete sveikatos ir 
žmonių aptarnavimui (Health 
and human services) pereitais 
metais išleista 318 bilijonų do
lerių, o sekantiems numatoma 
330.3 bilijonai, t.y. daugiau 
negu numatyta lėšų karinėm 

pajėgom - 246.3 bil., o sekan
čiais 277.5 bil. . Jei prie to pri
dėti dar Sočiai Security 193.6 
bil. šiais metais ir 204.2 bil. 
dolerių kitais - t.y. sveikatos ir 
socialiniams reikalams išlei
džiama dvigubai daugiau ne
gu krašto apsaugai.

Tiesa, prezidentas Reaga
nas aiškina, kad Sočiai Secu
rity yra savarankiška institu
cija, kuri savo lėšas gauna ne 
iš bendro valstybinio, bet at
skiro mokesčio. Tai teisybė. 
Bet tos išlaidos vistiek įtrau
kiamos į bendrą biudžetą ir, 
jei jį norima sumažinti, nori
ma ir jas kiek apkirpti - bent 
tiek, kad nepadidinti jų dar 
priedu inlfiacijai išlyginti, kas 
sudarytų gana stambią 6.5 bi
lijono dolerių sumą.

Kaip sakėme, žmonių am
žiui ilgėjant, didėja Sočiai Se- 
surity ir sveikatos išlaidos. Da 
bar senatvės pensijas gauna 
22 milijonai žmonių. Pensijos 
vidurkis yra 444 dol. mėnesiui 
Šiais metais vienas žmogus ga
li gauti daugiausiai $703, ki
tais - $728 į mėnesį. Salia pen 
sininkų dar 14 milijonų žmo
nių gauna pensijas - kaip naš
lės ar našliai, dirbti nepajėgią 
ir pan.

Jei tos išlaidos bent šiuo me
tu yra padengiamos pajamo
mis iš specialaus mokesčio, 
valstybė turi prisidėti prie pen
sininkų gydymo, nes iš jų tam 
reikalui paimamos pensijos da
lies toli gražu neužtenka. įdo
mu, kad 28% iš tam reikalui 
išleidžiamų 75 bilijonų dole
rių išnaudojami pensininkų 
paskutiniais gyvenimo metais.

Kodėl mirtis pareikalauja 
tiek daug išlaidų? Prieš 50 me
tų daugumas amerikiečių mir
davo namuose. Nūdienė medi 
cinos technologija beveik kiek
vienoje ligoje gali galą nudels
ti, o gydytqai yra suintere- 
resuoti ligonius patalpinti į li
gonines, kurios iš savo pusės

Vytautas Meškauskas

nori panaudoti visas savo bran
giausias mašinas. Ir kodėl ne, 
jei už tai gauna mokėti iš 
Medicare ir privačių draudi
mų. Juk gydytojai, išskyrus 
su Health Maintenance orga
nizacijom dirbančius, ligonių 
namuose nelanko. O patys li
goniai?

Daugumas jų sakosi nenorį 
nudelsti mirties, ypač jei tai 
susiję su skausmais. Bet ligo
ninės ir gydytojai aiškinasi, 
kad negali neteikti pagalbos, 
kol širdis dar plaka. Iš dalies 
ligonines ir gydytqus baido 
bylos už nepakankamą pagal
bą. 1983 metais kiekvienam 
šimtui gydytojų buvo iškelta 
16 bylų už netinkamą gydy
mą (malpractice). 1982 m . 
buvo priteista daugiau kaip 
milijonas dolerių kiekvienam, 
250-čiai ligonių. Už tat dabar 
Nevv Yorko gydytojai turi per 
metus išleisti $54,282 draudi
mui, o sekančiais metais, pre
mijos žadama pakelti 52 %l 
Tai reikš, kad už kiekvieną li
gonio vizitą pas gydytoją 20 
dolerių eis draudimui. O kas 
blogiausia, iš sumų, priteistų 
už netinkamą gydymą ar prie 
žiūrą, patiem nukentėjusiems 
ligonims vidutiniai tenka tik 
28%, kitkas nueina advoka
tams. Visa tai prisideda prie

(Nukelta į 2 psl.)

Nutaria* 3.

Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 vienu balsu nu

tarė kreiplie; į Rusi jos. Vokiau jos ir kilų valstybių vyriausybės šiuo 

pareiikisu:
Lietuvos Taryba^^nintelt lietuvių tautos atstovybė.reodanos 

pripaiintaja tautų apsisprendino teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos 

nutariau rugsėjo ctn. 18-23 d. 1917 ne tai s, skelbia atstatanti neprikišu* 

ecm daaokratiniais pasatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 

Vilniuje ir ta valstybę atskirianti nuo visų valstybinių zylių,kurie 

yra buvę eu kitoms tautoms.

Drauge Lietuvos Taryba parsiikia9kad Lietuvos valstybės pana- 

Ine ir jos santykius su kitoals valstybėms privalo galutinai nustatyti 

kiek galina graičiau sulauktas ateiglaaaaia seiaae.denokratlniu budn 

tina jos gyventojų įtrinktas.

Lietuvos Taryta pranetdasa apie tai •••••••••••••••••••.. 

vyriausybei,prato pnpaiintl nepnklausoaą Lietuvos valstybę*

Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo aktas, pasirašytas 
Lietuvių Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje.

Vilniaus katedra nepriklausomybės metais. Sovietinis okupantas ją pavertė meno galerija, 
nuo stogo nuversdamas kryžių ir šventųjų statulas.

Venezuelos lietuviai kreipiasi į Popiežių
Jūratė Statkutė de Rosa/es

Kai prieš pusmetį atėjo į 
Venezuelą žinia, kad popie
žius atvyksiąs šių metų sausio 
mėnesį, Venezuelos LB pirmi
ninkas Vytautas Dambrava 
pirmutinis kreipėsi į priėmi
mo organizatorius, prašyda
mas duoti lietuvių kolonijai 

progą pagerbti popiežių, krei
piantį daug dėmesio į Lietu
vos reikalus. Kai vėliau len
kai paprašė savo kolonijai at
skiro susitikimo su popiežiumi 
lietuviai pabrėžė, kad jie 
buvo pirmieji, kurie tokį pra
šymą įteikė.

Kadangi Venezueloje san
tykiai tarp lietuvių ir lenkų 
bendruomenių yra artimi ir 
šilti, nesunku buvo susitarti, 
kad į atskirą lenkų susitikimą 
su popiežiumi, bus įtraukta 
lietuvių kolonija, tačiau lietu
viai tuomet pasiūlė įtraukti ir 
kitų, panašioje padėtyje esan
čių tautybių atstovus.

Tuo būdu, sekantį rytą po 
popiežiaus atvykimo į Vene
zuelą, naujame ir puikiame 
Teresa Careno teatro pastate 
popiežius, prieš laikydamas 
iškilmingas mišias milijoninei 
miniai, pašventė valandą lai
ko susitikimui su lenkais, lie
tuviais, vengrais, kroatais, slo
vėnais ir ukrainiečiais, kitame 
miesto gale.

Susitikimas buvo transliuo
jamas per televiziją visam 
kraštui, visuose krašto kana
luose tuo pat metu, tiesiogine 
transliacija. Susitikimo metu 
dvi akimirkos buvo mums, lie
tuviams, svarbios. Kai visų 
tautybių, po berniuką ir mer
gaitę, ėjo iš eilės įteikti popie
žiui savo krašto vėliavos juos
tą, lietuvius atstovavęs jaunas 
inžinierius Antanas Baronas 
tarė Popiežiui ‘Prašome Lietu
vai kardinolo’. Popiežius ge
rai neišgirdo, pasilenkė ir An
tanas jam jau visai prie ausies 

pakartojo ‘prašome Lietuvai 
kardinolo’. Popiežius palin
gavo galvą lyg nurodydamas, 
kad jis tai žino. Kadangi tas 
prašymas buvo įteiktas ir raš
tu ta pačia proga, lietuviai ti
ki, kad gaus atsakymą.

Kita reikšminga akimirka 
mus užklupo tuomet, kai po
piežius tarė kiekvienai tauty
bei kelis žodžius kiekvienam 
sava kalba. Tai, kas atsitiko, 
yra tokių popiežiaus kelionių 
metu reikšminga detalė. Kai 
kiekvienos tautybės atstovai 
ėjo pasveikinti popiežių, lietu
viai buvo priešpaskutiniai. 
Kai popiežiui padavė įvairio
mis kalbomis parašytus lakš
tus, lietuvių kalba lakštas tu
rėjo būti taip pat priešpasku
tinis. Tačiau popiežius, stovė
damas prie mikrofono, greito
mis pertvarkė įduotus lapus, 
ištraukė iš apačios vieną lakš
tą ir į lietuvius prabilo lietu
viškai pirmoje vietoje. (Gal 
įdomiausia tuo metu buvo ma 
tyti Venezuelos kardinolo nu
stebusį žvilgsnį. Jis tuojau už
registravo šią detalę.)

Rodos čia tėra smulkmenos, 
bet tiems žmonėms, kurie žino 
kas vyksta katalikiškame kraš
te kai atvyksta popiežius, ka
da ne tūkstančiai, ne šimtai 
tūkstančių, bet milijonai žmo
nių nori prieiti prie Šventojo 
Tėvo, kai kiekvienos parapijos 
kunigas reikalauja specialių 
privilegijų savo ištikimiau
sioms parapijiečiams, kai ka
talikiškos mokyklos ir universi

(Nukelta į 4 psl.)
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savniunė
40 metų po Jaltos konferencijos ir 10 metų po Helsinkio 

-------------------- baigiamojo akto. - Kas toliau? --------------
Vasario 4 d. suėjo 40 metų 

kai Churchillis, F.D. Roosevel- 
tas ir Stalinas susirinko Jaltoje 
spręsti pohitlerinės Europos 
likimą. Nuo to laiko daug kas 
Europoje pasikeitė, bet jos per
skyrimas j dvi dalis liko.

Tai prisimindamas londoniš- 
kis The Economist siūlo dėl tos 
konferencijos pasėkų nebesi
ginčyti. Dešinieji, teigdami 
kad ten Vakarai Europą išda
vė komunizmui, pervertina 
Vakarų galią prie to neprileis
ti. Kairieji, aiškindami, kad 
Stalinas pažadėjo išvaduotuo
se kraštuose laisvus rinkimus, 
užmiršta sovietų laisvės api
brėžimą. Jaltoje Vakarai jau 
žinojo, kad sovietai nesilaiko 
susitarimų dėl pokario Euro
pos atstatymo. Be to, dėl oku
pacinių zonų jau buvo sutarta 
anksčiau ir Churchillis net siū
lė Sovietijai turėti 90 % kontro
lės Rumunijoje, už tokią pat 
kontrolę britams Graikijoje.

Kas gali atsitikti per sekan
čius 40 metų?

Pirmoji galimybė yra, kad 
2025 metais mes turėsime to
kią pat padėti kaip dabar. So
vietai budės i Rytus nuo Elbės 
ir prie Jugoslavijos sienos, sau
godami Brežnevo doktriną, 
kad sykį tapęs ‘socialiniu’, joks 
kraštas niekados negali būti 
kitoks. Gėda, bet Vakarai iki

KAIP IR KADA 
NUMIRTI?
(Atkelta iš 1 psl.) 

pacientų mirties nutęsimo be 
jokios jiems naudos.

Šiuo metu jau 22 valstijos 
pripažįsta testamentus, ku
riuose aiškiai pareiškiamas no
ras, kad mirtis nebūtų dirbti
nai nutęsta. Toji problema 
didėja ne tik dėl gydytojų ir li
goninių noro uždirbti, bet ir 
fakto, kad jei šiandien 11 % 
amerikiečių jau yra vyresni 
negu 65 m., 2010 metais jų 
bus jau 20%. N.Y. Times 
ir CBS apklausinėjimas paro
dė, kad 77 % amerikiečių yra 
už paciento teisę atsisakyti gy
dymo. Tai, žinoma, lengviau 
padaryti namie negu ligoni
nėje.

Ciniškai žiūrint iš to galima 
padaryti išvadą, kad pilietis 
turi ne tik pareigą žūti už savo 
krašto laisvę ar interesus kovos 
lauke, bet ir turėtų numirti, 
padarydamas galimai mažiau 
nuostolių federaliam iždui. 
Laimei, esame ne vieni tokie 
nenaudėliai. Pasak NY Times 
1960 metais krašte buvo 
761,000 netekėjusių juodų 
moterų 15-19 metų amžiaus. 
1980 metais jų jau buvo 
1,505,000. Pagimdydamos 
vaikus, daugelis jų patenka į 
valstybės išlaikomų tarpą. Ir 
kam dirbti, jei darbas neduo
da daugiau pajamų ar geres
nio statuso? Kitaip sakant: 
juo daugiau pašalpos, tuo dau
giau norinčių ją gauti gims
tant ir mirštant.
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šiol dar galutinai nenusistatė 
Vokietijos klausimu. Daugu
mas vakariečių iš principo 
mano, kad Vokietijos galėtų 
susijungti, bet slaptai tikisi, 
kad jos neturės tam galimybės. 
Už tat labai galimas daiktas, 
kad su mažais pakitimais Eu
ropa ir toliau liks padalinta.

ANTRA GALIMYBE - tai 
vidurio kelio šalininkų troški
mas - būtų, kad ilgainiui abi 
Europos dalys supanašės. Va
karinė dalis taps daugiau so
cialistinė ūkiniai ir politiniai, 
o rytinė - daugiau pluralistinė 
Ir taip gali ateiti diena, kad 
tarp tų dviejų dalių nebus jo
kio didesnio skirtumo. Prieš 
tą svajonę kalba faktas, kad 
Vakarų Europa šiuo metu yra 
mažiau socialistinė kaip anks
čiau, o rytinė - išskyrus gal 
Vengriją - nerodo jokio piura- 
lizmo ženklų. Neatrodo, kad 
ir pati Sovietija eitų tuo keliu. 
O tol, kol joje neįsigalės plura- 
lizmas, Sovietija jo neleis ir ki
tur.

TRECIA GALIMYBE^ yra | laikyti, kad Rusijos socializmo 
apibrėžimas nėra toks pat 
kaip jų.

Žinia, tam šansai nėra di
deli, greičiau dabartinė būklė 
tęsis toliau. Jau 1943 m. The 
Economist, svarstydamas Eu
ropos ateitį, rašė: ‘Vyraujanti 
jėga niekados dar neišsprendė

tokia, kad pati Vakarų Euro
pa atsiskirs nuo JAV. 1988 
ar 1989 m. nervingumo dėl 
atominio ginklavimosi ir pasi
piktinimo dėl didėjančio ne
darbo kombinacija gali pri
vesti prie Darbo Partijos vy
riausybės Britanijoje, social- 
demokratų-žaliųjų koalicijos Europos problemų’. Kol kas 
Vokietijoje ir ko gero prie koa-' vyraujanti Rusijos jėga nelei- 
licijos su komunistais Italijoje, džia ieškoti jų sprendimo. II- 
Pasipiktinę pusiau neutrale 
Europa amerikiečiai galėtų 
nutarti atšaukti bent dalį savo 
kariuomenės. Sovietai, žino
ma, nepasektų tuo pavyzdžiu 
ir savo kariuomenės neati
trauktų. Susilpnėjusi, pusiau 
išsiskyrusi su Amerika, Euro
pa dar daugiau skaitytųsi su 
sovietų norais, kas Maskvai, 
žinoma, labai patiktų.

Pagaliau KETVIRTA GA
LIMYBE būtų atvirkščia tre
čiajai. Rytų Europa po tru
putį slenka Vakarų linkme. 
Rytų Europos valstybės ma
to, kad - nepaisant visų sun-

kūmų - vakariečių ūkis dirba 
sklandžiau negu sovietų. Jos 
netiki, kad ir Gorbačevas, jei 
paimtų valdžią, ryžtųsi reika
lingoms reformoms. Rytų Vo
kietija, Bulgarija, Vengrija, 
Lenkija siekia geresnių ūkinių 
santykių su Vakarais. Tai pa
vojingą Rusijai slenktis, nes 
pirmą kartą Rytų Europoje ne 
žmonės maištauja prieš savo 
komunistines vyriausybes, bet 
pačios vyriausybės abejoja 
Rusijos pavyzdžio sektinumu. 
Rytų Europos kraštai prieš 
akis turi Kinijos pavyzdį, kuri 
rado kelią ‘kitaip išreikšti ko
munizmą’, griebdamasi ūki
nio pluralizmo priemonių. Pa
vojus Rusijai yra toks, kad po 
kokių 10 ar 15 metų ji turės 
apsispręsti, ar laikytis Brežne
vo doktrinos prieš visų savo 
europiejiškų kaimynų bendrą 
frontą - ir ne dėl to, kad išlai
kyti juos Varšuvos pakte, ar 
kad išlaikyti jų vyriausybes 
valdžioje, bet, kad neleisti 
jiems pamėgdžioti kinų, t.y.

gainiui tačiau tos jėgos pavar
tojimas darosi vis sunkesnis, 
kas leidžia optimistams, kurie 
kartu yra ir realistai, tikėtis 
pasikeitimo.

•••

Ar žinote, kad Stockholmo 
konferencija vis dar tęsiasi? 
Dauguma žmonių ją jau pa
miršo, kaip ir visą Helsinkio 
‘procesą’. Prieš 10 metų Hel
sinkyje buvo 35 valstybių su
tarta, kad jos nekeis savo sie
nų jėga ir duos didesnės lais
vės savo piliečiams susisiekti 
su kitų kraštų piliečiais bei

■ Iš kitos pusės
Ritonė Rudaitienė parašė laišką 

DRAUGUI, ragindama jo skaitytojus aukoti naujoms 
spausdinimo mašinoms įsigyti. Sykį ji dalyvavusi 'grynai 
lietuviškam pasisvečiavime, kur viena viduriniosios kar
tos inteligentė pasisakiusi prieš lietuviškos spaudos skai
tymą ir ’parapietiškus’ parengimus.’ Ritonė. toliau rašo: 

"Matydama, kad patekau tarp labai aukštos 
klasės žmonių, nusprendžiau atsilošti kėdėje, pa
siklausyti ir šio to pasimokyti... Na, ir apie ką 
sakysite, to vakaro kalbos sukosi ? .. Ne apie Chi
cagos, Amerikos ar pasaulinius įvykius, o tik apie 
ponių dietas, restoranus, tarnaites, slidinėjimo iš
vykas ir ... pinigus.”

Tikrai nustebau kitos dienos (sausio 25 d.) vedama
jame pamatęs tas Rudaitienės mintis 10 kartų padau
gintas :

"Rudaitienė manė bent išgirsianti iš jų paty
rusių lūpų ką nors įdomaus apie "Chicagos, Ame
rikos ar pasaulinius įvykius” — sakytumėm, Vė
liausių žinių apie pasaulinės kultūros poslinkius, 
apie naująsias mokslo bei meno korifėjų idėjas ir 
bręstančias jų kūrybinius užmojus, apie šviežiai 
išėjusias knygas, rezonuojančias dvasinio avan
gardo kuluaruose, apie sensaciją sukėlusias paro
das, filmus, sceninius pastatymus, apie tai ką šne
ka kultūrinis elitas ... apie naujai prasikalančias 
intelektualinio sąmoningumo struktūras.”

Taip įdėjęs į Rudaitienės lūpas jos visai nepasakytus 
ir greičiausiai jai net į galvą neatėjusius žodžius, veda
mojo autorius pademonstruoja, kaip dar galima būtų iš
pūsti paskutinius aukščiau pacituotus jos kelis žodžius: 

"Reiškia, iš viso to 'lietuviškam gete’ nepaso- 
tinomo 'kultūrinio alkio’ liko tik lašinių padanga 
aplink juosmenį — ir rūpestis, kad toji nebūtų nei 
per daug, nei per mažai... Ką ’dietaudamas’ pra
radai, tą ’restoranaudamas’ atgavai, o slidinėda
mas vėl pamesi... Tolimųjų horizontų siekimas 
virto šuoliu vos 'aukščiau bambos’, kurią žemėn 
sveria sunki kišenė.”

žodžiu, laiško rašytoja buvo redaktoriaus pamokyta 
savo mintis išplėsti iki begalybės, Net jbijąu, kad sekan
tis jos laiškas nusitęs bent per kelis,

Iš kitos pusės žiūrint man vis dar neaišku, kaip 
pasisvečiavime galima nustatyti intelektualinį lygį. Juk 
paprastai sukviečiami labai įvairūs žmonės, kuriuos daž
niausiai perrėkia vienas ar kitas narsesnis, bet ne būtinai 
pats išmintingiausias. Progai pasitaikus atsitiktinai pa- 
skeičiamą nuomonėms apie kasdienius reikalus, žinia, 
aukom rinkti kiekviena proga yra gera. (vm)

palengvinti pasikeitimą infor
macija. Kiek tas susitarimas 
bus vykdomas - buvo sutarta 
patikrinti tam tikslui šaukia
mose konferencijose. Pirmoji 
tokių buvo Belgrade, antroji 
Madride, kur neprieita jokio 
sutarimo. Nenorėdami prileis
ti prie jos fiasko, sovietai pa
siūlė sušaukti specialią nusi
ginklavimo konferenciją. I tą 
sumanymą vakariečiai žiūrėjo 
šnairai, bet sutiko su konfe
rencijos Stockholme sušauki
mu, pagal prancūzų pasiūlytą 
kompromisą. Susirinkimo pil
nas titulas yra ‘Konferencija 
apie pasitikėjimą ir saugumą 
auginančias priemones bei 
nusiginklavimą Europoje’.

Faktinai dėl to jau buvo su
tarta Helsinkyje. Pvz. Helsin
kio Baigiamajame Akte yra 
numatytas pasikeitimas infor
macijom apie karinius manev. 
rus ir leidimas juos stebėti kitų 
valstybių atstovams. Bet tai 
nepaskelbta būtinu dalyku - 
palikta valstybių nuožiūrai.

Stockholme vakariečiai siū
lė įgyvendinti ne tik ankstyves 
nį sutarimą dėl manevrų, bet 
ir pagerinti Rytų-Vakarų ko
munikaciją, kuri padėtų iš
vengti didesnių nesusipratimų 
iš mažų incidentų ar akciden- 
tų. Sovietai tačiau Stockhol
me atsisakė pritarti prakti
nėm priemonėm, jie nori tik

nieko nesaistančių deklaracijų 
susilaikyti nuo jėgos panau
dojimo. Tai ir vėl pasiūlė so
vietų delegatas Grinvskis, kon 
ferencijai susirinkus po Kalė
dų atostogų. Tuo tarpu vaka
riečiai norėtų kokių praktiškų 
priemonių, apsaugančių nuo 
netikėto užpuolimo.

Sovietai spaudžia susitarti 
iki rugpiūčio 1 d. - kada su
kaks 10 metų Helsinkio Bai
giamajam Aktui, kuris - kaip 
ir Jaltos sutarimas - paliko 
jiems teritoriją už pažadą elg
tis ‘padoriai’: leisti tikrus rin
kimus ir demokratines laisves. 
Vakarai tuo pasitenkino tiek 
Jaltoje, tiek ir Helsinkyje, nes 
jėga pakeisti susidariusios pa
dėties negalėjo ir nenorėjo.

PHYSICAL THERAPIST 
STAFF

Full time posltlon ovallabte 
our 194 bed facilitv. llnlque op- 
portunlty for the Psy»lcal 
Theraplst who deslres o chal- 
lenging posltion in the growth 
orlented area of geriotrlc reho- 
bilitatioji.Positlon reąuires an 
enfhusiastlc Indlvldual who Is 
interested In innovative pro- 
prom development. Joln the 
muiti disciplinary team who 
puta quality patiem care at 
the top of the health care 
Mder
AppHcants mušt hove completed 
an approved program In phvsl- 
cal thėrapy. Statė of Ohio phys- 
Ical therapv llcensure Is re- 
aulred.. ,E:;pecience In acute 
care setting and/or rehabilita- 
tion praferred. New graduatee 
considered. Send resume to Lee 
Coetz, L.P.T.

St. Augustine Manot
7818 Detrolt Avė.

Cleveland, Ohio 44102 
Anegual opp. emptover
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DIRVOS SUKAKTI MININT

Vasario 16-tos išvakarėse Aurelija Balašaitiene

Lietuviškoji išeivija dar ne
stokoja savos spaudos: turime 
dienraščius, savaitraščius, dvi 
savaitinius laikraščius, gerų 
žurnalų ir įvairiomis progomis 
pasirodančių organizacijų lei
dinių.

Iš spaudos galima spręsti ir 
mūsų tautini sąmoningumą, 
apie veiklą ir darbus ivairiose 
gyvenimo šakose.

Tautiniam gyvastingumui 
išlaikyti, ji ugdyti - kaip tik ir 
tarnauja savoji spauda, drau
ge teikdama plačią informa
ciją apie pasaulyje išsklidusių 
lietuvių gyvenimą.

Kol turime savąją spaudą, 
nepagalvojama apie jos svar
bą ir reikšmę. Tik jos nete
kus, pajustume koks bepras
miškas gyvenimas pasidarytų.

Tiesa, išeivijoje lietuviška
jai spaudai kelias i skaitytojus 
labai sunkus. Čia reikalauja
ma iš leidėjų ir bendradarbių 
didelio ryžto, pasižventimo ir 
net aukos. Skaitytojas ypač 
svarbus, nes jis, prenumeruo
damas spaudą, jai paremti 
auką pridėdamas, yra tas stip 
rasis ramstis, ant kurio laikosi 
ir mūsų spauda.

DIRVA šiais metai mini sa
vo 70 metų sukaktį. Tai yra, 
palyginus, gana ilgas laikotar
pis. Kai ir visai spaudai, taip 
ir Dirvai daugelio metų slink
tyje teko pakelti daug sunkių 
momentų-nedateklių, net ir 
gaisrą, neišskiriant nei finan
sinių sunkumų. Tačiau iš visų 
bėdų išėjo su nauju ryžtu ir 
toliau tarnauti išeivijos lietu
viams.

Dirva - tautinės minties lie
tuvių laikraštis, kaip sakoma 
pirmajame puslapyje. Tai gal 
kai kam kiltų mintis, kad Dir
va tetarnauja vien tik tautinės 
minties žmonėms. Gi tikru
moje Dirva yra plačių pažiū
rų ir tolerancijos. Joje gali pa
sisakyti ne tik vien tautinės 
minties žmonės, bet ir kitaip 
mąstantieji, įvairios organiza
cijos gali išsakyti savo rūpes
čius ir aptarti darbus.

Pilnai tenka sutikti su Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun 
gos valdybos išreikšta mintimi 
š.m. sausio 25 d. bendrarašty- 
je, kad ‘Neabejotina, Dirva 
vaidina dideli vaidmenį ne tik 
tautinės minties žmonių tar
pe, bet ir visoje patriotinėje 
visuomenėje’.

Todėl Dirvos reikšmingą su 
kaktį minint ir yra proga lie
tuviškajai visuomenei i ją dau

giau atkreipti dėmesio, jai 
padėti dar ilgus metus išsilai
kyti. O padėsime, jeigu Dir
vą, kaip idomų laikrašti, pre
numeruosime ir šios sukakties 
proga vykdomą vajų parem- 
sime sava auka, didele ar ma
ža, pagal išgales. Visos aukos 
lygiai brangios - ar tai būtų 
turtingo, ar našlės skatikas.

Dirvos sukakčiai paminėti 
ir ta proga įvykdyti plataus 
masto vajų, Chicagoje yra su
darytas gana plačios apimties 
iš įvairių organizacijų atstovų 
ir visuomenininkų komitetas, 
kuriam vadovauja energijos 
nestokojantis dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas. Toki komitetą suda
rė bendra susitarimu ALT S- 
S-gos ir Vilties draugijos val
dybos.

Dirvos sukakties minėjimus 
ir vajus ruošti kitose kolonijose 
galėtų ALT S-gos skyrių val
dybos, arba net specialiai tam 
sudaryti komitetai. Tai pri
klauso nuo vietos sąlygų.

Plačiai Dirvos sukakti pa
minėti ir vajų pravesti užsi
mota Chicagoje, kur, žinoma, 
veikia ir plačios sudėties ko
mitetas.

Dirvos sukaktuviniai me
tai pradedama Reginos Zy- 
mantaitės-Peters koncertu va
sario 24 d, Chicagoje, Jauni
mo Centre. Gi Dirvai parem
ti vajus pradedamas specialiu 
banketu kovo 16 d. Chicago
je, Tautiniuose namuose, kur 
programą atliks aktorius Vita
lis Žukauskas.

Kaip atrodo, po visų sunkių 
darbų, pasidžiaugti atsieki- 
mais, komitetas jau dabar vi
sus kviečia i užbaigtuvių ban
ketą, kuris bus suruoštas spa
lio 12 d. Jaunimo Centro di
džiojoje salėje.

Taigi, kaip matome, komi
teto rūpesčiai dideli ir sunkūs. 
Be visuomenės paramos net 
nebūtų imanomi.

Tačiau neabejotina, kad lie 
tuvis išeivijoje brangina spaus 
dintą lietuvišką žodi, kasdien 
laukia savosios spaudos. Lau
kia ir mielos Dirvos, kurioje 
atsispindi mūsų viltys ir lūkes
čiai, kuroje apstu mūsų ryžto 
ir užsiangažavimo siekti lais
vės Lietuvai.

Dirva telieka mūsų mielas 
ir laukiamas svečias kiekvieno 
iš mūsų namuose, tuo labiau, 
kad Dirvos kaina nėra per 
brangi ir, manau, daugeliui iš 
mūsų prieinama.

Visiems Dirvos talkinin-

Artinasi Vasario 16-sios mi
nėjimo diena, jai ruošiasi mi
nėjimų organizatoriai, kalbė
tojai, programų atlikėjai ir, ži 
noma, eiliniai visuomenės na
riai, kurie savo dalyvavimu 
tuos minėjimus įprasmina. Ta 
čiau su gailesčiu tenka pripa
žinti, kad jau nieko nebesiti
kima iš mūsų minėjimų, tapu
sių nuobodžiais, pasikartojan
čiais šablonais su dviem ‘pa
grindiniais’ kalbėtojais, ir ne 
visada aukšto lygio menine 
programa. Po to ... vaišės.

Trečiadienio vakare, drau
ge su šimtais milijonų televizi
jos žiūrovų, klausiausi Ameri
kos prezidento Reagano oficia 
lios kalbos (Statė of the Union) 
tautai apie JAV padėti, svajo
nes ir ateities vizijas. Jo kal
boje, kurią diplomatai, kabi
neto nariai, senatoriai ir kiti 
garbingi svečiai pertraukė ova
cijomis net 35 kartus, paste
bėjau vieną posaki, kuri galė
tume prisitaikyti sau. Cituo
ju pažodžiui:

‘Mes žiūrime i mūsų istori
jos milžinus ne tam, kad 
grįžume atgal, bet kad Įgy
vendintume jų viziją.* 
Ar tai netiktų ir mums, nuo

lat kartoj antiems praeities įvy- 
kius, buvusių dienų išgyveni
mus, ar tai būtų spaudoje pri
siminimų pavidale, ar prakal
bose per minėjimus ir akade
mijas. Mes mėgstame grįžti į 
praeitį, į ją žvelgdami ilgesin
gomis akimis, su atodūsiais ir 
gailesčiu. Bet stinga ateities 
vizijos ir tos ugnies, kuri ne 
vien- uždegtų vyresniuosius 
į aktyvesnę_kovą už mūsų tau
tos teišes/bet pritrauktirmūsu 
iaunaja karta, dalinai atitrū
kusią, dalinai paraleliai vei
kiančią. Jaunystė nemėgsta 
liūdesio, nesijaudina dėl praei- 
ties, bet ieško įkyėpimo savo 
ateities planams iš.šaltiniu, ku 
rie kelia pasigėrėjimą ir duo- 
dąjjavyzdį, kuriuo būtų natū
raliai stengiamasi sekti. Aša
romis, grauduliu ir įsipareigo
jimo reikalavimais konkrečiai 
sunku jauną žmogų pasiekti, 
jį įtikinti ir patraukti. įsipa
reigojimas turi tapti nedalo- 
ma asmenybės daĮjmi, kurią 
išvysto aplinka ir įsitikinimas, 
įgytas per į jauno žmogaus psi
chiką veikiančius elementus.

Didvyrių, kurių pavyz
džiais" galima sekti, turime, 
tik jiems neteikiame pakanka
mai prqpagandos. Dariaus ir 
Girėno istorija, kad ir tragiš
kai užsibaigia, yra tikrai pui
kus pavyzdys. Romo Kalan
tos šauksmas ir mirtis už lais
vės troškimą jau yra beveik 
pamirštas. Net ir amerikiečiai 
kalbėtojai yra suradę medžia
gos apie mūsų jaunuolius, ku
rie atsisako duoti priesaiką so
vietinėje kariuomenėje. Dan
guolė Sadūnaitė teminima kro- 
nikqe, o ir Simo Kudirkos dar 
nesena istorija yra gyvi šių die
nų faktai, kuriuos turime pa
kartotinai pabrėžti. Okupaci
ja yra žiaurios realybės faktas,

kams geriausios sėkmės, sie
kiant užsibrėžto tikslo įgyven
dinimo.

J. Janušaitis 

bet jaunimas teisingai tvirti
na, kad Pabaltijo valstybių pa- 
dėtis šiuo metu yra žymiai ge- 
resųė, negu Afganistano lais
vės kovotoju tragiška ir bevil
tiška kova, kurią stebi visas 
pasaulis, bet negali padėti. Pa
sididžiavimas savo kilme, sa
vosios kalbos gerbimas, savo
sios literaFūros propagavimas, 
savomejjo iškėlimas, moksle ir 
moderniame gyvenime nusi
pelniusių lietuvių pagerbimas 
ir sugrąžįnimas į mūsų visuo
menės eiles - būtų konkretus 
veikimo uždavinys, kad Vasa
rio 16-sios publika atjaunėtų 
ir po minėjimo, grįžusi į na
mus turėtų kuo pasigėrėti, 
pasidžiaugti, pasididžiuoti ar 
pasiryžti ką nors nuveikti. 
Vien aukų Rinkimas neturi 
prasmes. Tai paprastas, ano
nimiškas savosios sąžinės apra
minimas, kad ‘padariau, kas 
reikia’. Čekis parašytas, auka 
atiduota ir tuo lyg pareiga jau 
atlikta. Argi iš tikro tik tuo rei
kia baigti, nepalaikant jokio 
tęstinumo tarp minėjimų nuo 
vieno vasario mėnesio iki kito? 
Ar negalima būtų įsipareigoti 
per vienus metus ką nors konk

DAYTONA BEACH
MINĖSIME DIRVOS 

SUKAKTĮ

§. m. vasario mėn. 6 d. 
Stellos ir Vytauto Abraičių 
namuose, Palm Coast, posė
džiavo Daytona Beach ir 
apylinkės Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos sky
riaus valdyba: pirmininkas 
Vytautas Abraitis, sekreto
rius Jurgis Miežaitis ir iž
dininkas Pranas Domijonai- 
tis. Posėdyje taip pat da
lyvavo Dirvos sukaktuvinių 
metų vajaus komiteto narys 
Jurgis Janušaitis.

Pirmininkas Vytautas 
Abraitis plačiau apžvelgė 
skyriaus veiklą ir planuo
jamus atlikti darbus. Arti
miausias uždavinys — pa
minėti Dirvos 70 metų su
kaktį ir ta proga šioje gra
žioje lietuvių kolonijoje su
telkti kiek įmanoma dau
giau lėšų Dirvai paremti bei 
surasti naujų Dirvos skai
tytojų.

Pirmininkas taip pat po
sėdžio dalyvius supažindino 
su ALT Sąjungos valdybos 
atsiųstu bendr^raščiu, ku
riuo raginama skyriuose 
sudaryti Dirvos vajaus 
mitetus bei aktyviai da
lyvauti nepriklausomybės 
šventės minėjimuose.

Išsiaiškinus visas gali
mybes nutarta Dirvos 70 
metų sukaktį šioje koloni
joje paminėti kovo mėn. JO 
d., tuojau po lietuviškų pa
maldų, Princ of Peace kata
likų parapijos salėje, Or- 
mond Beach. Numatyta 
trumpa programa: Skyriaus 
valdybos pirmininkas Vy
tautas Abraitis aptars Dir
vos nueitą kelią, lietuviškos 
spaudos svarbą, Dirvos 
reikšmę išeivijos lietuvių 
gyvenime.

reįaus atlikti?
Būtų pravartu paskelbti pla 

tų lai^ęųjašymo vajų, minė
jimo rengėjams paruošiant pa 
grindinę mintį ir, reikalui 
esant, parūpinti angliškai ra
šančių patarnavimus. Laiš- 
kusVasario 16-sios proga gali
ma būtų skatinti rašyti JAV 
Prezidentui, jo įstaigą užver- 
čiant prašymais, kad Lietuvos 
ir kitų Pabaltijo valstybių liki
mas būtų nepamirštas. Viena 
vienintelė iš anksto paruošta 
rezoliucija, pasirašyta rengėjų 
komiteto kelių šimtų dalyvių 
vardu, neturi to^efekto, kurį 
turėtų incfividuąlūs laiškai. 
Ne rezoliucijos ilgis ir įman
trus tekstas atkreipia dėmesį, 
bet SKAIČIUS ir vedamoji 
mintis. Turėtų taip pat būti 
pabrėžiama, kad laiškus rašo 
pilnateisiai JAV piliečiai ir 
balsuotojai.

Nors laikas jau trumpas, 
bet vertėtų mūsų minėjimus 
atjauninti, pagyvinti ir jų me
tu kaip nors išjuęRnti bestings- 
tančią ir apatišką visuomenę, 
jai duodant konkretų ir ver
tingą uždavinį.

Veiks laimės šulinys ir 
kiekvienas dalyvis galės iš
bandyti savo laimę. Sky
riaus narės dalyvius pavai
šins kavute ir saldumynais. 
Už vaišes ir_jėjįmą nebus 
imamas" joks mokestis.

Daytona Beach ir apy
linkės Amerikos lietuvių 
klubo valdyba, vadovauja
ma aktyvaus visuomeninin
ko ir žurnalisto Jono Dau
gėlos, mielai pritarė sky
riaus valdybos sumanymui 
suruošti Dirvos sukaktuvi
nį minėjimą.

Tenka pasidžiaugti, kad 
šios kolonijos nemažas skai
čius lietuvių prenumeruoja 
Dirvą ir dažnai įvairiomis 
progomis ją paremia savo 
aukomis. Tikimasi, kad ir 
Dirvos sukakties minėjime 
dalyvaus daug šios koloni
jos lietuvių.

J. Rimtautas

CIVIL ENGINEERS
Graduate civil engineers, permanant 
position with consulting firm specia
lia in g in municipal & privalė work. 
3 to 5 years experience in deaign of 
under ground utilities, paving, sub- 
diviniona and sight development 
plana.
Excellent benefit program.
Resume to:

ORCHARD, HILITZ & 
McCLIMENT, INC.
3493S SCHOOLCRAFT 

LIVONIA, MICH. 48180

An Equal Opportunity Employer

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE

SETUP/OPERATORE 
Mušt be able to eet up work from 
blue printe fc cloee tolerance. Eaper- 
lenced Davenport Screw Machine 
Operatore needed. flret and eecond 
ahlfte, pleaeant working environmant, 
full benafite. Apply at:

KAMINGA MFG.
1337 JUDO AVĖ. SW 

OMANO RAPID3, MICH.
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FRATERNITAS LITUANICA NETEKO PASKUTINIO STEIGĖJO

Dr. pulk. Vladas Ingele- 
vičius gimė 1889 lapkričio 
11 Bęržuonyse, Rokiškio 
apskrity. Gimnaziją baigė 
Petrapily 1908 m. ir tais pa
čiais metais įstojo j Petra
pilio Karo Medicinos Akade
miją. Tų pačių metų rudenį 
su kitais penkiais akademi
jos studentais medikais 
įsteigė slaptą studentų 
draugiją ”Fratemitas Li- 
thuanica”, kuri vėliau per
siorganizavo į korporaciją. 
Studijuodamas aktyviai da
lyvavo lietuviškoje veiklo
je.

Baigęs akademiją 1913 
m. už stipendiją turėjo ati
tarnauti rusų armijoj. Nuo 
1913 iki 1917 metų dirbo 
įvairiuose daliniuose. Pa
baigoj 1917 metų perėjo į 
sulietuvintą 226 Lauko Li
goninę rumunų fronte.

Nuoširdžiai vykdydamas 
korporacijos reikalavimus, 
dalyvavo visuose korporaci
jos metiniuose suvažiavi
muose atvykdamas net iš 
tolimų frontų. Korporaci
jos narių tikslas buvo, ati
tarnavus už stipendiją rusų 
kariuomenėje, grįžti į Lie
tuvą ir dirbti savo tautos 
sveikatingumui ir kultūros 
puoselėjimui.

Grįžęs į Nepriklausomą 
Lietuvą 1918 metais, įsto
jo savanoriu į besikuriančią 
Lietuvos kariuomenę. Ėjo 
karo sanitarijos viršininko 
padėjėjo pareigas iki Lietu
vos okupacijos 1940 m. Jo 
iniciatyva medicinos karo 
sanitarijos tarnyba tobulė
jo. Dalyvavo tarpetauti- 
niuose karo medicinos kon
gresuose Liege 1932 ir 
1934, Ženevoje 1936, Buka
rešte 1937. Tuose kongre
suose priklausė įvairiems

A. A. Dr. Vladas Ingelevičius
komitetams. Rašė spaudoje 
karo medicinos ir cheminio 
karo klausimais. Buvo gai
lestingųjų seserų mokyklos 
lektorių. Plačiai dalyvavo 
visuomeninėje veikloje. Bu
vo vienas iš Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus steigėjų ir 
dalyvavo jos vadovybėje.

Pats būdamas griežtu ve
getaru, įsteigė Lietuvių Ve
getarų Draugiją. Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą 
buvo atleistas iš kariuome
nės ir vertėsi privačia prak
tika. Vokiečių okupacijos 
metu dirbo Savitarpinės Pa
galbos vadovybėje. Rytų 
frontui artėjant, pasitraukė 
j vakarus. Karui pasibaigus 
Bergenzo (Austrijoj) at
naujino L. R. K. veiklą ir 
atgaivino ryšius su Tarp
tautiniu Raudonu Kryžium 
Ženevoje. 1949 m. emigra
vo į JAV ir čia, gavęs gy
dytojo teises, kurį laiką dir- 
vo savo profesijoj Brookly- 
ne, N. Y. Dėl amžiaus turė
jo pasitraukti į pensiją ir

DIRVA

iki mirties buvo dukterų 
šeimų globojamas.

1985 vasario 5 užgęso iš
kilaus lietuvio patrioto gy
vybė. Korporacija Frater- 
nitas Lithuanica nustojo 
savo paskutinio steigėjo ir 
brangaus brolio.

Dr. Henrikas Brazaitis

VENEZUELOS
LIETUVIAI...

(Atkelta iš 1 psl.) 
tetas kovoja dėl galimybės pri
eiti ir pasirodyti — tik tie su
pras, kas buvo atlikta iš lietu
vių pusės.

O, LIETUVIAI!’
Susitikimo su popiežiumi 

metu būta ir kitų įdomių aki
mirkų. Buvo tikėtasi, kad po
piežius į salę įeis pro centrines 
duris. Lietuvių eilėse, centri
nio praėjimo kraštuose sėdėjo 
jaunieji su tautiniais rūbais. 
Vieton to, popiežius įžengė į 
salę šoniniu taku. Prie krašto 

stovėjęs jaunas vyras, lietuvis 
Romanas Klova, popiežiui pra 
einant parodė ranka tas teatro 
eiles, kurios sėdėjo mūsiškiai ir 
tarė lietuviškai ‘Čia yra lietu
viai’. Stabtelėjęs popiežius at
kartojo lietuviškai ‘O, lietu
viai!’, paspaudė Romo ranką, 
pabučiavo greta buvusią Mi
kalauskų šeimos mergaitę, per 
žvelgė eiles kuriose buvo jau
nimas tautiniais rūbais. Vė
liau - nebūt lenkas - kalbėjo 
apie susirinkusius įvairių tau
tybių atstovus, čia esančius 
‘lenkų kolonijos svečius’. Šiuos 
žodžius tuojau užglostė pa
brėždamas, kad jį džiugina 
matymas, jog visi jungiasi 
draugėn.

VENEZUELOS LIETUVIŲ 
BRANDOS ATESTATAS

Neapsieita ir be sunkumų. 
Popiežiaus vizitas išjudino vi
są kraštą. Mūsų valdybai rei
kėjo suorganizuoti nedidelio 
būrelio žmonių atskirą pasi
matymą su popiežiumi (vė
liau išgauti ir geras vietas mū
sų jaunimui universiteto sta- 
dijone), susikalbėti su kiekvie
na lietuvių šeima atskirai, nu
rodant, kad per susitikimą su 
popiežiumi teatre kėdžių skai
čius yra toks ir toks, ten turi 
tilpti ir lenkai, ir kitos tauty
bės bei popiežių lydintieji dig- 
nitarai - taip, kad visi lietu
viai netilps. Reikia atrinkti 
kas eina, kas ne. Prašyti pa
čių šeimų, kad išrinktų kas 
kur eis. Tokia ‘misija’ reika
lavo nepaprasto kiekio darbo 
ir takto. Dirbo pirmininkas 
Dambrava su katalikų misija 
ir bendruomenės valdyba. 
Ypatingai daug darbo įdėjo 
jaunimo koordinatorės Rita 
Deveikytė ir Jadvyga Klovai- 
tė. Nemažiau vargo buvo ir 
pačių žmonių tarpe bei šeimo
se, atrenkant kas eis - kas neis 
į pasimatymą su popiežiumi. 
Belieka stebėtis, kad visa tai 
sklandžiai praėjo, be įtampos.
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Sekančią dieną didelio tira
žo EI Universal dienraštyje 
pasirodė didelio formato, pu
sės puslapio apmokėtas krei
pimasis į popiežių, atkartojąs 
lietuvių prašymą, kad Lietu
vai būtų duotas kardinolas, 
dinolas.

Dabar belieka laukti, ką 
popiežius į tą ofenzyvą (nes ji 
tikrai tokia ir buvo!) atsakys.

• Hamiltono ”GYVATA- 
RAS” yra nutaręs š. m. ge
gužės mėn. 11 d. Jaunimo 
Centre Hamiltone suruošti 
sukaktuvinį 35 m. darbo ir 
veiklos paminėjimą. Visi 
buvusieji šokėjai prašomi 
šią datą rezervuoti pasima
tymui su draugais ir pra
leidimui keleto valandų vėl 
drauge, prisimenant ”Gy- 
vataro” pirmuosius žings
nius ir visą veiklą per 35 
metus. Minėjimas bus pra
vestas banketo forma su 
programa ir linksmais šo
kiais po to. šiltą vakarienę 
sutiko paruošti Janina Bu- 
bulienė iš Toronto. Visi, ku
rie gyvenate toliau nuo Ha
miltono, malonėkite apie sa
vo norą dalyvauti ir rezer- 
vuotis vietas pranešti Ni
jolei Otto — telef. (416) 
529-8520 arba Aldonai Piet-
rantonio (416) 522-4739.
Taip pat šoke j ų tėvai ir Ha
miltono bei apylinkių vi
suomenė prašomi šią datą 
atsiminti ir dalyvauti ”Gy- 
vataro” 35 m. sukaktuvinė
je šventėje, šventei ruošti 
yra sudarytas komitetas iš 
tėvų ir rėmėjų veteranų šo
kėjų.

WANTED EXPER1ENCED 
MOLO MAKERS

Dynamic Tool Ine., a fast growing 
manufacturer of injection m oi d and 
injection molded parta located Jn 
Florida is seeking a qualificd 
and experienced mold designer, mold 
maker, and mold polisher. We offer 
great opportunity, relocation ex- 
penses, and insurance benefits. Send 
resume or call DYNAM1C TOOLS, 
INC., 1665 W. 3.2nd Place. Hialeah, 
Fla. 33012 or phone 305-822-6440.

(3-7)

PENKTASIS MOKSLO IR KŪRYBOS SIMPOZIUMAS
MOKSLINĖS 

PROGRAMOS KOMITETAS

Pirmininkas 
Jonas BILĖNAS, Ph.D.

75 Beaumont Drive 
Huntington. N. Y. 11747

Griežtieji mokslai, technologija, 
architektūra 

Prof. Bronius JASELSKIS, Ph.D. 
2652 Ashbury St. 

Eranston, IL 60201

Medicinos mokslas 
Jonas T. DAUGIRDAS, M. D.

6717 So. Maplewood 
Chicago, IL 60629

Humanitariniai ir socialiniai 
mokslai 

Prof. Algis NORVILAS, Ph.D. 
4036 W. 91st Place 

Oak Lawn, IL 60453

ORGANIZACINIS KOMITETAS

Pirmininkas
Ramojus VAITYS 

1890 Stockton Drive 
North field, IL 60093

Vicepirmininkė 
Irena KERELIENĖ 
8710 W. 123rd Street

Palos Park, IL

Penktojo mokslo ir kūrybos simpoziumo, kaip ir keturių ankstyvesniųjų, pagrin
dinis tikslas yra suburti viso laisvojo pasaulio lietuvius mokslo ir kūrybos darbuotojus 
savo žinių pasidalinimui, tarpusavio ryšių sustiprinimui ir suartėjimui su lietuvių visuo
mene. Simpoziumo programoje bus kviestinės paskaitos, dalyvių pranešimai ir kele
tas specialių renginių, įskaitant susipažinimo vakarą, meninę programą ir baigminį 
banketą.

Mokslinė programa susideda iš trijų pagrindinių dalių, nurodytų šio kvieslio pa
raštėje. Kiekvienoje programos dalyje arba šakoje suorganizuotas nemažas skaičius 
mokslinių sesijų su toms šakoms būdinga tematika. Taip pat į programą įtrauktos ir 
tokios sesijos (teisė, komerciniai mokslai, biologija, veterinarija ir pan.), kurios ne
būtinai pritampa prie tradicinių programos dalių.

Visi lietuviai mokslo ir kūrybos darbuotojai kviečiami, per sesijų pirmininkus ir 
per šį kvieslį, dalyvauti simpoziume su moksliniais pranešimais iš savo profesinės sri
ties. Pranešimui simpoziume yra numatyta paskirti 20-25 minučių laiko. Dalyvis, no
rįs padaryti pranešimą, prašomas prisiųsti savo pranešimo santrauką (120-140 žodžių 
apimties) lietuvių ir anglų kalbomis Mokslinės programos komiteto atitinkamų šakų 
vadovams ne vėliau, kaip 1985 m. balandžio 1 d. Mokslinės programos ko
mitetas turi teisę, reikalui esant, pranešimų skaičių atrankos būdu riboti. Šiuo laišku 
kviečiamieji kalbėtojai iki 1985 m. balandžio 30 dienos bus painformuoti apie jų daly
vavimą programoje ir apie simpoziumo leidiniui reikalingą informaciją. Laikantis bu
vusių simpoziumų tradicijos, programos dalyvių išlaidos nebus apmokamos — tik 
išimtinais, labai retais atvejais Organizacinis komitetas jieškos būdų sušelpti dalyvius 
iš tolimų kraštų.

Ketinantieji dalyvauti simpoziume prašomi atsakyti į žemiau pateiktus klausimus 
ir pridurtą atkarpą nedelsiant pasiųsti Mokslinės programos komiteto pirmininkui 
Jonui Bilėnui. Jūsų greitas atsakymas reikalingas simpoziumo organizavimui.

LAIKAS IR VIETA
1985 metų lapkričio mėnesio
27—30 dienomis
Simpoziumo darbai ir parengimai, 

"išskyrus pokylį, įvyks: Jau
nimo Centre — 5620 South 
Claremont Avenue, Chicago, 
Illinois 60636.
Tel. (312) 778-7500.

Trečiadienį, lapkričio mėn. 27 d., 
19.30 vai. — susipažinimo 
pobūvis.

Ketvirtadienį, lapkričio mėn. 28 
d., 14.00 vai. — atidaromasis 
posėdis.

Penktadienį, lapkričio mėn. 29 d., 
19.00 vai. - literatūros vakaras.

Šeštadienį, lapkričio mėn. 30 d., 
19.00 vai. — pokylis, Beverly 
Country Club, 8700 South 
Westem Avenue, Chicago, 
Illinois 60620.
Tel. (312) 238-4203,

Sekmadienį, gruodžio mėn. 1 d., 
13.00 vai. — uždaromasis 
posėdis.

ATKARPA-------------------------------------------------------------------------

Vardas ir pavardė................ ...........................................

Namą adresas..................................................................

Telefonas..........................................................................

Pareigos.............................................................................

( ) Dalyvausiu simpoziume
( ) Padarysiu pranešimą

Pranešimo tema................................................................
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GIMTADIENIS PRIE ŽIDINIO
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Maža rusų kalbos knygu
tė su tokiu slaptingu pava
dinimu pakliuvo man j ran
kas paskutinėmis dienomis. 
Jos autorius buvęs labai ži
nomas Lietuvos universite
to profesorius Leonas Kar
savinas. Prie knygutės mįs
lingos antraštės pridurta ją 
paaiškinti paantraštė: "La
bai trumpas dvasiai nau
dingas mąstinėjimas apie 
Dievą .pasaulį, žmogų ir 
blogį”. Brošiūros vardas su
darytas iš pirmųjų raidžių 
lotyniško septynių didžiųjų 
nuodėmių pavadinimo. Apie 
jas šiek tiek autoriaus ir 
kalbama. Esminis brošiūros 
turinys atitinka laiką, ka
da ji buvo parašyta ir iš
spausdinta (1919), t. y. 
spalio revoliucijos metą. 
Karsavinas rašė būdamas 
Petrapilio universiteto pro
fesorius. Jos turinys — ta
riamas pasikalbėjimas su 
netikinčiu jaunuoliu apie 
Dievą, pasaulį, žmogų, kur 
profesorius aiškina savo re
liginę pasaulėžiūrą. Pasi
kalbėjimas monologiškas: 
kalba vienas profesorius 
įsivaizduojamam aetistui 
jaunuoliui. Jau šios mažu
tės knygutės turinys rodo, 
kad Karsavinas, pradėjęs 
akademinę karjerą nuo vi
duramžių istorijos dėstymo, 
pasuko revoliucijos povei
kyje į filosofinę-religinę 
sritį.

Be brošiūros Saligia pa
rašė apie tą revoliucijos 
laikmetį ir kitus veikalus, 
jų tarpe mažą įvadą į isto
riją (1920). Ji išversta ir 
į lietuvių kalbą ir pavadin
ta istorijos teorija). Bene 
pagrindinis jo veikalas, pa
rašytas pilietinio karo me
tu ir išspausdintas dar Pet
rapilyje (1922) buvo Noc- 
tes Petrapolitanae. Stambus 
veikalas, kur Karsavinas 
dėstė visavienovės (vsee- 
dinnoje) sampratą, turinčią 
šaknis Vladimiro Solovjovo 
filosofijoje. Gan sudėtinga 
filosofinė sistema, pagrin
dinai nagrinėjama rimtuo
se Rusijos filosofijos kny
gose.

Kokioje aplinkoje Karsa
vinas rašė Noctes Petropo- 
litanae ir kitus veikalus, 
kartą pats prisipažino. 
"Kai mieste buvo girdimi 
šūviai, aš nekėliau kojos iš 
namų. Sėdėjau ir rašiau 
prie mažos lemputės (gal 
būt gazo, nes elektros ne
buvo)”. Reikia stebėtis, 
kad filosofas istorikas to
kiose aplinkybėse gebėjo 
sukaupti savyje tiek dva
sinės savitvardos, kad ga- 

A. Įėjo pasinerti į tokias gilias 
mintis, kurios tryška iš jo 
tuo metu parašytų veikalų,

SAUGIA Dr-J- Ja*ts
ypač iš Noctes Petrapoli
tanae. Vienas rusų istori
kas (Masur) išskaitė tame 
veikale Karsavino išdėsty
tą šv. Augustino istorijos 
sampratą.

Prof. Karsavino kūrybą 
ir jo laikyseną tuo metu 
lygintina su garsaus grai
kų mokslininko matemati-. 
ko Archimedo laikysena^ 
kai romėnai laikė apsiautę 
jo gimtąjį Sirakūzų mies
tą. Pasak legendos jis tuo 
metu braižė ratilus smėly-, 
je ir sprendė kokią mate
matišką problemą. Kai ro
mėnai užėmė Sirakūzus ir 
kareivis artėjo prie Archi
medo jo nužudyti (už išras
tą tautiečiams mašiną jų 
miestui ginti) Archimedas 
sušukęs: "Neliesk mano 
ratilų!” Nors kareivis ar
tėjo prie jo ne ratilų sumin
džioti, bet jo paties nužu
dyti.

Karsavinui buvo lemtas 
kitoks likimas kaip Archi
medui. Tais pačiais metais, 
kai buvo išspausdintas Noc
tes Petropolitanae veikalas 
(1922), naujieji Rusijos 
valdovai negalėjo pakęsti 
tokio atkaklaus ideologinio 
priešo ir jį, drauge su ki
tais tokiais pačiais "nusi
kaltėliais”, (tarp jų buvo ir 
prof. V. Sezemanas) areš
tavo, susodino į laivą ir iš
siuntė į Berlyną. Karsavi
nas pagyveno Berlyne ir 
Paryžiuje iki 1927 m. galo, 
kada Kauno universiteto 
pakviestas atvyko profeso
riauti.

Lietuvoje jis rado antrą 
tėvynę. Įsipilietino, per po
rą metų puikiai įsisavino 
lietuvių kalbą ir tuo stebi
no kolegas profesorius ir 
studentus. Savo lengva, 
jautria, žavia asmenybe, 
gebėjusia greit suprasti ir 
atjausti artimuosius, Kar
savinas pelnė pagarbą ir 
net meilę studentų (ypač 
studenčių) ir šiaip asmenų, 
kurie turėjo progos bend
rauti su juo. Prof. Karsavi
nas buvo beleidžiąs gilias 
šaknis į Lietuvos kultūrą 
pradėjęs rašyti ir spaus
dinti plataus užmojo veika
lą — Europos kultūros is
toriją. Jos pirmas tomas 
išspausdintas 1932 m. ir iki 
pirmos bolševikinės okupa
cijos (1940) prirašė net 6 
tomus, šeštas tomas, lietęs 
reformaciją, ir buvo atiduo
tas spausdinti. Po bolševikų 
okupacijos pats autorius 
atsiėmė jį iš spaustuvės, 
šiaip taip prastrimpė pirmą 
okupaciją ir pradėjo antrą
ją vis dar profesoriauda
mas. Bet neilgai. Sovietai 
pakentė jį universitete tik 
iki 1946 metų. Jie teleido 
jam skaityti paskaitas vien

Dailės institute ir būti to 
instituto archyvo direkto
riumi. Tačiau ir čia jis 
skaitė paskaitas su "idealis
tiniais polėkiais”, kaip vie
nas jo klausytojų (Nasvy- 
tis) liudija. Vos porą metų 
jam buvo leista teikti savas 
mokslas akademinei jau
nuomenei. Apie 1949 m. jis 
buvo areštuotas ir depor
tuotas į šiaurinės Rusijos 
Komi respubliką. Arbitra- 
liškas sprendimas ištremti 
profesorių atėjo iš Maskvos, 
kaip sužinota iš vokiečio 
belaisvio (E. F. Somme- 
rio), nutremto į tą pačią 
stovyklą, kaip ir profeso
rius. Jis liudijo: "Karsavi
nas nuteistas Maskvoje už 
akių dešimčiai metų darbo 
ir auklėjimo stovykloje dėl 
idealistinės pasaulėžiūros, 
kenkiančios jaunuomenės 
auklėjimui”.

Karsavinas kaip didelis 
nusikaltėlis buvo išsiųstas 
į tolimą šaltąją šiaurę, už 
speigiračio, į Vorkutą. Po
rą metų su viršum tegalėjo 
ištverti tokiose klimatinėse 
sąlygose. 1952 m. liepos 12 
d. mirė.

(Bus daugiau)

DĖL DAINŲ ŠVENTĖS 
LIETUVOJE

Teko skaityti laikraščiuo
se apie organizuojamas eks
kursijas į š. m. liepos 14 
dieną ruošiamą Lietuvoje 
grandiozinę dainų šventę,

Sakoma, kad daug kas 
ruošiasi vykti. Galima suT 
prasti, kad laisvojo, pasau
lio lietuvis trokšta aplan
kyti ir dar sykį pamatyti 
savo brangiąją Tėvynę, gi
mines bei draugus.

Tačiau šių metų ruošia
ma dainų šventė yra ypa
tinga, nes ten bus iškilmin
gai švenčiama 45-rių metų 
"LIETUVOS IŠLAISVINI
MO” sukaktis. Kiek ten bus 
atitinkamų prakalbų pasa
kyta, atitinkamų dainų su
dainuota, kad tą reikšmin
gą "IŠLAISVINIMĄ” pa
brėžti !

Gi mūsų ausyse ir mūsų 
širdyse skambės gedulingo 
maršo garsai, nes tai yra 
sukaktis mūsų Tėvynės lais
vės praradimo, mūsų Tėvy
nės pavergimo ir visų žmo
gaus principų ir teisių pa
neigimo ir paniekinimo su
kaktis.

Kaip žmogus, tautietis 
taip ir visa tauta privalo 
tvirtai laikytis savo garbin
gų principų. Tik tuo atveju 
gali sulaukti pagarbos ir 
savo siekimų įvertinimo ir 
iš kitų tautų.

Maloniai spragsėjo mal
kos židiny, ties kuriuo kabo 
sukryžiuoti "Septynių Jū
rų” piratų kardai. Zigmas 
Dautartas, dviejų medely
nų savininkas, diplomuotas 
miškininkas, keturių aukš
tąjį mokslą baigusių sūnų 
ir vienos dukros tėvas, pa
žįstamų ir bičiulių tarpe š. 
m. vasario 2 dieną atšven
tė savo 65-ąjį gimtadienį. 
Prancūzų kilmės žmona Ma- 
deleine, linksma, vaišinga, 
ir maloni moteris, buvusi 
Prancūzijos r e z istencijos 
De Gaulle grupės aktyvi na
rė, kovotoja, politinė kalinė 
ir aktyvios karo tarnybos 
pasižymėjusi dalyvė, yra 
apdovanota Prancūzijos vy
riausybės šešiais garbingais 
medaliais, kurių paskutiny-' 
sis už herojizmą karo tar
nyboje jai buvo įteiktas dar 
visai neseniai. Ji su pasidi
džiavimu rodė Amerikos ir 
Prancūzijos spaudoje išsa
mius straipsnius apie savo 
veiklą. Zigmo ir Madeleines 
Dautartų sodyba iš tolo 
šviesomis viliojo svečius, o 
dideli plotai, pasidengę sto
ru sniego sluoksniu, buvo 
nusagstyti jaunų medelių 
nuogais liemenėliais.

"Aš esu neturtingo žvejo 
sūnus”, kalbėjo susimąstęs 
Zigmas Dautartas, vartyda
mas pluoštą pažymėjimų ir 
liudijimų apie jo aktyvią 
veiklą Amerikos Respubli
konų Partijoje. "įvertinda
mas mokslo reikšmę, aš dė
jau visas pastangas, kad 
pasirūpinčiau mūsų vaikų 
ateitimi, juos tinkamai iš
mokslinant. Kaip lietuvis, 
suformavęs tvirtas respub
likonų partinės filosofijos 
pažiūras, aš nutariau dirbti 
Lietuvos labui ne per etni
nes grupes, bet tiesioginiai 
tarp amerikiečių”. Zigmas 
buvo išrinktas į Geaugos 
apskrities respublikonų par
tijos centrinį komitetą, o 
nuo 1972 metų tiesioginiai 
priklauso Amerikos Res
publikonų partijos centri-

Ai- nevertėtų visiems be
siruošiantiems į tą didžią
ją šventę vykti, taipogi ir 
ekskursijų organizatoriams, 
giliau įžvelgti į tos šventės 
esmę ?

Jeigu viso laisvojo pasau
lio lietuviai, visi kaip vie
nas, atsisakytų mūsų Tė
vynės pavergimo sukaktu
ves švęsti ir į tą grandiozi
nę šventę vykti, tai toks 
spontaniškas protestas bū
tų ne mažiau reikšmingas, 
kaip organizuojama kelionė 
laivu prie Baltijos krantų.

Galina Leonienė, 
Bradford, N. H.

niam komitetui, šešis me
tus jis buvo lavinimo sekci
jos viršininku, koordinuo
damas paskaitas ir kviesda
mas kalbėtojus. Pats soleni- 
zantas pasižymi kaip popu
liarus kalbėtojas komuniz
mo temomis, kurias ilius
truoja savo paties pergyve
nimais Lietuvoje. Savo pa
skaitą "Lithuanian occupa- 
tion by the Soviet Union” 
jis paįvairina filmais ir 
skaidrėmis, kurias yra ga
vęs iš ALTo Chicagoje. Jis 
rašo laiškus prezidentui 
Reaganui su prašymu kelti 
Lietuvos klausimą Jungti
nėse Tautose. Į savo siūly
mus tuo klausimu jis taip 
pat susilaukė raštiškų atsi
liepimų iš Respublikonų 
partijos pirmininko Paul 
Laxalt. Ateityje jis planuo
ja siūlyti Lietuvos likimą 
panaudoti kaip pavyzdį, pa
sauliui parodant tikrąjį ko
munizmo veidą.

”Aš esu giliai tikintis 
žmogus, ir buvimas gamto
je mane priartina prie Die
vo. Yra toks nuostabus 
jausmas, kai tenka stebėti 
menkiausią sėklelę išaugant 
į didelį medį. Ją reikia glo
boti, stebėti, kovoti su au
galų ligomis — visa tai yra 
mano džiaugsmo ir dvasinių 
bei fizinių jėgų šaltinis", 
su šypsena kalbėjo susi
mąstęs Zigmas Dautartas, 
įsmeigęs akis į liepsną ži
diny. O šeimininkė, kurios 
eisena dar neprarado savo 
kariško tvirtumo, vaišingai 
pilstė vyną į taures ir pa
dėklus pildė savo tradiciniu 
tautinių patiekalu — Qui- 
che Lorraine”... šalia jos, 
nuo Baltijos krantų karo 
audrų atblokštas Lietuvos 
sūnus, kad ir skirtingais 
metodais, bet aktyviai ko
voja už Lietuvos teises į 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Jo gražiai atšvęsto gimta
dienio proga reikia jam pa
linkėti dar daugelio ilgų, 
laimingų ir darbingų metų.

A. Balašaitienė
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KANADOS UCTUVIAI
J. Varčius

"DIRVOS” RĖMĖJŲ 
POBŪVIS

"Dirvos” rėmėjų Toronto 
būrelis, įsteigtas 1984. IX. 
30, savo veiklą pradėjo 
ieškodamas daugiau rėmė
jų ir talkininkų. Valdybos 
pirm. B. Abromaitienė at
liko pagrindinius organiza
cinius darbus, užmezgė ry
šius su pritariančiais būre
lio veiklai ir sudarė jų są
rašą.

1985 m. kovo 3 d., sek
madienį, 5 vai. p. p., Toron
to Lietuvių namuose rengia
mas rėmėjų susipažinimo 
pobūvis su įdomia progra
ma. Būrelio valdyba pa
kvietė iš Clevelando dr. Vik
torą Stankų, kuris sutiko 
painformuoti torontiškius 
apie OSI įstaigos karo nu
sikaltėlių paieškos pavojus 
ir spaudos problemas. Me
ninę programą atliks Lie
tuvių namų dainos viene
tas, vadovaujamas muz. D. 
Deksnytės-Powel. Ruošiama 
loterija ir "Dirvos” rėmė
jos pasižadėjo svečius pa
vaišinti skaniais lietuviš
kais užkandžiais ir pyra
gais.. Jau platinami pakvie
timai, kurie bus gaunami ir 
prie įėjimo. Valdyba kvie
čia dalyvauti pobūvyje ne 
tik "Dirvos” skaitytojus, 
bet ir Toronto, Hamiltono 
bei jų apylinkių lietuvius.

KLAIPĖDOS 
ATVADAVIMO 

SUKAKTIS

"Baltijos” jūrų šaulių 
kuopos valdyba Toronte su
rengė 1985 m. sausio 20 d. 
Klaipėdos krašto atvadavi
mo 62 metų sukakties mi

nėjimą. Sekmadienio rytą 
Prisikėlimo parapijos baž
nyčioje buvo atnašaujamos 
Mišios už Klaipėdos vada
vime žuvusius kovotojus, 
kuriose dalyvavo su vėlia
vomis kūrėjai - savanoriai, 
skautai, "Baltijos” ir VI. 
Pūtvio šaulių kuopos.

Pagrindinė iškilmė įvy-> 
ko Toronto Lietuvių namų 
Mindaugo menėje 3 vai. po 
pietų. Dalyvavo per 200 
publikos ir apie 50 progra
mos atlikėjų. Minėjimą pra
dėjo pranešėja Asta šernai- 
tė, pakviesdama dalyvius 
atsistojimu pagerbti įneša
mas vėliavas. Prasmingą 
invokąciją skaitė kun. E. 
Jurgutis, OFM. "Baltijos” 
šaulių kuopos pirm. J. Za- 
vys tarė įžanginį iškilmių 
žodį, primindamas, kad mi
nėjime dalyvauja Klaipė- 

~ dos sukilimo dalyvis St. Pa- 
ciūnas, kurį susirinkusieji 
pagerbė širdingais ploji
mais.

Paskaitą apie Klaipėdos 
kraštą skaitė KLB Toronto 
apylinkės valdybos pirm. 
Algis Vaičiūnas. Prelegen
tas supažindino klausyto
jus su Klaipėdos miesto is
torija ir lietuvių pastango
mis įjungti šį reikšmingą 
kraštą į nepriklausomos 
Lietuvos valstybę. Klaipė
dos miesto steigėjas — 
Kuršo vyskupas, kuris 1252 
pastatė tvirtovę ir miestą, 
pavadinęs Memelburgu. XII 
-XIII vyko vokiečių ekspan
sija į rytus, kurią sužlugdė 
Vytautas D-, laimėjęs 1410 
m. Žalgirio mūšį. To pasė
koje sun-yko Kryžiuočių or
dinas ir jų valdytas prūsų 
žemes su Klaipėdos kraštu

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

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

Tai. krartavėi (312) 263-5426; mm (312) 6774449.

REMKIME LIETUVIŠKĄ 
SPAUDĄ!

Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę 
dalyvauti savaitraščio 
Dirvos rėmėjų

SUSIPAŽINIMO POBŪVYJE
1985 m. kovo 3 d., sekmadieni, 5 v. p. p. 
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ 

VYTAUTO D. MENĖJE.
PROGRAMA:

1. Kalbės svečias iš Clevelando dr. Viktoras Stankus 
apie OSI ĮSTAIGOS KARO NUSIKALTĖLIŲ PA
IEŠKOS PAVOJUS IR SPAUDOS PROBLEMAS.

2. Meninę programą atliks LN dainos vienetas.
3. Loterija. Susipažinimo vaišės.

ĮĖJIMAS — auka $5.00 "Dirvai” paremti ir 
išlaidoms apmokėti

Rengėjai
"Dirvos” rėmėjų Toronto būrelis

istorijos įvykių bėgyje ga
lutinai perėmė valdyti Vo
kietija. Vokietijai pralaimė
jus I D. karą, Klaipėdos 
kraštas 1923 m. prisijungė 
prie nepriklausomos Lietu
vos, išlaisvintas Mažosios 
Lietuvos patriotų kovotojų. 
Paskaita buvo rūpestingai 
paruošta, detalizuota isto
riniais įvykiais ir dalyviams 
priminė mūsų tautos sun
kias kovas dėl Lietuvos 
laisvės.

Išnešus vėliavas, netru
kus prasidėjo meninė pro
grama, kurią atliko vyrų 
choras "Aras”, diriguoja
mas muz. V. Verikaičio, 
akompanuojant muz. J. Go- 
vėdui. Šis jau septynis me
tus veikiantis choras, kurį 
sudaro 40 vyrų daininin
kų, vadovaujamas nepa
vargstančio solisto-muziko 
V. Verikaičio, kurio 60 me
tų amžiaus sukaktis nese
nai buvo paminėta, yra re
prezentacinis Toronto lietu-, 
vių choras. "Aras" koncertą 
pradėjo Mažosios Lietuvos 
himnu, po kurio choras har
moningai atliko šešių dainų 
pynę. Ją palydėjo V- Veri- 
kaitis, padainavęs solo tris 
dainas. Meninę programą 

LIETUVIŲ ORGANIZUOJAMOS 
EKSKURSIJOS — 1985 METAIS:

Kovo 9 d. — slidinėjimas Steamboat Springs, 
Colorado vienos savaites.

Rugpjūčio 30 d. — 12 dienų ekskusija į Alias
ką. Dalis kelionės laisvu ir dalis autobusu.

Rugsėjo 28 d. TOLIMIEJI RYTAI — 21 die
nos kelionė. Aplankysime Japoniją, Taiwaną, Hong 
Kongą, Singapūrą ir Tailandą.
Lapkričio 30 d. — Vienos savaitės kelionė laivu po 
Karibų salas. Kaina iš Chicagos $785.00 vienam. 
Galima prisidėti ir iš kitų miestų.

Informacijai ir rezervacijoms skambinkite Bi
rutei Zalatorienei, TRAVEL ADVISERS INC. 
1515 N. Harlem #110, Oak Park III. 60302. Telef. 
312-524-2244.

užbaigė choras ritmingai 
sudainavęs penkis kariškus 
lietuviškus maršus, kurie 
nuskambėjo didingai, pri
minę dalyviams žygiuojan
čius karius ir partizanus, 
vykstančius ginti savo gim
tąjį kraštą. Minėjimas, už
trukęs pora valandų, buvo 
užbaigtas kuopos pirm. J. 
Zavio padėka ir Lietuvos 
himnu.

JUHO BEACH
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Specialus komitetas skel
bia tokią Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 67 
sukakties minėjimo progra
mą:
Vasario 16 d.:

12:30 vai. Lietuvos lais
vės aukų prisiminimas prie 
lietuvių paminklo, Royal 
Palm kapinių lietuviškoje 
sekcijoje.

14 vai. iškilmingas minė
jimas Juno Beach Metodis
tų bažnyčioje. Po oficialios 
įžangos, seks amerikiečių 
valdžios atstovų sveikini
mai, inž. Jono Jurkūno iš 
Chicagos kalba ir rezoliuci

jų priėmimas. Meninę dalį 
atliks Manomaitienės vado
vaujamas moterų "Dainos” 
vienetas. Po minėjimo ka
vutė ir pabendravimas.
Vasario 17 d.:

10:45 vai. koncelebruotos 
šv. Mišios už Lietuvą St. 
Paul of the Cross bažny
čioje drauge su ameri
kiečiais. Mišias atnašaus 
(drauge su kun. V. Piktur
na) ir pamokslą pasakys 
šios parapijos klebonas kun. 
Alexis Paul. Po mišių visi 
bus pakviesti kavutei į šios 
bažnyčios auditoriją, kur 
turės progos pasivaišinti 
lietuvių moterų pagamin
tais kepsniais ir pabendrau
ti.

Minėjimui rengti komite
tas yra sudarytas iš LB 
apylinkės valdybos ir iš čia 
esančių lietuviškų organi
zacijų atstovų, kuris ragi
na visus lietuvius gausiai 
dalyvauti visose iškilmėse, 
kad ši mūsų šventė būtų 
prasminga ir sėkminga.

(jg)

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Jurkus, Rochester ... . 5.00
P. Guobys, Toronto ... . 3.00
B. Urbonavičius,

CIeveland ................... .10.00
V. Kutkus, Dearbom ... .20.00
J. Zugra, CIeveland ... .13.00
E. Balceris, Tucson........ . 3.00
J. Budrys, Chicago........ . 3.00
Z. Janušienė, Livonia . . 3.00
Ed. Stepas, Willoughby . . 5.00
J. Malskis, CIeveland ... . 8.00
A. Tomkus, Beridan ... . 3.00
A. Liutkus, CIeveland . . 5.00
K. Šidlauskas,

St. Petersburg ............ . 3.00
P. Butkus, St. Petersbugr 3.00
L. Dautarstas,

Ormond Beach............ . 5.00
G. Biskis, Claredon Hills 13.00
A. Rimbą, Sterling Hts: . . 3.00
J. Mekeša, Eastlake ... . 8.00
J. Rumbutis, Geneva ... . 3.00
K. Sirgedas, D- , '

Richmond Hill ............ . 3.00
D. Keršienė, Toronto ... . 3.00
X. Y., CIeveland ............ . 8.00
Ed. Čapas, Gainsville ... .13.00
L. Stasiūnienė, Chicago . . 5.00
D. Januta, Berkeley ... .20.00
Pr. Kidolius, Hartford . . 8.00
S. Račinskienė, CIeveland 8.00
V. Lukavičius, CIeveland 3.00
O. Roznikienė, Chicago . . 3.00
J. Kęsgailienė, Montreal 13.00
F. Navickas, CIeveland . . 8.00
S. Mikalauskas,

CIeveland .................... . 8.00
V. Melinis, Matawan .'.. . 3.00
DLK Birutės Draugijos

Los Angeles skyrius . .25.00
V. Sutkus, Vokietija ... .83.00
A. Ridikas, Afton ........ . 8.00
B. Briedis, Chicago........ . 5.00
St. Šmaižys, St. Petersburg 5.00
J. Bardauskas,

New Buffalo................ .13.00
D. Sikora, Eagar............ . 1.00
Z. Mikužis, Chicago ... . 3.00

Visiems aukotojams nuo-
širdžiai dėkojame.

WANTED‘ AT ONCE JOURNEYMEN 
PLASTIC INJECTION

MOLD MAKERS
Mušt have minimum 5 yeara’ ex* 
perience -challenging posttion.
Fjccellent benefits package, tax free 
New Hampshire living. Relocation. 
Send fenume to

TECH PROTOTYPE INC.
8 GONTI NENTAL BLVD.

P. O. BOX"476 
MERRIMACK, N. H. 03054 

OR CALL 603-424-4404
(3-7>
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Pirmoji taikos konferencija Hagoje
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Nauji ginklai gąsdina 
rupus

Rusijos tikslai buvo pa
prasti ir aiškūs. Apsigink
lavimo srityje rusai buvo 
ne tik atsilikę, bet ir atsi
dūrę akligatvyje, jiems rei
kėjo laiko pasivyti vakarie
čius.

Vakarų Europos karo 
pramonė dirbo iki tol nere
gėtų spartumu. Vokietijos 
Kruppas buvo tapęs di
džiausiu koncernu Europoj, 
Škoda, Schneider-Creusot, 
Vicers-Maxim sekė iš pas
kos, ne tik ginkluodami Vo
kietiją ir Austriją, bet ir 
pardavinėdami ginklus vi
siems, kas tik turėjo pini
gų. Tatai erzino ir gąsdino 
rusus, tuo labiau, kad jų ka
ro pramonė buvo ir per ma
ža, ir techniškai atsilikusi.

Nobelio dinamitas, žadė
jęs savo baisia sprogstamą
ja jėga karus padaryti per 
daug nuostolingais ir tuo 
pačiu negalimais, jau 19 m. 
pabaigoje buvo pritaikytas 
militariniam reikalams ir 
buvo pradėtas gaminti ma
siškai. 1867 m. Nobelis iš 
viso buvo pagaminęs tik 11 
tonų dinamito, bet 1897 m. 
jo gamyba jau siekė 66,500 
tonų per metus. Pritaikius 
automatinę atatranką ma
gazinams, šautuvų galingu
mas labai padidėjo. Jei Wa- 
erloo kautynėse pėstinin
kas galėjo iššauti tik du- 
tris kartus per minutę, 
1890 m. per tą patį laiką jis 
jau paleisdavo šešiolika šū
vių ir daugiau. Maxim kul
kosvaidis buvo tapęs baisiu 
ginklu pėstininkų rankose, 
o bedūmis parakas ne tik 
turėjo didesnę sprogstamą
ją jėgą, bet ir leido apšau
dyti priešą, pasislėpus nuo 
jo akių.

Labiausia rusus gąsdino 
ištobulėjusi artilerija. Pa
trankos, kurios šaudė po 
kartą per minutę, pritaikius 
automatinę atatranką, šau
dė šešis kartus tankiau, o 
pritaikyti modernūs taikik
liai sudarė galimybę šaudy
ti lenkta trajektorija ir 
naikinti priešą, kol tas dar 
nemato šaudytojų. •

Aišku, rusai žinojo apie 
šiuos bemaž revoliucinius 
pasikeitimus karo techno
logijos srityje, tačiau neži
nia dėl kokių priežasčių lai
ku neatkreipė į juos dėme
sį, ir tik tada, kai Austro- 
Vengrija staiga ėmė inten
syviai modernizuoti savo 
artileriją, o vokiečiai gink
luotis moderniais povande
niniais laivais ir ištobulin
tomis jūrinėmis minomis, 
jie susigriebė ir suprato, 
kad ilgiau delsti negalima. 
Kavalerija ir pėstininkai 
rusams daug rūpesčių ne
sudarė. Problema buvo ar
tilerija ir laivynas, o čia

reikėjo ir milžiniškų lėšų, ir 
pajėgesnės karo pramonės, 
o svarbiausia — laiko, kad 
besiginkluojant kaimynai 
nenueitų dar toliau ir ne
pasidarytų iš viso nepave
jami.

Pasiūlymai, kurie tiko tik 
propagandai

ši idėja nebuvo paties 
caro. Nikolojus II, šis tada 
jaunas despotas, bet men
kas žmogus ir dar menkes
nis valdovas, tesi.rgo tik sa
vo didybe ir savo absoliu
tizmo stiprinimu. Manoma, 
kad jos autorius buvo karo 
ministeris gen. Kuropatki- 
nas, tiesioginiai jautęs pro
blemos sunkumą, kuri tik 
šiuo būdu tebuvo galima 
išspręsti.

Caro pasiūlymai domino 
Vakarus, bet sostinėse nie
kur neišėjo iš diskusijų ir 
pasišnekėjimų ribų. Aišku, 
rusams to buvo maža. 1899 
m. sausio mėnesį Rusijos 
užsienio reikalų ministeris 
grafas Muravjovas memo
randumu dar kartą kreipė
si į visų kraštų vyriau
sybes, ragindamas, labiau 
susidomėti nusiginklavimo 
idėja ir konferencijos tiks
lus konkretizuodamas as
tuoniuose punktuose: 1. — 
per laikotarpį, kurį nutars 
konferencija nedidinti ka
rinių jėgų ir militarinių 
biudžetų; 2-3-4. — nemo
dernizuoti naujų ginklų, vi
sai uždrausti povandeninius 
laivus, nuodingas dujas ir 
balionus; 5-6-7. — sušvel
ninti karų vedimo įstaty
mus ir praplėsti 1864 m. 
Gęnevos Konvenciją, regu
liuojančią jūrų karo klau
simus, ir 8. — aptarti tarp
tautinį arbitražą konflik
tams likviduoti, o taip pat 
apsvarstyti kitus mažesnės 
reikšmės klausimus.

Visi šie klausimai bent 
popieriuje atrodė rimtai, 
tačiau Vakaruose jie buvo 
sutikti su senu nepasitikė
jimu ir abejingumu. Anglai 
buvo nenorėjo nė nesvars
tyti karo laivynų sumažini
mo ar apribojimų klausimo, 
amerikiečiams atrodė, kad 

. rusų pasiūlymai suredaguo
ti taip, 'kad pakenktų jų 
ekspansijai į Kubą ir Fili
pinus, o kaizeriui Wilhel- 
mui II jie buvo paprasčiau
sias idiotizmas, ką jis lako
niškai ir tik vienu žodžiu 
pažymėjo gauto memoran
dumo kampe.

Delegacijoms: tartis, bet 
nesusitarti

ši konferencija prasidėjo 
1899. 5. 18 Hagoje, Olandi
jos sostinėje. Nors nei vie
na didžiųjų valstybių, gal 
išskyrus tik Rusiją, iš kon
ferencijos nieko nesitikėjo,

bet jai ruošėsi rimtai ir į 
ją siuntė tvirtas ir rimtas 
delegacijas. Tačiau nei vie
na iš šių valstybių ir nesie
kė kokių nors susitarimų, o 
tai matyti ne tik iš delega
cijų sudėčių, bet ir iš joms 
duotų instrukcijų.

Amerikiečių delegacijai 
vadovavo prof. Andrew 
White, JAV ambasadorius 
Berlyne, rimtas ir išmintin
gas žmogus, "tikėjęs į visus 
teisingus dalykus”, tačiau 
kąd jis kur nesuminkštėtų, 
delegacijoje turėjo jūrų ka
pitoną Mahan, vieną atkak
liausiųjų ano meto ”vana- 
nagų”, žymiausią jūrinio 
militarizmo propaguotoją 
krašte, plačiai savo karinė
mis idėjomis žinomą ir už
sieniuose. Bet ir šios garan
tijos vyriausybei dar nepa
kako: delegacija gavo ins
trukcijas, kuriomis papras
čiausiai buvo atmesti visi 
pagrindiniai konferencijoj 
tikslai. Delegacijai buvo 
leista kalbėti apie karų ve
dimo įstatymų sušvelnini
mą, įsakyta reikalauti pre
kybos laivų neliečiamybės 
jūrose ir priešintis karo 
jėgų mažinimui ir ginklų 
apribojimui, nes "šiose sri
tyse JAV ir taip toli atsili
kusi nuo Europos kraštų”. 

Prancūzijos delegacija, 
kuriai vadovavo buv. min. 
pirmininkas Leon Bour- 
geois, nei neslėpė dominuo
jančių militarinių nuotaikų. 
Prancūzija buvo nusistačiu
si neatsižadėti vokiečiams 
prarastų teritorijų, o jas 
atgauti tebuvo galima tik 
ginklu.

Didž. Britanijos delegaci
jos vadovas buvo sir Julian 
Pauncefote, žymus diploma
tas ir geriausias anglų de
rybininkas, bet kad jis kur 
nenuslįstų, delegacijoje bu
vo adm. sir John Fisher, 
anuo metu legendarinis ka
ro laivyno vadas, žinantis, 
kur britų galybės paslaptis 
ir kaip ją saugoti.

Vokietijos delegacijos va
du buvo tuometinis amba
sadorius Paryžiuje grafas 
Muenster, delegacija sustip
rinta dviem profesoriais — 
Zorn ir von Stengei. Dele
gacijai duotose instrukci

jose armijų apribojimas 
aiškiai "ausgeschlossen”, o 
arbitražas — "bereikalin-* 
gas ir beviltiškas dalykas”. 
Delegacijos pirm įninkąs 
grafas Muenster prieš kon
ferenciją ir konferencijoje 
garsiai skundėsi, kad "muš
ti tuščią orą yra labai var
ginantis darbas”, o delega
cijos nariai mieliau kalbėjo 
apie Vokietijos militarinius 
tikslus ir jos karinę jėgą, 
negu apie taiką ir nusigink
lavimą.

Rusijos delegacijos vado
vu buvo diplomatas baronas

de Staal, o jo dešiniąja ran
ka Feodor Martens, juristas 
ir tarptautinės teisės pro
fesorius, žmogus, niekad ne- 
praleidžiąs progos pabrėžti, 
kad ”jis savo srityje ge
riausias Europoje”. Pulk. 
Jilinski, busimasis kariuo
menės štabo viršininkas, 
buvo skirtas militariniams 
reikalams..

šioje konferencijoje da
lyvavo 108 delegatai iš 26 
kraštų. Tarp juodų frakų 
maišėsi raudonos turkų 
feskos, karinės įvairių ar
mijų uniformos, šilkiniai 
kiniečių aprėdai. ”Dar nie
kad nebuvo tokios konferen
cijos, — rašė amerikietis 
Andrew White, — kurioje 
būtų buvęs toks aiškus be
viltiškumas ir toks skepti
cizmas, toks netikėjimas 
galimais gerais rezultatais.” 
O žymusis vokiečių istori
kas Mommsen taikliai ir be
veik ciniškai pareiškęs, jog 
ši konferencija liksianti 
"kaip spaustuvininko pada
ryta korektūros klaida isto
rijoje”.

šeimininkai olandai darė

visa, kad delegatams būtų 
geriau, patogiau, jaukiau, 
Konferencijai buvo skirti 
puikūs Huisl ten Bosch rw» 
mai, delegatai apgyvendin
ti geriausiuose viešbučiuo
se netoli jūros. Didžiojo- •. 
je rūmų salėje kasdien bu
vo servuojami priešpiečiai, 
duodamas geriausias vynas, 
delegatams sudaromos są
lygos susitikinėti ir išsikal
bėti be jokių oficialumo 
varžtų. Taip pat būdavo 
ruošiamos išvykos į gamtą, 
įvairūs priėmimai ir šokiai.

Bet nuotaikos ir. poilsio 
valandomis nebuvo drau- 
draugiškos. Daugelis dele
gatų nesivaržė diskutuoti 
klausimais, nesiderinančiais 
su konferencijos dvasia, ir 
nediplomatiškai reikšti sa
vo nuomones. Adm. sir John 
Fisher jau po kelių dienų 
čia patyrė, kad didžiausi 
Didž. Britanijos priešai yra 
ne prancūzai, bet vokiečiai, 
kurie ... "anglų karo laivy
ną sudorosią per porą dienų 
torpedomis, neleisdami jam 
nė išplaukti iš uostų”.

(Bus daugiau)

A. A.

JADVYGAI PUPEUENEI

mirus, mieliems LAIMAI ir ALGIUI ir vi

siems artimiesiems nuoširdžią užuojautą

reiškiame ir kartu liūdime

Ramūnė, Darius, 
Linas ir Gintautas 

Vi t k ai -

A. A.

JADVYGAI PUPEUENEI

mirus, jos dukrai LAIMAI ir žentui ALGIUI

JURKŪNAMS, giminėms ir artimiesiems

reiškiame gilią užuojautą

Modestų šeimos

A. A.

ELENAI BIELKEVIČIENEI
mirus, dukrai LIUCIJAI SPERAUSKIENEI,

žentui pulkininkui ANTANUI SPĖRAUS-

KUI, vaikaičiams ALGIRDUI ir TOMUI su

šeimomis gilią užuojautą reiškia

Emilija ir Eugenijus 
N oak ai

Aldona ir Klaus 
Pint sch

Giedrė ir Jonas 
Stankūnai
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DfTKOlTO LIETUVIAI
MIRĖ KAZIMIERA 

VALANTINIENĖ

1985 m. sausio 28 d. po 
ilgos ir sunkios ligos mirė 
Kazimiera Valantinienė su
jaukusi 88 metus. Velionės 
kūnas buvo pašarvotas Yo- 
landos Zaparackienės laido
jimo namuose.

Sausio 31 d. už a. a. Ka- 
zimieros sielą šv. Antano 
parapijos bažnyčioje šv. Mi
šias koncelebn.vo kun. Al
fonsas Babonas ir kun. Ka
zimieras Simaitis. Mišių 
metu vargonavo ir solo gie
dojo muz. St. Sližys. Po Mi
šių amžinam poilsiui buvo

a Antanas Grinius

ntilydėta j šv. Kapo kapi
nes, kur prieš keletą metų 
palaidotas jos vyras Povi
las.

Kazimiera Valantinienė 
gimė 1896 m. balandžio 26 
d. Batygaloje, Raseinių aps. 
Amerikoje išgyveno 35 me
tus. Pasiliko nuliūdime duk
ra Emilija ir žentas Vytau
tas Kutkai, sūnus Vytau
tas Valantinas ir marti 
Emilija, gyv. Chicagoje, 
vaikaičiai Vytautas ir žmo
na gyv. Windsore, Kanado
je, Mindaugas su šeima 
gyv.’ Kalifornijoje, Birutė 
su vyru gyv. Ann Arbor, 
Mich.

‘AiDber H^’days”
1985 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

LIEPOS 14 DAINŲ ŠVENTĖ — 10 DIENŲ 
LIETUVOJE — $1765.00

Liepos 22 —$1706.00Balandžio 17 —$1135.00
Gegužės 8 —$1135.00
Gegužės 8 — $1395.00
Gegužės 14
Gegužės 27 
Birželio 10
Birželio 19

— $1368.00
— $1389.00
— $1692.00
— $1401.00

Liepos 31 — $1465.00
Rugpiūčio 6 —$1698.00 
Rugsėjo 3 — $1679.00
Rugsėjo 18 —$1212.00 
Rugsėjo 23 —$1173.00 
Spalio 1 — $1279.00

Liepos 17 — $1514.00 Gruodžio 26 — $1309.00

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

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MCMBER

Telefonas: (617) 268-8764
įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

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

* 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
* 
♦ * 
♦ 
♦
* 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
* 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦

♦
* 
* 
* 
♦ 
♦ 
♦ 
* 
♦

* 
*

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St.Anthony
Savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero lllinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.). 

Willowbrook, III. 60521

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

FSLiC Willowbrook: (312) 789-0777

JOSEPH F. GRIBAUSKAS
EXECUTIVE SECRETARY

Dennis N. Gribauskas
Senor Viee-President/ 
Willowbrook Manager
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Open Moiu 9-8; Tues., Thurs.. Fri. 9-5; SaL. 9-1; Clo*«d W«d. £
4

Lž S-gos Detroito sky
riaus pirmininkui Vytautui 
Kutkui ir jo žmonai Emili
jai reiškiu užuojautą.

• Vasario 16 minėjime 
vasario 17 d. 12:30 vai. Kul
tūros centre kalbas pasa
kys: Alto sekretorius inž. 
G. Lazauskas ir Kongr. 
John Dingell. Meninę dalį 
atliks solistė Irena Černie
nė iš London, Kanados ir 
LTš vienetas "Audinys” 
vadovaujamas Rusnės Bal
trušaitytės Kasputienės.

LILIJOS ŠUKYTĖS 
KONCERTAS IR 

LIETUVIŲ FONDO 
VAJUS

š. m. vasario 24 d. 3 vai. 
p. p. Crestwood auditorijo
je, 1501 N. Beach Daly, 
Dearborn Hts., Mich., įvyks 
garsiosios Muencheno ope
ros solistės Lilijos šukytės 
koncertas, kuri yra su kon
certais dalyvavusi ne tik 
Amerikoje ir Kanadoje, bet 
taip pat didžiosiose Europos 
operose. Vargu ar greit mes 
turėsime tokio aukšto pro
fesionalinio lygio koncertą 
Detroite, todėl ta proga vi
si pasinaudokime ir gausiai 
dalyvaukime.

Bilietus į koncertą plati
na: prie Dievo Apvaizdos 
parapijos Alfonsas Juška, o 
prie šv. Antano — Jurgis 
Ribinskas.

Koncerto proga Detroite 
ir jo apylinkėse vyksta Lie
tuvių Fondo vajus. Visi, 
kurie Lietuvių Fondui au
koja bent 100 dol., gauna 
vieną garbės bilietą (25 
dol.) nemokamai, o davę 
200 dol. ar daugiau — 2 
bilietus.

šio vajaus metu į Lietu
vių Fondą įstojo šie nariai, 
aukodami: Danutė ir Sta
sys Geidžiai — 1,000 dol., 
Danutė ir Leonas Petroniai 
— 1,000 dol., Arvydo Al
kaus atm. įn. — 500 dol., o 
po 100 dol. — Leonard L. 
Balkus, Gina ir Ipolitas Ja- 
nušiai, Stanley ir Ann Kiš
kis, Alfonsas ir Antanina 
Leparskai, Virginia Gibson 
Norkūnas atm. įn., Stasė ir 
Vladas Sirtautai ir du na
riai įamžinti, kurių pavar
džių prašė neskelbti.

Me to šie Lietuvių Fon
do nariai padidino savo 
įnašus, dabar paaukodami 
(skriausteliuose pažymėta 
bendra suma): 700 dol. — 
Balio Balandos atm. įn. 
(1,000), 495 dol. — Pranės 
Balandienės atm. įnašas 
(1,000), 300 dol. — Kon
stancijos Plechavičienės at
mintinas įn. (1,000). šiuos 
tris atminimo įnašus padi
dino Gediminas Balanda. 
250 dol. — Raimundo Ru- 
gieniaus atm. įn. (500), 42 
dol. — Elenos Kudžmaitės 
atm. įn. (1,000). šiuos du 
įnašus padidino Janina ir 
Vytas Rugieniai. 210 dol. — 
Kazimieros Valantinienės 
atm. įn. (535), 200 dol. — 
Bronius ir Sofija Staniškiai 
(1,600), 200 dol. — Apoli-

naras Varnelis (2,300). Po 
100 dol. — Placydas ir Van
da Balynai (300), Onos 
Bartkuvienės atm. įnašas 
(220), Elzbieta ir Matas 
Baukiai (200), Ona ir Vin
cas Bražiai (200), Stasė ir 
Vladas Bubliai (300), Ele
na ir Alfonsas Juškai 
(200), Juozas Leščinskas 
(200), Aleksas ir Nelė Ma- 
saiČiai (200), Jonas ir Ja
nina Mikolioniai (200), Juo
zas Sinkus (200), Kazimie
ras Sragauskas (300), Čes

lovo Staniulio atm. įn. 
(600) ir vienas asmuo, ku
ris prašė pavardės neskelbti 
(500). 50 dol. — Dr. Mar
tyna Miškinienė (1050), 30 
dol. Prano Polteraičio atm. 
įn. (130) ir 25 dol. — Ed
mundas ir Gražina Varne
liai (155).

Taigi šio vajaus metu: 
jau surinktą 7,102 dol. Mieli 
detroitiečiai, pasistenkime 
surinkti bent 10,000 dol.

Vytautas Kutkus

Mielam mūsų Bičiuliui ir Sponsoriui

A. A.

VYTAUTUI BACEVIČIUI 
mirus, skausme likusią žmoną SOFIJĄ ir 

dukras LORETĄ, ELEONORĄ ir MILDĄ 

su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Elzbieta ir Juozas Slivinskai 
ir dukro Regina ir Laima su 

šeimomis

Ilgamečiui Santa Monikos Amerikos Lie

tuvių Klubo nariui

A. A.

VYTAUTUI BACEVIČIUI 
mirus, jo žmonai SOFIJAI, dukroms bei vi

siems artimiesiems, gilią užuojautą reiškia

Santa Monikos Amerikos
Lietuvių Klubas

Kalifornijoj netikėtai iš mūsų tarpo iš
keliavus amžinybėn

VYTAUTUI BACEVIČIUI,
jo našlei mielai SOFIJAI, dukroms LORE
TAI, LEVUTEI, MILDAI, vaikaitei MAU- 
REEN ir visų jų šeimoms, artimiesiems, 
draugams gilią užuojautą reiškia ir liūdi

Mykolas, Elena, Gintaras, Indris 
Gureckai

A. A.

KAROLIS POVILAS LINDESIS 
mirė 1985 m. sausio 28 d. McKesport Kan 

ligoninėje, kurioje išbuvo virš metai laiko.

Velionis buvo gimęs 1905 m. liepos 17 

d. Žemalėje, šaulių apskr. Į JAV atvyko 1950 

m. ir paskutiniu laiku gyveno Pittsburgh, 

Pa. Priklausė Lietuvių Piliečių klubui ir bu

vo Dirvos skaitytojas.
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CHICAGOS LIETUVIAIomommh Antanas Juodvalkis

NEPAPRASTAS LILIJOS 
ŠUKYTĖS PASISEKIMAS

Lietuvių Fondo ruoštas 
iškiliosios operos solistės 
Lili jos šukytės rečitalis, su
laukė nepaprasto pasiseki
mo ir visuomenės pritari
mo. š. m. vasario 3 d. Chi
cagos ir apylinkių lietuvių 
visuomenė užpildė erdvių 
Marijos aukšt. mokyklos 
auditoriją ir solistei sukėlė 
ovacijas.

Pirmoji programos dalis 
buvo skirta kompozitorių 
A. Dvorak ir R. Strauss kū
rybai ir atlikta vokiečių 
kalba. Po pertraukos, solis
tė Lilija šukytė atliko lie
tuvių kompozitorių kūri
nius: J. Gaidelio — Klajp-. 
no maldas, skirtas balsui, 
smuikui ir fortepijonui, at
liko solistė L. Šukytė, smui
kininkas M. Kollars ir pia
nistė R. Lampsatytė-Kol- 
lars. Lietuvių liaudies dai
nas, harmonizuotas kompo
zitorių — K. Banaičio, J. 
Kačinsko ir J. Gruodžio, su 
nepaprastu įsijautimu dai
navo solistė L. šukytė, pa
lydima muzikės dr. R. 
Lampsatytės-Kollars.

Programą baigė B. Sme- 
tanos Maženkos arija iš ope
ros Parduotoji nuotaika. 
Nors programa buvo išsem
ta, bet koncertas dar ne
baigtas. Publikai neatlai- 
džiai plojant ir valiojant, 
solistė pridėjo dar tris dai
nas. Publika neskubėjo 
skirstytis ir vis plojo ir plo
jo, bet solistė keletą kartų 
iššaukta ir apdovanota gė
lių puokštėmis, buvo neper
maldaujama.

Solistė Lilija šukytė yra 
savo balso pačioje aukštu
moje, laikysena, išvaizda ir 
apranga švytėjo scenoje ir 
žavėjo tūkstantinę minią 
atsilankiusių lietuvių.

Solistę L. Šukytę lydėjusi 
muzikos prof. dr. Raminta 
Lampsatytė ir smuikinin
kas Michael Kollar savo 
įnašais praturtino ir paįvai
rino koncertą. Linkime sėk
mės ir kituose koncertuose.

Solistės Lilijos šukytės 
koncertas Detroito lietu
viams įvyks š. m. vasario 
24 d. 3 vai. p. p. Crestwood 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

auditorijoje, 1501 North 
Daly, Dearborn Hts., Mich. 
Lietuviškoji visuomenė tu
rėtų pasinaudoti šia reta 
proga.

Solistė Lilija šukytė, pa
lydint pianistei dr. Ramin
tai Lampsatytei - Kollars, 
yra įdainavusi kompozito
riaus J. Gruodžio lietuviš- 
dainų plokštelę. Plokštelė 
jau pasiekė Chicagą ir gau
nama pas platintojus.

PAGERBTA IRENA 
SMIELIAUSKIENĖ

Tautinių šokių grupės 
GRANDIS ilgametės mo
kytojos Irenos Smieliaus- 
kienės pagerbimas įvyko š. 
m. sausio 19 d. Jaunimo 
centro didžiojoje salėje. Pa
gerbimą ruošė Grandies pir
mojo rato (taip pasivadino 
pirmieji grandiečiai) šokė
jų sudarytas gausus komi
tetas, koordinuojamas Jūra
tės Jasaitytės-Budrienės.

šalčiausiąjį Chicagos is
torijoje vakarą (27° F že
miau nulio), susirinko buvę 
ir dabartiniai grandiečiai ir 
pilnai užpildė didžiąją salę. 
Nepabūgo nei šalčio, nei 
sniego, nei baimės neužves-

Irena Smieliauskienė, Gran
dies vadovė.

J. Tamulaičio nuotr.

Linksmi ansamblio šokėjai. J. Tamulaičio nuotr.

ti įšalusių automobilių. Jau
nystė ir įsipareigojimas nu
galėjo visas kliūtis.

Pagerbimą pradėjo ir jį 
sumaniai vedė pirmojo ra
to grandietė Jūratė Jasai- 
tytė-Budrienė. žodžiu mo
kytoją Ireną Smieliauskie- 
nę sveikino Grandies globė
jų Kriaučeliūnų vardu Ire
na Kriaučeliūnienė ir šokė
jų tėvų komiteto pirm. Bi
rutė Jasaitienė. Dėl nepa
prasto šalčio, negalėjo da
lyvauti gen. konsule Juzė 
Daužvardienė ir atsiuntė 
šiltą sveikinimą raštu. Taip 
pat raštu sveikino Tautinių 
šokių instituto pirm. Gali
na Gobienė, PLB valdybos 
pirm. Vytautas Kamantas 
ir kitos LB institucijos.

Buvusieji grandiečiai Ire
nai Smieliauskienei įteikė 
dail. Eleonoros Marčiulio
nienės skulptūrą — šokė
jai, o dabartiniai šokėjai — 
albumą su visų parašais. 
Be to, gavo daug gėlių ir 
kitų dovanų.

Šiltą ir džiaugsmu trykš
tantį žodį tarė ir šio vakaro 
solenizantė Irena Smieliaus
kienė, padėkojusi rengė
jams ir visiems dalyviams 
už parodytą dėmesį ir gausų 
atsilankymą.

Po akademinės dalies, tė
vui A. Saulaičiui, SJ, sukal
bėjus maldą, visi dalyviai 
pavakarieniavo ir pasidžiau
gė buvusių ir dabar esamų 
grandiečių tautiniais šo
kiais. Akordeonais šokius 
palydėjo nuolatinis Gran
dies palydovas Ąžuolas Stel
mokas ir talkininkas Darius 
Polikaitis.

Po programos visi daly
viai pasišoko grojant Aido 
orkestrui. Buvusių grandie-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Chicagos Lietuvių Tary
bos Lietuvos Nepriklauso
mybės Vasario 16-sios šven
tės minėjimas įvyks šia 
tvarka: 

čių šokius paruošė Irenos 
dukra Violeta Smieliauskai- 
tė-Atkinson ir pati vado
vaujanti šaulių tautinių šo
kių grupei.

Pagerbimas praėjo paki
lioje ir džiaugsmingoje nuo
taikoje, išryškinant Irenos 
Smieliauskienės nepaprastą 
pasišventimą, ištvermę ir 
pareigingumą lietuvių jau
nimui, skiepijant tautinę 
dvasią. Ne viena grandiečių 
pora sukūrė savo tarpe lie
tuviškas šeimas ir dabar 
savo prieauglį jau siunčia į 
tą pačią mokyklą, tos pa
čios mokyklos Irenos Smie
liauskienės vadovaujamą.

Atskirai paminėtina 24 
psl. programa, kurioje 
įspraustas trumpas pasikal
bėjimas su tautinių šokių 
GRANDIES mokytoja Ire
na Smieliauskienė, rengėjų 
komitetas, padėka talkinin
kams, programa ir visi 
1962-1984 metų šokėjai.

Programą redagavo: Jū
ratė Jasaitytė-Budrienė, Jū
ratė Suopytė-Jensen ir Jo
lita Kriaučeliūnaitė. Viršelį 
piešė Audronė Babušytė.

P. S. Redakcinei komisi
jai galima būtų padaryti 
mažą priekaištą, dėl gausių 
sintaksinės ir gramatinių 
klaidų. Turint ten pat, Jau
nimo centro komplekse, ge
rą lietuvių kalbos žinovą 
tėvą Juozą Vaišnį, SJ, rei
kėjo su juo pasitart ir lie
tuvių kalbą ištaisyti.

šeštadienį, vasario 16 d. 
12 vai. vėliavų pakėlimas 
ir žuvusių pagerbimas Jau
nimo Centro sodelyje.

Sekmadienį vasario 17 d.: 
10:30 vai. pamaldos š. P. 
Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje, šv. Mišias atna
šauja vysk. Vincentas Briz- 
gys. Gieda parapijos cho
ras, diriguojamas A. Lino. 
Vargonais groja A. Eitu- 
tytė.

10 vai. pamaldos Liet. 
Ev. Liut. Tėviškės par., 11 
v. Sinono Liet. Ev. Liut. ir 
vaisario 24 d. 10 v. pamal
dos Liet. Ev. Reformatų 
bažnyčiose. Pamaldas laiko: 
vysk. A. Trakis, kun. J. 
Juozupaitis ir kun. St. Neį
manąs.

Akademinė dalis 2 v. p. 
gen. konsulė J. Daužvardie
nė, JAV senatorius Paul 
Simon ir VLIKo vicepirm. 
inž. Liūtas Grinius.

M eninėje programoje: 
Lietuvių meno ansamblis 
DAINAVA ir komp. D. La
pinsko šeimos atliekamas 
muzikinis montažas.

Lietuvių visuomenė ir or
ganizacijos yra kviečiamos 
gausiai dalyvauti. Organi
zacijos pamaldose ir akade
minėje dalyje dalyvauja su 
savo vėliavomis.

Chicagos Lietuvių 
Taryba

TRUCK OWNER OSERATORS 
wllh landetn axle Iraclors, for 
mld w eit o o e r a t ton, 
loaded/empty mlleage pald, 
1-800-358-2617 oul of Mate; 
1-419-241-2663 Toledo, aik for 
Marv Ąustin

MAINTENANCE 
MECHANICA

For mofor outomotlve 
OEM suppller wlth stamb
ins plonts on Soutbeast. 
Troubleshoot and repolr 
metai stamplns and form
ins equlpment, electrlcals 
hydraullcs, combustlon, 
automatfon, solld stote and 
facllltles. 5 veors minimum 
experlence In metai fabrl- 
catlns manufocturlng maln- 
tenance requlred. Stcrtlns 
wase up to $13.00/hr. Send 
emptovment and tralnins 
hlstorv to

Personnet 
P.O. Box 928 

VakJosta, GA 31601 *
or call 800-241-4976, 8 am-6:30 pm 
Mon.-Fri. or Sat. 8:30 am to Noon.

E. O .E.
(4-7)

DIE BUILDERS
For mofor outomotlve 
OEM suppller wlth stomp- 
Ins ploms In Soufheost. 
Mušt be certtfled Joumev- 
man wltti minimum 5 years 
experlence In buHdlna and 
repaklns dles for sfalnlesi, 
carbon steef and alumlnum 
products. Startlns wage up 
to 115.35/hr. Send emptoy- 
ment and tralnins hlstory 
to:

Personnel 
PO Box 928 

Valdosta GA 31601
or call 800-241-4976, 8 am-6:30 pm 
Mon.-Fri. or Sat. 8:30 am to Noon.

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

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

čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių (irimų, gi delikatesų skyriui stebina savo {vairumu.

Kainos ie m oi—- Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ - JSTHKINarre.
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ELIZABETH
ELIZABETHAS 
PASIRUOŠĘS 
VASARIO 16

šiais metais LB Elizabe- 
tho apylinkė yra suplana
vusi įdomią ir įspūdingą 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimo programą. Minė
jimas įvyks vasario 17 die
ną, sekmadienį. Prasidės 
pamaldomis 11 vai. šv. Pet
ro ir Pauliaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, 211 Rip- 
ley Place, Elizabeth, N. J. 
Iš pat ryto bažnyčios dar
želyje bus iškelta Lietuvos 
trispalvė. Maldos bus už 
Lietuvos laisvę. Tuoj po pa
maldų rinksimės į parapi
jos salę, kur prasidės mi
nėjimo eiga.

Pagrindinį žodį apie pa
dėtį ir mūsų lūkesčius tars 
jaunas mokslininkas iš Wa- 
shingtono, Dr. Ramūnas 
Kondratas. Jis yra griežtų
jų mokslų raidos ir istori
jos specialistas ir eina svar
bias pareigas Smithsonian 
Institucijos rūmuose Wa- 
shingtone, D. C.

Korp! "Fraternitas Lithuanica” steigė- 

jui-broliui

Dr. Pulk. VLADUI INGELEVIČIUI

mirus, dukterims, žentams ir visoms gimi

nėms bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią 

užuojautą ir kartu liūdime.

Korp! "Fraternitas Lithuanica”

Pirmūnui skautininkui
A. A.

VALDEMARUI ŠENBERGUI 
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžią užuojautą 
skautininkei APOLONIJAI ŠENBERGIE- 
NEI ir visai šeimai reiškia

Danutė Venclauskaitė 
ir

Mykolas Nagurskis

A. A.

Kapitonui

BRONIUI MICHELEVIČIUI

mirus, jo dukterį ASTRĄ, vaikaitę ALDO

NĄ, uošvienę VAITEKŪNIENĘ ir kitus gi

mines, giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Ada Petrauskienė
Kazys lirusaitis 
Jonas P. Vaičaitis

Meninę dalį atliks pagar
sėjęs vokalinis vienetas 
Harmonija iš New Yorko. 
Grupėje dainuoja Birutė 
Ralytė-Malinauskienė, Ast
ra Vilija Butkutė, Rasa Bo- 
belytė-Brittain, ir Harmo
nijos vadovas Viktoras Ra
lys. Fortepijonu palydės 
jauna, magistro laipsnio 
siekianti Manhattan School 
of Music, pianistė Frannie 
Covalevsky - Kavaliauskaitė. 
Ji taipgi atliks ir pora da
lykų. Dr. Vinco Kudirkos 
šeštadieninės mokyklos mo
kiniai padeklamuos patrijo- 
tinių eilėraščių. Taipgi bus 
lietuviškų meno drožinių 
bei gintaro eksponatų sta
lai.

LB Elizabetho apylinkės 
valdyba kviečia kuo gau
siau visus dalyvauti šiame 
mūsų tautos šventės minė
jime. šios apylinkės lietu
viai, nors ir negausūs skai
čiais visuomet jautriai re
mia Lietuvos bylos reika
lus. Pereitais metais buvo 
suaukota $2,000. Aukų rin
kimą tvarkys Rimantas Bi- 
tėnas ir Albinas Stukas.

Kaip ir praeityje taip ir 

šiemet aukotojai skirs savo 
auką pagal laisvą pasirin
kimą. Po minėjimo, už pri
einamą kainą, bus pietūs 
apatinėje patalpoje, čia bus 
galima pabendrauti su vi
sais bičiuliais ir arčiau su
sipažinti su programos at
likėjais. Vardan tos Lietu
vos, vienybė težydi! (jv)

BALFO CLEVELANDO 
SKYRIAUS 1984 METŲ 
AUKOTOJŲ SĄRAŠAS

(Tęsinys)
Po 25 dol. — R. & A. 

Babickai, dr. D. & dr. R. 
Degėsiai, Jr., I. & J. Juodi- 
šiai, E. & E. Kersnauskai, 
E. & A. Mackevičiai, dr. 
Vyt. J. Maurutis, D. Miko- 
liūnienė, Z. Obelenis, dr.J. 
Stankaitis, P. Razgaitis, V.
M. Valys, B. & V. čyvai, 
G. & J. čyvai, R. Degėsys,
N. & B. Gaidžiūnai, E. & R. 
Kašiūbai, P. & J. Klioriai, 
J. Pikturnienė, Y. X.

22 dol. — K. Ralys.
Po 21 dol. — S; Astraus

kas, J. Gudėnas, J. Jakštas, 
J. Kuncaitienė, S. Laniaus- 
kienė, A. Mackuvienė, A. & 
P. Petraičiai, V. & E. Rač
kauskai (Rack), V. & O. 
Rociūnai, K. & J. Sniečkai, 
dr. E. & R. šilgaliai, K. Ti- 
jiūnelis, Br. Balčiūnienė.

Po 20 dol. — A. Ambro- 
zė, H. Bankaitis, L. & V. 
Bossinas, O. Dailidiehė, J. 
& V. Dautai, B. & P. Ežers- 
kiai, Y. X., J. & F. Jasina- 
vičiai, A. & J. Juozaičiai, 
A. Karklius, J. & S. Kaz
lauskai, dr. A. & E. Kisie
liai, O. & B. Maželiai, K. &
O. Naumanai, S. Pabririkis, 
J. Petkevičienė, A. & R. 
Petrauskiai, V. Sniečkus, A. 
& E. Steponavičiai, V. & A. 
šenbergai, J. & M. Švarcai, 
V. & A. Valaičiai, J. Vir
balis, S. Butrimas, V. & S. 
Knistautai, E. & B. Nainiai,
A. Ožinskienė, D. & D. Sta- 
niškiai, I. & R. dr. Stungiai,
B. & E. Bernotai, V. Gel- 
gotas, Irena Vinclovienė.

Po 16 dol. --- Teresė Gaš
ka, A. Liutkus, A. R. Min- 
kūnas, VI. Palubinskas, A. 
& A. Jonaičiai, R. & A. 
Zorskai, A. & A. Mulioliai.

Po 15 dol. — kun. A.
WANTED EXPER1ENCED 

FOLDING CARTON HELP 
DIE CUTT1NG PRESS operators and 
GLUE MACHINE operators. Steady 
work. Good working conditinns. 
Apply call or write Mr. Lyle Simmoną 

TAVENS INDUSTRIES 
48dI CHAfNCRAFT RD. 

CLEVELAND. OHIO 44125
(3-5)

MEDICAL-LIk* to movė up?? 
Seeking a reglsfered record od- 
ministrotor (RRA) or on occredlt- 
ed record technlcon (ART). 
Someone In a 2nd positlon who 
mav likę to movė to o «1 positton. 
Good opportunity. Coli or send 
resume to: Community Memortol 
Hospitol, Personnel Oftice, P.O. 
Box 671. Sidney, MT 59270. E0E

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED 

OCCUPATIONAL THERAPIST 
Ke«wick hoepital & nuraing home, a 
218 bed long term care facility in 
active community aetting seeks part 
time cota. Will work with a staff of 
otr'a in new feeding and ADL pro* 
grame and in OT clinic. New poaition 
with opportunity to participate In 
program development. geriatric and 
adult diaabled populatione.
Apply call or write to Mr. JAMES 
SCHAP, PERSONNEL DIRECTOR,

KESWICK HOSPITAL &
NURSING CENTER

7OO w. 40TH street, 
BALTIMORE, MD. 21211 

301-238-8660 
EOE-MF

(2-9)

Goldikovskis, A. Gražulie- Butkuvienė, V. Stimburie- 
nė, M. Ivanauskienė, Elena nė, J. Žygas, A. Kazlas, V. 
Janulis, G. Juškėnas, A. Kliorys, H. Stasas. 
Stempužienė-švedienė & P. (Bus daugiau)

SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ
AGENTŪROS

WANTED AT ONCE

JOURNEYMEN 
DIE MAKERS

With produetion stamping experience. Mušt 
possess journeyman’s card, Appy or call

DAVIS TOOL & ENGINEERING 
19250 PLYMOUTH ROAD
DETROIT, MICH. 48228 

313-885-6000
(J-9)

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ: 
KELIONĖS Nr. 1 BALANDŽIO 12.D. IKI BALANDŽIO 27 D

11 dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
Iš New Yorko $1,481.00
Iš Montrealio $1,850.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 2 LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas,
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,788.00
Iš Montrealio $2,225.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 3 RUGSĖJO 1 D. IKI RUGSĖJO 18 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas, 
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,669.00 

Kelionės Nr. 4 gruodžio 20 d. iki sausio 4 d.
11 dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
Iš New Yorko $1,467.00
Iš Montrealio $1,835.00 Kanadiškais

(Miegant dviem kambaryje), įskaitant visas susisie
kimo išlaidas, viešbučius (Presidentti Hotel — Helsin
kyje), maistą, operos, teatro, arba baleto bilietus, įvai
rias ekskursijas ir daug kitų priedų Kelionės Nr. 2 DAI
NŲ ŠVENTĖ, Kelionės Nr. 4 GRANDIJOZINIS NAU
JŲ METŲ SUTIKIMO BALIUS.

Tarpininkaujame nuperkant automobilius, koopera
tinius butus, bei sutvarkant dokumentus iškvietimams. 
Tolimesnėm informacijom ir visais kelionių reikalais pra
šom kreiptis į:

G. T. INTERNATIONAL, INC.
P. O. BOX 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 
Telefonai: (312) 471-1700 arba 471-1702

Skrendame erdviais FINNAIR lėktuvais

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,
4* \

William J. Jakubs Jr. ir
Barbora Jakubs Sekini d t

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 1851 h Street, CtevelaRd, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.

MAINTENANCE MECHANICS
One of the fastests growing plastic firm in US has immediate open* 
ings for experience maintenance mechanics. 5 plūs years experience 
in all phases of maintenance reąuired — vvelding, mechanics, & 
hydraulics.
Great career opportunities. Salary commeneurhte with ejcperience & 
ability. All positions require overtime. Non smokers only.

Apply direct or eend resume to:
POLY AMERICA
2000 W. MARSHALL 

CRAND PRAIRIE. TEXAS 78081 
Equal Opportunity Employer m/f
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• Vasario šešioliktoji 
šiais metais bus minima šia 
tvarka:

šeštadieni, vasario 16 d. 
6:30 vai. vak. — LIETU
VOS LAISVĖS VIGILIJA 
Dievo Motinos šventovėje. 
Rengia Dievo Motinos para
pija.

Sekmadienį, vasario 17 d. 
9:30 vai. r. vėliavų pakėli
mas prie Laisvės paminklo. 
10 vai. r. šv. Mišios Dievo 
Motinos šventovėje. Gieda 
parapijos choras vad. muz. 
Ritos Kliorienės. 10:30 vai. 
r. šv. Mišios šv. Jurgio 
šventovėje, gieda parapijos 
choras vad. Ryto Babicko. 
4 vai. popiet — minėjimas 
Dievo Motinos parapijos au
ditorijoj.

• LB. Ohio Apygardos 
rinkiminę komisiją sudaro: 
Jurgis Malskis — pirminin

TAI m A VIENINTELIS LIETUVIŲfl 11P A KREDITO KOOPERATYVAS I flUI fl OHIO VALSTIJOJE.
18022 Neff .Road, Cleveland, Ohio 44119 

BŪSTINĖ: Dievo Motinos parapijos patalpose. 
SKYRIAI: adv. A. širvaičio įstaigos patalpose, 

(Lietuvių Namai) ir šv. Jurgio parapijoje.
Tel.: 692-3253, 531-8687, 442-90-91.

PATARNAVIMAI
MOKAME UŽ

Reg. indėliai 6% 
($100 ar daugiau) 
’Super-Share’ 9% 

($2,500 ar daugiau) 

Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS 
raštinėje. Visos santaupos apdraustos su National 
Deposit Guarantee Corporation.

TAUPOS DARBO VALANDOS
Treč. ir šeštadieniais nuo 10 iki 1 vai. p. p. 

adv. A. širvaičio įstaigos patalpose.
Sekmadieniais nuo 11 iki 1 vai. p. p.

Dievo Motinos ir šv. Jurgio parapijose.
TAUPYKITE IR SKOLINKITES TIKTAI TAUPOJE

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 
CAROL BAGGOTT
PATRICJA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

kas, 17904 Ingleside Road, 
Cleveland, Ohio 44119, tel. 
(216) 486-9165, Antanas 
Rukšėnas — 257-4109 ir 
Stasys Lazdinis 692-1292.

Kandidatus į JAV LB 
Tarybą pristatyti rinkimi
nei komisijai iki 1985 m. 
kovo mėn. 15 d.

• Balfo CIevelando sky
riaus metinis susirinkimas 
įvyks vasario 22 d. 6:30 vai. 
vakare Lietuvių Namuose 
Čiurlionio Ansamblio kam
bary. Po susirinkimo bus 
kavutė. Skyriai us valdyba 
kviečia visus gausingai da
lyvauti.

• Čiurlionio Ansamblio 
45 metų gyvavimo sukaktu
vinė akademija - koncertas 
įvyks š. m. kovo mėn. 10 
dieną, 4 vai. p. p. Dievo Mo
tinos parapijos salėje. Visi

SKOLINAME
Asmeninės paskolos 

Automobiliams 
Namų pagerinimui 
Nuošimčiai mažesni 
Sąlygos geresnes.

KVIEČIAME VISUS CLEVELANDO IR APYLINKĖS 
LIETUVIUS DALYVAUTI

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO 67 METU 
SUKAKTIES MINĖJIME 

SEKMADIENĮ, VASARIO 17 D.
Mišios: 10 vai. Dievo Motinos parapijos bažnyčioje 

10:30 vai. šv. Jurgio parapijos bažnyčioje.
Akademija: 4 vai. p. p. Dievo Motinos parapijos salėje.
Kalbės dr. RIMAS PETRAUSKAS ir JAV Valstybės Departa

mento pareigūnas.
Meninę dalį atliks CIevelando Dainos-muzikos vienetas "UŽDAI

NUOKIM”, vadovaujamas ALGIRDO BIELSKAUS.

Amerikos Lietuvių Tarybos JAV Lietuvių Bendruomenės 
CIevelando Skyriaus Valdyba ir CIevelando Apylinkės Valdyba

kviečiami dalyvauti ir iš 
anksto pasirūpinti bilietais, 
kurių kaina yra tik $4.00 
asmeniui. Dėl bilietų prašo
ma kreiptis pas Čiurlionio 
valdybos narius ir čiurlio- 
niečius. Tai reikšminga su
kaktis, kurią čiurlioniečiai 
nori atšvęsti galimai dides
niame savo draugų ir lietu
viškos dainos mylėtoju tar
pe.

• Dalia Kašubaitė, Nijo
lės ir prof. dr. Romualdo 
Kašubų duktė, JAV kon- 
gresmano Dennis E. Eckart 
nominuota į Amerikos karo 
akademija West Point.

• Lietuvių ir baltiečių sli
dinėjimo varžybose Kana
doje, vasario 2 d. dalyvavo 
8 slidininkai iš CIevelando. 
Dėka trijų brolių Taraškų 
— Petro, Motiejaus ir Vik
toro, žaibas laimėjo įtiki
nančią persvara prieš To
ronto Aušros ir Vyties klu
bus. Taškus surinko: žai
bas — 42, Aušra — 24, Vy
tis — 8.

Sekančios slidinėjimo 
varžybos bus Concord, Ohio, 
vasario 17 d., slalomas, 5 
kilometrų krosas ir šuoliai 
nuo 20 metrų tramplyno. 
Jaunučiams vaikams bus 
pastatytas mažesnis tramp- 
lynas. Tai metinės CIeve
lando varžybos ir į jas ren
kasi virš 50 dalyvių. (vč)

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nabon—<«• 'ton you' VOo

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos 
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 442-6810.

OKTETETAS SUGRĮŽO...

Kai į Clevelandą sugrįžo 
virš mėnesio Australijoje 
viešėjęs CIevelando Vyrų 
Oktetas, pūgai siaučiant ae
rodrome susirinko tik patys 
artimiausieji jo pasitikti. 
Dar prieš jų sugrįžimą, pa
keliui užsukus ir sustojus 
Los Angeles lietuvių kolo
nijoje, ilgi ir išsamūs 
straipsniai apie okteto kon
certus tiek Australijoje, 
tiek Los Angeles pasipylė 
mūsų spaudoje, oktetą ne 
vien pozityviai įvertinant, 
bet jį ir išgarsinant.

Ryto Babicko vadovau
jamo okteto pasisekimas 
sukėlė pagrįstą pasididžia
vimą CIevelando lietuvių 
tarpe. Todėl pereitą sekma
dienį, oktetui įsijungus pa
maldų metu į taip pat Ryto 
Babicko vadovaujamą šv. 
Jurgio parapijos chorą, pa
rapijos nariai padarė malo
nią staigmeną, atšvenčiant 
okteto grįžimą. Salėje buvo 
paruoštos vaišės, primenan
čios tradicinį šv. Jurgio pa
rapijos Velykų stalą. Buvo 
pasikeista trumpais sveiki
nimais ir parapijiečiai okte
tui sugiedojo "Ilgiausių me
tų”.

Atrodo, kad parapijiečiai 
padarė klaidą, nes okteto ir 

NOTARY PUBUC

JUOZAS MIKONIS - Reoltor 
savininkas

EAST SHORE REALTY

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

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

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis į mano įstaigą.

choro vadovas, kantriai iš- 
klausęs savo jautria ausimi 
parapijiečių dainos^ paskel
bė, kad esama gerų balsų ir , 
kad dabar visi esą priimti į 
chorą. Taiprpat praneš5*se^ 
Kančios repeticijos laiką ...

Atrodo, kad sėkminga ke
lionė nenuvargino okteto 
narių, tik dar labiau pakėlė 
jų nuotaiką ir paskatino to
liau tęsti savo darbą lietu
viškos dainos dirvoje, (ab) 
■' 11 i

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

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į CIPKUS 
REALTY, £1715 Vine Št., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

GOVERMENT JOBS. 
$15,00-$50,000 / year pos- 
sible. All occupations. For 
info call 805-687-6000, Ext. 
R-9900.
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• Eugenijus Noakas, tei

sininkas, neolituanų ir tau
tininkų veikėjas, vasario 10 
d. mirė New Yorke. Nuliū
dime liko žmona ir dvi duk
terys. Dirva reiškia šeimai 
užuojautų.

• Dr. Leonas Kriaučeliū
nas, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos pirmi
ninkas, kalbės Vasario še
šioliktosios minėjime New 
Yorke vasario 17 d.

• Vida Jonušienė, ALT 
S-gos vicepirmininkė jauni
mo reikalams, per Vasario 
16 minėjimą Chicagoje, va

sario 17 d. Marijos Aukšt. 
mokyklos auditorijoj įteiks 
premijas už rašinius ALT 
S-gos skelbto jaunimo kon
kurso dalyviams.

• Vilija Kerelytė, ALT 
S-gos sekretorė, kalbės Va
sario šešioliktosios minėji
muose vasario 23 Melrose 
Park, III. ir vasario 24 Ra
cine, Wisc.

• JAV LB XI Tarybos 
vyriausioji rinkimų komisi
ja praneša, kad kandidatų 
siūlymo terminas j JAV LB 
Tarybą baigiasi 1985 m. 
kovo mėn. 15 d. (Pašto ant-

PADĖKA
Mūsų brangus vyras, tėvas, uošvis ir tėvukas

A. A. 
INŽ. STEPAS V. MALĖNAS 

(MALINAUSKAS)
mirė 1984 m. gruodžio 8 d. Palaidotas gruodžio 12 d. 

Nuoširdžiai dėkojame kun. J. Borevičiui, S. J. už 
šv. Mišių auką bažnyčioje, turiningą pamokslą ir paly
dėjimą į kapines. Dėkojame p. Didžiuliui už atsisvei
kinimą "Plieno Vyrijos” vardu, p. Valiukėnui Lietuvių 
Rezistencijos vardu.

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems už gėles, aukas ir už pareikštas užuojautas žo
džiu, laiškais ir per spaudą šio gilaus skausmo valan
doje. Taip pat dėkojame Broniui Bieliukui ir V. Būtėnui 
už parašytus straipsnius spaudoje.

Širdingas ačiū solistui J. Vazneliui už giedojimą 
bažnyčioje, karsto nešėjams ir laidotuvių direkt Petkui 
už malonų patarnavimą.

Nuliūdę:
ŽMONA STASĖ 

DUKTERYS GIEDRĖ IR ALDONA 
SU ŠEIMOMIS

CENTRO

SALEJE

Sol. Regina Žymantaitė-Peters

VASARIO 24,

DIDŽIOJOJE

PADĖKA

A. A.
VALDEMARAS ŠENBERGAS, 
miręs Clevelande 1985 m. sausio 2 d. buvo palaidotas 
Visų Sielų kapinėse sausio 5 dieną.

Tose didelio liūdesio valandose jaučiau paguodą, 
moralinę ir materialinę pagalbą iš visos Clevelando vi
suomenės, kuri taip gausingai dalyvavo visose atsisvei
kinimo apeigose. Visiems labai ačiū.

Ypatingai dėkoju klebonui kun. G. Kijauskui už 
nuoširdumą, pamaldų paruošimą ir šv. Mišias, aukotas 
drauge su kun. L. Zaremba.

Dėkoju kun. Zarembai už ligonio lankymą ir jo 
sustiprinimą šv. Sakramentais.

Dėkoju kun. J. Kidykui už specialias šv. Mišias, 
paaukotas Chicagoje mirties dieną.

Dėkoju panelei Nijolei Kersnauskaitei už ypatingas 
maldų bei giesmių knygeles, paruoštas kiekvienam mi
šių dalyviui.

Dėkoju poniai A. Stempužienei už giedojimą baž
nyčioje.

Dėkoju ponui B. Gaidžiūnui už jautrią atsisveiki
nimo kalbą.

Taip pat dėkoju A. Miškinienei, R. Belzinskui ir 
'A. Vasiui už jų skautiškus žodžius ir Lietuvos žemės 
žiupsnelį.

Dėkoju Ramovėnams ir Pensininkams.
Dėkoju skautams, skautėms ir jų vadovams už pa

rodytą pagarbą, garbės sargybas ir meilę mirusiam.
Dėkoju daktarui E. Juodėnui už ligonio lankymą ir 

didį rūpestingumą.
Dėkoju ponui J. Stempužiui ir St Ilgūnui už Val

demaro prisiminimą radijo valandose.
Dėkoju p. V. Rociūnui ir Dirvai už nekrologus.
Dėkoju G. Masilionienei ir VI. Bacevičiui už neiš

skaičiuojamą pagalbą.. Dar kartą dėkoju visiems, kurie 
visą mūsų šeimą paguodė ir palengvino skausmą, pa- 
reikšdami užuojautą gėlėmis, telefonu, paštu ar per 
spaudą.

APOLONIJA ŠENBERG1ENĖ
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SEKMADIENĮ,

3 VAL. P. P.

SOL. REGINOS ŽYMANTAITES-PETERS

KONCERTAS
Rengiamas Dirvos 70 metų sukakčiai paminėti. Visi maloniai 

kviečiami į koncertą atsilankyti. Bilietai po 8, 7 ir 5 dol. gaunami 
Gift International — Vaznelių prekyboje — 2501 West 71 Street, Chi- 
cago, III. 60629. Telef. (312) 471-1424.

DIRVOS 70 METŲ SUKAKČIAI 
PAMINĖTI VYR. KOMITETAS
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spauda). JAV LB apylinkių 
ir apygardų valdybos pra
šomos atkreipti dėmesį į 
šią datą.

• Amerikos Balso lietu
vių redakcija ieško tarnau
tojų. Kandidatai turi lais
vai kalbėti ir rašyti lietu
viškai, gebėti versti tekstus 
iš anglų į lietuvių kalbą ir 
turėti žurnalistinę arba ra
dijo patirtį. Besidomintys 
kviečiami skambinti Ame
rikos balso lietuvių tarny
bos vedėjui Alfonsui Petru- 
čiui, kuris suteiks daugiau 
informacijos. Telef. (202) 
475-2276.

• V. Sutkus, gyv. Vokie
tijoje, atnaujindamas Dir
vos prenumeratą pridėjo 
aūką 83 dol. Ačiū.

• Daytona Beach ir apy
linkės Amerikos Lietuvių 
klubas, per ižd. V. Majaus- 
kienę, Dirvai paremti at
siuntė 50 dol. Ačiū.

• Juno Beach, Fla., lietu
vių kolonijos Naujų Metų 
sutikimą rengti komitetas, 
per J. Garlą, Dirvai parem
ti atsiuntė auką 25 dol. 
Ačiū.

NAUJOSIOS VILTIES 
PRENUMERATORIAMS

Naujosios vilties žurnalo 
17-sis numeris š. m. sausio 
29 d. išsiuntinėtas prenume
ratoriams ir platintojams. 
Gruodžio 6 d-, registruotu 
paštu rinkinį pasiuntus 
spaustuvei Chicagoje spaus
dinti, NV redakcijoje buvo 
galvojama, kad ko gera dar 
prieš Kalėdas žurnalas gali 
būti atspaustas. Taip ne
vyko, nes rinkinys spaustu
vę pasiekė tik per tris sa
vaites, o atspausdinimas už- 
truko dar keturias savaites.

Prie visos gaišaties pri
sidėjo dar grubus spaustu- 
vės neapsižiūrėjimas, kuris 
buvo pastebėtas tik žurna
lą išsiuntinėjus: iškritus 
174-jo psl. plokštei, tasai 
puslapis visame tiraže pa
siliko tuščias straipsnio vi
duryje. Atitaisydama savo 
klaidą, spaustuvė pažadėjo 
atspausti praleistąjį pusią-/ 
pį, kurį administracija tuok 
j au pasiųs visiems prenu/ 
mėratoriams, kad jie galėtų^ 
jį jsiklijuoti į jau gautą 
17-jo Nr. egzempliorių.

Naujosios vilties redak

cija ir administracija apgai
lestauja ne dėl jų kaltės 
įvykusią spaustuvės Chica
goje klaidą.

• DLK Birutės draugija 
Los Angeles skyrius, per 
ižd. E. Skirmantienę, Dir
vai paremti atsiuntė 25 dol., 
linkint, kad Dirva toliau 
klestėtų, stiprėtų ir visus 
lankytų. Ačiū už auką ir 
linkėjimus.

• LSS skautininkių sky
rius Dirvai paremti per M. 
Nasvytienę atsiuntė auką 
30 dol. už parodytą; dėmesį 
skautininkių-kų suvažiavi 
mo proga. Ačiū,

• Kun. E. Statkus, Grand 
Rapids, Mich., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą 
pridėjo auką laikraščiui pa
remti 33 dol. Ačiū.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
Vasario 16 d., šeštadienį, 

6 vai. vakaro Waterbury, 
Green St. 48 klube .rengia
ma vakarienė paremti Va
sario 16 gimnaziją. Surink
ti pinigai už vakarienę iš
siunčiami Vasario 16 gim
nazijai.
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