
X-ZL "DX1 u.& ZJLLc1J.J a i ioxi
2622 16th St? N.W.
Vasiiir-gton, D. C. 2COO9

— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
6116 ST CLAIR AVENUE • PO 80X 03206 • CLEVELAND OHIO 44103
Vol. LXX Kovas - Mareli 28, 1985 Nr.13

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Greitas prablaivėjimas
Iš Maskvos pučia vis dar Šaltas vėjas

Vytautas Meškauskas
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Gorbačevo jkopimas į Krem
liaus sostą buvo visų sutiktas 
su suprantamu susidomėji
mu ir niekuo nepamatuotais 
lūkesčiais, kurie net vertė pa
galvoti prezidentą Reaganą 
apie asmenišką nuvykimą i 
Maskvą laidoti Černenką. Sa
koma, kad už tai buvo Valsty
bės Sekretorius Shultz ir Sau
gumo Patarėjas McFarlane, 
tačiau vėliau buvo apsispręsta 
laikytis oriau ir pasitenkinti 
tik prezidento laišku, kviečian
čiu Gorbačevą susitikti. Kaip 
ir reikėjo laukti, Gorbačevas i 
tą laišką nesiskubino atsakyti. 
Kol kas iš Maskvos pučia toks 
pat šaltas vėjas, kaip ir anks
čiau. Politiškai žiūrint, buvo 
pasielgta teisingai. Parodytas 
gražus žestas ir, nesusilaukus 
greito atsakymo, prireikė išsi
blaivyti.

Paklaustas per sekmadienio 
ABC Today programą, kaip 
reikia traktuoti Sovietiją - 
kaip nuolatiniai militaristini 
bei siekianti išsiplėsti režimą, 
ar tik kaip kitą super-valsty- 
bę - Shultz pasisakė už pirmą 
apibrėžimą, nes faktinai ‘jie 
patys (sovietai) taip save api
būdina ir taip visados elgiasi’.

Sekančią dieną pats prezi
dentas, kalbėdamas Kanado
je, nors pasisakė už gerus san
tykius, tačiau tuojau pat pri
dūrė, kad sovietų nesilaiky
mas su jais padarytų sutarčių 
neduoda daug vilčių ateičiai. 
Jis paminėjo Jaltą, susitari
mus dėl atominio apsiginkla
vimo ir Helsinki Aktą.

Visai konkretų atsakymą 
davė JAV Senatas antradienio 
vakare, paskirdamas lėšas 21 
MX statybai. Kaip žinia, se
natas buvo atsisakęs paskirti 
tam reikalui pinigų, laukda
mas sovietų reakcijos j pasiū

Pennsylvanijos gubernatorius Thornburgh (sėdi centre) pasirašant proklamaciją, skelbiant 
Vasario 16-tąją Pennsylvanijoje Lietuvos Nepriklausomybės diena. Šalia jo sėdi Charles Boja- 
nic ir Annie Morgalis, lietuvių komisionierė. Grupėje yra Pennsylvanijos Lietuvos vyčiai Al
bertas ir Jeanette Klizai, Anne Challen, Helen Butsavage, Anna Davala', Adelė Brooks, Frances 
Shoppel, Leo Butsavage, Joe ir Clara Gudoloniai, Vytis ir Helen Grabauskai, Eleonora Vai
čaitis, Anne Sikora ir Rita Shevokas.

lytas derybas dėl atominio nu
siginklavimo. Tas projektas iš 
viso turėjo daug priešininkų, 
kurie aiškino, kad MX raketa 
praktiškai nepakeis jėgų ba
lanso. Kai prezidentas Carte- 
ris siūlė jas statyti, buvo nu
matyta, kad tos raketos bus 
vežiojamos, kad sovietai nega
lėtų žinoti, kur jos yra ir pir
mu smūgiu sunaikinti. Ta
čiau tas projektas buvo atmes
tas kaip per daug brangus ir 
šios administracijos buvo nusi
statyta pasistatydinti ne 200, 
bet tik 100 tų MX raketų, pa
talpinant jas jau dabar esa
mose slėptuvėse, j kurias so
vietai jau seniai yra nusitaikę 
ir kurias jie, teoriškai, galėtų 
pirmu smūgiu sunaikinti. Kri
tikai taip pat aiškina, kad MX 
yra ‘pirmo smūgio’ ginklas, 
nes toji raketa su 10 sprogsta
mų užtaisų galėtų būti panau
dota prieš sovietų slėptuvėse 
laikomas raketas. Jos turėtų 
būti skubiai paleistos ves tik 
patyrus, kad sovietai paleido 
savo, kas karo pradžią pada
rytų automatišku dalyku, ga
lintį kilti dėl kokios nors tech
niškos klaidos. Administracija 
tačiau aiškino, kad MX kaip 
tik dėl to yra ginklas, kuris 
gali priversti sovietus rimtai 
derėtis.

Nors antradienio balsavi
mas buvo pirmas iš keturių rei
kalingų tai statybai pradėti, 
jis buvo pats reikšmingiausias 
parodyti krašto nuotaikas. Už 
pasisakė 55 senatoriai, jų tar
pe ir 10 demokratų, prieš 45 
senatoriai, jų tarpe 8 respub
likonai. Rašant šias eilutes 
buvo manoma, kad už pasisa
kys ir Atstovų Rūmai, nepai
sant to, kad ten yra demokra
tų dauguma. Mat, tradici
niai senato žodis užsienio poli-

Dirvos 70 metų sukakties minėjimo komitetas kovo 17 d. .ALT patalpose Chicagoje turėjo 
posėdį, kuriame aptarė minėjimo ir vajaus reikalus. Sėdi iš kairės: A. Juodvalkis, vicepirm. 
inž. J. Jurkūnas, ižd. O. Daškevičienė, sekr. V. Lenkevičienė, dr. D. Degėsys, pirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas, M. Valiukėnas, M. Marcinkienė, G. Kerelienė, V. Kerelytė ir P. Bučas. Nuotrau
koje nėra komiteto nario inž. K. Pociaus, kuris darė šią nuotrauką.

Dirvai paremti vajaus atidarymas
Mečys Valiukėnas

"Dirvos” 70-tį minint au
kų telkimo vajus pradėtas 
Chicagoje 1985 m. kovo 16 
d. Tos dienos vakare Lietu
vių tautiniuose namuose su
rengta ii- darniai pravesta 
"Dirvos” sukaktuvinė va
karienė. Jos rengimu rūpi
nosi : M. Marcinkienė, O. 
Daškevičienė, V. Lenkevi
čienė, J. žemaitis, J. Iva- 
šauskienė ir kt. Tarp tų ki-

tikos klausimuose yra svares
nis. O antra - demokratai ne
norės pasirodyti, kad jie prieš 
stiprią krašto gynybą. Jeigu 
taip ir bus, tai sumažins so
vietų viltis ko nors pasiekti 
kurstant viešąją opiniją prieš 
prezidentą.

(Nukelta į 2 psl.) 

tų radosi ir visos sukakties 
minėjimo komiteto pirmi
ninkas dr. L. Kriaučeliūnas. 
Taip vienas asmuo guodėsi 
man dar gerokai prieš va
karienę, esą j j dr. Leonas 
pakvietęs, sudaryti "Dir
vos” vakarienei vieną stalą 
svečių. Jis skambinęs savo 
draugams, bet gaunąs vie
nodą visų atsakymą, esą 
jau jie prie kitų stalų pri
tapę ... Ir vistik minimas 
asmuo, mačiau, turėjo jo 
paties suorganizuotą svečių 
stalą!

Vakarienės publika buvo 
įvairiopa daugeliu požiūriu, 
bet visus juos atvedė j šią 
vakarienę vienodas supra
timas, kad reikia remti lie
tuvišką spaudą.

Vakarienę trumpa kalba, 
pabrėžiant liet, spaudos 
vaidmenį visai išsiblaškiu
siai mūsų išeivijai, atidarė
M. Marcinkienė.

"Mūsų lietuviškoji spau
da yra tarytum tiltas jun- . 
giąs visuose kontinentuose 
išsiblaškiusius lietuvius į 
vieną šeimą, — tarė Ma
tilda Marcinkienė. Netekus 
spausdinto informacinio žo
džio, nutrūktų ryšys tarp 
išsibarsčiusių po visą pa
saulį brolių tautiečių, už
gestų laisvės kovos dvasia, 
susilpnėtų lietuvybės išsi
laikymo galimybės, tiek čia 
Amerikoj, tiek kituose kon
tinentuose.

Todėl nenuostabus, kad 
pakilioj nuotaikoj švenčia
me šią gražią savaitraščio 
"Dirvos” 70-ties metų gy

vavimo sukaktį. Jinai per 
visą savo darbo laiką sten
gėsi su savo skaitytojais iš
gyventi mūsų tautos laimes 
ir nelaimes, džiaugsmo pro
švaistes ir rūpesčius, o ypač 
sielojosi Lietuvos laisvės 
bylos vėdinimu. Be to, Dir
va įdomi, nes stipriai visuo
met jaučiasi Amerikos ir 
pasaulio politikos pulsas, šį 
vakarą malonu matyti tokį 
gražų būrį "Dirvos” skai
tytojų ir rėmėjų, supran
tančių nūdienės spaudos bė
das ir problemas. Savo da
lyvavimu jau pariamete 
Dirvą moraliai, žmogus pa
siekęs septynis desėtkus 
pradeda jausti visokius ne
galavimus taip ir mūsoji 
"Dirva” sudilo, ir jos kai 
kurie sąnariai pradėjo braš
kėti ir neveikti, todėl jai 
reikia pagalbos. Atjauski- 
me ją!”

Invokaciją, maldą į Aukš- 
giausįjį, sukalbėjo kun. dr. 
J. Prunskis.

"Viešpatie, kuris ateida
mas į mūsų žemę atnešei 
šilima žaižaruojantį Evan
gelijos žodį, švytintį tiesas, 
meilės ir laisvės idealais, 
laiminki visus tuos, kurie 
susirinko pasidžiaugti pa
triotine "Dirva”, beveik per 
tris ketvirčius šimtmečio 
mūsų tautinėn dirvon sė
jančia laisvės, tiesos ir švie
sos idealus.

Duoki, kad "Dirva” gy
ventų visą šimtmetį ir dar 
ilgiau, būdama mūsų kru
viną vergiją nešančios tau-

(Nukelta į 3 psl.)



SAVAITINĖ POLĮTIg^^^a

Kas laimi Nikaragvoje? - Lebano egzistencijos klausimas 

------- - Taikos ieškojimas Vid. Rytuose.-----------
Atrodo, kad padėtis centri

nėje Amerikoje - konkrečiai, 
Nikaragvoje - netrukus gali 
virsti opiausiu JAV užsienio 
politikos klausimu. Ne dėl to, 
kad JAV negalėtų jo išspręsti 
jėga, bet todėl, kad šiame kraš
te trūksta supratimo apie prob
lemos svarbumą.

Čia tebemanoma, kad visa 
toji sritis yra taip toli nuo šiau
rinės Amerikos, kad įvykiai jo
je negali sudaryti jai pačiai 
grėsmės — o jei ji kada ir atsi
rastų, visados bus laiko su ja 
vėliau susitvarkyti. Čia vis 
dar piktinamasi prezidento 
Reagano palyginimu Nikarag 
vos sukilėlių-‘contras’ su JAV 
nepriklausomybės pirmūnais, 
paskelbusiais nepriklausomy
bę nuo Anglijos. Girdi, ‘con- 
tras’ tėra tik JAV samdiniai, 
kuriems JAV jau išleidusios 80 
milijonų dolerių, bet kurie vi
sai neturi tame krašte pritari
mo ir iki šiol neužėmė nė vie
no didesnio meistelio ar teri
torijos. Už tat kongresas ne
turėtų patenkinti administra
cijos prašymo tiems ‘contrams’ 
paskirti dar 14 milijonų do
lerių. Juo labiau, kad jų veik
la tik stiprina sandinistų vy
riausybę ir duoda pretekstą 
griežtinti režimą ...

Iš tikro, syki sudarę vyriau
sybę, komunistai visados griež 
tina savo režimą, visai vistiek 
ar kas jam gresia ar ne. Taip 
matome pačioje Sovietų Sąjun 
goję ir visose kitose šio pasau
lio šalyse, kur jie tik prieina 
prie valdžios. Prie to paties 
tikslo jie eina ir Nikaragvoje. 
Ir už tat klausimas nėra ar rei
kia remti sukilėlius, bet ar ne
reikėtų juos paremti dar dau
giau.

Tiesa, sukilėliai neturi savo 
griežtai apibrėžtos teritorijos, 
tačiau visoje šiaurinėje krašto 
dalyje jie veikia gana laisvai. 
Taip, kad paskutiniu laiku

GREITAS 
PRABLAIVĖJIMAS...

(Atkelta iš 1 psl.)
Vienu žodžiu, atsakymas 

vėl priklauso sovietams. Per 
Cernenko laidotuves Gorbače- 
vas davė suprasti, kad jie gali 
pradėti kiek kitokią užsienio 
politiką negu Brežnevo-Cer 
nenko režimas, kuris bandė 
tiesiogiai susitarti su JAV. Pri
imdamas Prancūzijos ir Vaka
rų Vokietijos pasiūlymus jas 
aplankyti, bet nesiskubinda
mas atsakyti Reaganui, Gor- 
bačevas gali sustiprinti sovie
tų bandymus susikalbėti su 
Vakarų Europa ir Japonija, 
izoliuojant JAV. Iki šiol, Gro
myko vadovaujama politika 
nepasirodė esanti taip lanksti, 
nes tam visų pirma reikėtų 
duoti kiek daugiau laisvės Ry
tų Europai. Ar Gorbačevas 
tai galėtų ir norėtų padaryti - 
ir svarbiausia, ar jam bus leis
ta taip padaryti! - atsakymo į 
tai dar niekas nežino.

cija faktinai yra didesnis vy
riausybės priešas kaip cont- 
ras’.

Neturėdama ką eksportuo
ti, vyriausybė yra priversta 
spausdinti popierinius pinigus 
be jokio padengimo. Infliaci
ja šiais metais sieks netoli 
100%.

Visa tai kalba už tai, kad 
sukilėlių taktika yra teisinga. 
Savo ūkinėm priemonėm jie 

ventojai toli gražu nėra vyriau- pasiekė daugiau negu politi- 
sybės šalininkai. Priešingu at
veju jie būtų palikti kovoti su 
partizanais. Iš tikro tie nėra 
tokie bejėgiai, kaip nori at
vaizduoti jų priešai. Pati val
džia praneša, kad kovai su 
partizanais jai reikia išleisti 
40% visų jos pajamų. Neofi
cialiai ta dalis vertinama 
daug aukščiau - iki 60 %. Su
kilėlių veikla ypatingai suma
žino kavos derlių. Kai sandi- 
nistai perėmė valdžią, Nika
ragvos kavos derlius buvo skai
čiuojamas 150 milijonų svarų. 
Šiais metais jis bus tik 80 mi
lijonų svarų. Iš dalies dėl to, 
kad valdžios pravesta jaunų 
vyrų mobilizacija labai suma
žino darbininkų skaičių - ne 
tik atėmė apie 100,000 vyrų iš 
darbininkų tarpo, bet nuo jos 
slapstosi dar didesnis skaičius. 
Net juokiamasi, kad mobiliza-

Managvos vyriausybė pradėjo 
iškeldinėti žmones iš kaimų ir 
ūkių, kad galėtų, kovodami su 
partizanais, juos bombarduoti 
ir sudeginti. NY.Times pra
neša, kad toks iškeldinimas 
šiais metais jau palietė 7,000 
šeimų, kurios buvo priverstos 
per 48 valandas palikti savo 
namus ir turtą, persikraustant 
j tolimas vietoves.

Tai paliudija, kad tie gy-

DIRVA

niai ar kariškai. Žinia, Ma
nagvos vyriausybę palaiko Ku
bą ir sovietinis blokas, bet to 
resursai nėra dideli.

įdomu, kad šiuo tarpu JAV 
dar yra didžiausias Nikarag
vos užsienio prekybos partne
ris. Pvz. - visi Nikaragvos ba
nanai yra parduodami JAV. 
Apie 20 % viso importo ateina 
iš JAV. I čia ateina ir 18% 
Nikaragvos eksporto.

•••
Kai Izraelis 1982 m. užpuo

lė Lebaną, jo krašto apsaugos 
ministeris Sharonas tikėjosi 
greitai susitaikinti su tuo kraš
tu, kuris faktinai niekados ne
buvo karo stovyje su Izraeliu. 
Tik jame įsitvirtinusios PLO 
karinės jėgos iš ten puldavo 
Izraelio pasienio miestelius. 
Tos jėgos neturėjo didelių sim
patijų Lebano krikščionių,

■ Iš kitos pusės
Valio dr. A. Butkui už atvirumą. Rinkimų proga aiš

kindamas Bendruomenės svarbą, jis kovo 14 d. DIRVOJE 
rašė: > L,

"Lietuviškoji spauda ir radijas yra vienas 
stipriausių kertinių ramsčių visokeriopoje Lietu
vių Bendruomenės veikloje. LB turi spaudai ir ra
dijui suorganizuoti žymiai didesnę paramą.”

”Turi suorganizuoti” tai ateities dalykas. Gerai 
kad daktaras neparašė ’rėmė’. Koks iš tikro buvo Bend
ruomenės nusistatymas spaudos atžvilgiu? Atsakymas j 
tą faktą išplaukia iš nenuginčijamo fakto — Bendruome
nė pradėjo leisti savo laikraštį.

Teoriškai tas Bendruomenės užsimojimas, kaip ir 
visi kiti, skambėjo labai impozantiškai. Ar ne tiesa, kad 
sutelkus visas jėgas galima būtų išleisti labai patrauklų 
mėnraštį? žinoma, bet kas išėjo praktiškai? Pasaulio Lie
tuvis nepralenkė nei vieno iki šiol ėjusių.

Tiesa, vienam žmogui net su pora talkininkų sunku 
išleisti įdomų mėnraštį. Antra vertus visa eilė rečiau pa
sirodančių laikraščių ir žurnalų išsiverčia be apmokamų 
bendradarbių. Mat, išeivijos sąlygose leisti laikraštį rei
kia ne tik bendro 'bendruomeninio’ intereso, bet ir smul
kesnio, specifiniai pasaulėžiūrinio ar net grynai asmeniš
ko poreikio. Tai paaiškina kodėl kiekviena partija ir or
ganizacija, neišskiriant ir Bendruomenės, leidžia savo 
žurnalus ar laikraščius. Prakrapštyk jų fasadą ir už jo 
rasi vieno asmens ar kurios nors mažos grupelės iniciaty
vą. Suvarysi juos į kolchozą — gausi tokią pat naudą kaip 
Sovietijoje: maisto pritrūko.

Jei bendruomenė iš tikro apsispręstų paremti spau
dą, kaip ji tai padarytų? Valdžią sudaro žmonės. Kurių 
bus dauguma valdyboje, tos krypties jie parems ir laik
raščius. Už tat laikraščiai daug naudos nesitiki. DRAU
GAS, TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, DIRVA atskirai renka pi
nigus naujom mašinom įsigyti. Atskiri laikraščiai prasi
dėjo dar prieš tautos organizacinį gyvenimą. Išeivijoje jie 
pergyvens ir Bendruomenę, (vm)

druzų ir mahometonų tarpe. 
Ir iš tikro Izraelis greitai pasi
rašė taikos susitarimą su nau
jai išrinktu prezidentu A. Ge- 
meyeliu.

Šiandien tačiau padėtis yra 
tokia, kad ne tik tas taikos su
sitarimas neveikia, bet Izrae
lio besitraukiančią kariuome
nę puola šijitai, kurie anks
čiau ieškojo Izraelio pagalbos 
prieš pas juos įsikūrusius pa
lestiniečius. Suskilo ir anks
čiau taip draugiški Izraeliui 
buvę krikščionys.

Faktinai, Izraelis - kai puo
lė - tikėjosi matyti nauju pre
zidentu Gamaelio brolį Bashir 
kuris buvo suorganizavęs stip
rią krikščionių kariuomenę. 
Bet Bashir žuvo 1982 m. rug
sėjo mėn. ir jo brolis Amin ne
buvo toks energingas, kaip Ba 
shir. Izraeliui pradėjus trauk
tis, Amin vis daugiau ir dau
giau ieškojo sutarimo su Sirija. 
Reikia kartu atsiminti, kad 
krikščionys jau seniai nebesu
darė Lebano gyventojų daugu 
mos, kurią turėjo sudarant Le 
bano valstybę po II pasaulinio 
karo. Tokioje situacijoje Ba- 
shiro našlė Solangė suorgani
zavo sukilimą prieš savo bu
vusį švogerį, kuriam vadovavo 
Bashiro buvę pagalbininkai 
Samir Geagea ir Elie Hobei- 
ka - kuris faktinai yra atsakin
gas už palestiniečių pabėgė
lių žudynes Sabra ir Chantila 
stovyklose - reikalaudami iš 
Amino nebedraugauti su Si
rija. Sirija pasiuntė savo tan
kus, tačiau juos sulaikė prieš 
krikščionių apgyventas vieto
ves, duodama laiko taikingam 
susitarimui. Izraelis pasiuntė 
savo žvalgybinius lėktuvus ir, 
sakoma, laivus su ginklais 
krikščionims. Kariauti su Iz
raeliu Sirijai šiuo tarpu dar 
nesinori. Po nepasisekimų Le

1985 m. kovo 28 d.

bane - ir Izraelyje neliko daug 
karingumo.

Tuo tarpu pasmarkėję karo 
veiksmai tarp Irano ir Irako, 
privedę prie abejų kraštų mies
tų bombardavimo iš lėktuvų 
ir sovietų raketom kurias Ira- 
nui pateikė Libija, labai su
neramino ‘nuosaikius’ arabų 
valdovus - Egipto prezidentą 
Mubarek ir Jordanijos karal- 
lių Hussein, kurie abu pradėję 
tartis Jordano sostinėje Ama
ne, nuskrido i Irako sostinę 
Bagdadą. Jei Ajatola laimėtų 
karą, jie abu netektų valdžios. 
Jie abu kartu spaudžia Wa- 
shingtoną, kad tas priverstų 
Izraeli susitaikyti su palesti
niečiais, bet Shultzas ir Rea
ganas tam dar nerodo didelio 
noro, po savo nepasisekimų 
Lebane.

MACHINE TOOL DESIGNER 
VVinona Van Norman a Division of 

the Hein-Werner Corp. has an 
immediate opening for a qualified 
machine tool designer. Applicants 
should have a BS Oegree in 
Mechanical Engineering and ai 
teast 5 vrs. in machine tool 
design. Salary and benefits com- 
mensurate with abititv. Send re- 
sponses to Michael Koons. Vice 
President Industrini Relalions 
and Personnel.

Hein-Werner Corp. 
1005 Perkins Avė. 

VVaukesha, Wl, 53187 
Egual Opportunity Employer

OWNER
OPERATORS

R ils internatkmal has opening* 
for owner operators with tan- 
dem fractors fo pult company 
eauipment. Prompt metely s*t- 
liemenis Generout trio od- 
vanos. Ovlck tumarovnd. For 
more detali* coli Lindo from 9 
a m. fo 4 p.m. at 614-345-6677 or 
14»»Z3W

FOAM
Porson wlth handt-on eiperlence 
in ftexlble. «nd self-tkin foam*. 
F»mlll*r wlthhlgh and low_presj 
mold* įhiru^ production. < 
coli, and troubtethooflng. 
tent opportunity. Call [Or 
vlow or *end rašymo wlm

144TONJ 
Redmond, WAIK

»r wlth high and low pre»- 
egulpmtnl, davaiopina 
fhru production.

*'r Inltr 

Katery
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LIETUVIŠKOS SPAUDOS VARDAI
Okupuotoj Lietuvoj Ru

sijos carams uždraudus 
spausdinti lotyniškomis rai
dėmis lietuviu kalba raštą 
— knygas ir laikraščius, 
prieglaudą rado Vokietijos 
užgrobtoj kaimyninėj Prū
sijoj ir tolimoj amerikoj. 
Kai lietuviai vargo lietuviš
ką raštą slapta gabendami 
per sieną, rizikuodami savo 
laisve ir gyvybe, mūsų švie
sesni tautiečiai, pasiekę 
laisvąją Ameriką, leido lie
tuviškus laikraščius, steigė 
parapijas ir draugijas, sta
tė bažnyčias ir augino lietu
vių pasitikėjimą. Nelemtos 
unijos su Lenkija pasėkoje, 
reikėjo atskirti lietuvius 
nuo lenkais užgožtų parapi
jų ir draugijų. Steigėsi lie
tuviški laikraščiai ir vieni 
griežčiau, kiti silpniau mė
gino atsiriboti nuo lenkų 
įtakos. Vienas iš to meto 
leistų laikraščių — Vienybė 
lietuvninkų, vėliau tapusia 
tik Vienybe, šiais metais 
įžengė į šimtmetinę sukak
tį. Vienybė pergyvenusi 
įvairias krizes ir leidimo 
dažnumą, nuo šių metų ža
da pasirodyti tik kartą į 
mėnesį. Laikraštis ėjęs 2-3 
kartus savaitėje, po nepilnu 
100 metų virto tik mėnesi- 
nuku. Panašaus ar dar blo
gesnio likimo sulaukė dau
gelis lietuviškų laikraščių.

šie metai yra lietuviškos 
spaudos sukaktuviniai me
tai. Be jau minėtos Vieny
bės, sukaktis mini: DRAU
GAS — 75 metų, DIRVA ir 
DARBININKAS po 70 me
tų. šiomis gražiomis sukak
timis džiaugiasi lietuviškos 
spaudos mylėtojai, bet kar
tu kelia ir rimtą rūpestį, 
nes prenumeratoriai ir 
spaudos bendradarbiai ma
žėja, o leidimo kaštai didė
ja. Lietuviškoji spaudai ir 
knyga pergyvena visokerio
pą krizę. Leidyklos nesuve
da galo su galu, o redakto
riai nesuranda naujų ben
dradarbių ir talkininkų. Su
sirūpinimas išlaikyti lietu
višką spausdintą žodį, pra
šantys paramos. Susidariu
sių komitetų prašymo nenu- 
stumkime į šalį, bet tuojau 
pat atsakykime ir, pagal iš
gales, paremkime. Jeigu 
prieš šimtą metų buvo žmo

nių, kurie negailėjo atiduo
ti tūkstantį dolerių, kad lie
tuviškas laikraštis išeitų, 
aai šiandien, kai dolerio 
vertė yra šimtą kartų 
mažesnė, o mūsų ekonimi- 
nis pajėgumas neabejotinai 
tiek pat kartų didesnis, ne
prisidėti savo įnašu, būti) 
nepateisinama. Argi ano 
meto mažaraščių pirmųjų 
emigrantų meilė lietuviš
kam raštui buvo didesnė už 
mūsų, užaugusių nepriklau
somos Lietuvos paunksmė- 
je? Manau, kad mes esame 
labiau susipratę ir apsišvie
tę už anuos mažamokslius 
lietuvius, sukūrusius para
pijas, leidusius laikraščius 
ir knygas.

Kaip mūsų uždarbiai yra 
padidėję, taip ir laikraščių 
leidimo kaštai taip pat ke
leriopai išaugo. Nė vienas 
lietuviškas laikraštis neišsi
laiko iš prenumeratos mo
kesčio ir kuklių skelbimų. 
Galą su galu padeda suves
ti tik geradarių pridedamos 
aukos ir neatlyginama tal
ka. Padidinkime prenume
ratorių skaičių ir tuo pačiu 
sumažinsime leidimo kaš
tus.

Prenumeratorių skaičių 
galima padidinti, tik reikia 
pakalbinti artimuosius kai
mynus ir viduriniąją kartą, 
kuri nors gerai kalba lie
tuviškai, bet nepakankamai 
remia lietuvišką veiklą ir 
ypač spaudą. Jaunesniųjų 
prenumerato r i ų įsijungi
mas, ilgesniam laikui užtik
rintų laikraščio gyvybę.

Svarbią vietą užima tech
niškas laikraščio paruoši
mas ir spausdinimas. Spau
dos technika šuoliais lekia 
pirmyn ir su senomis maši
nomis negalima spėti laik
raštį išleisti. Reikia naujų 
rinkimo ir spausdinimo 
priemonių, nes turimos pa
seno ir susidėvėjo, o dalių 
negalima gauti. DIRVOS, 
prieš 18 metų įsigyta rinki
mo mašina, susidėvėjo ir 
paseno, o nauja kompiuteri
nė mašina kainuoja apie 
30,000 dol. Mieli Dirvos 
skaitytojai, p a g alvokime 
apie ateitį ir prisidėkime 
savo ištekliais prie naujos 
rinkimo mašinos įsigijimo. 
Dirvos 70 metų sukakčiai

Dirvai paremti vajaus...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tos šaukliu. Lai šis mūsų 
tautą mylintis laikraštis 
laisvajam pasauliui pertei
kia tai, ko negali mums 
pranešti pančiais uždarytos 
kalinamo tėvynėje lietuvio 
lūpos, ko neįstengia skelb
ti beprotnamio si enomis at
skirtas, chemikalais nuodi
jamas dėl savo tautos mei
lės kenčiantis mūsų brolis.

Viešpatie, atverki mūsų 
širdis, kad džiaugsmingas 
"Dirvos” jubiliejus būtų pa
minėtas ne tik gardžiuojan- 
tis prie šių vaišėmis gau
sių stalų, bet reikštųsi ir 
nuoširdžiu noru jungtis į tą 
Lietuvos meilės tarnybą, 
kurią skelbia "Dirva”. 
Įkvėpki lietuviuose ryžtą 
savo darbu ir aukos įnašu 
prisidėti, kad "Dirvos” pa
triotinis balsas dar ilgus de
šimtmečius plačiai skambė
tų.”

Po vakarienės tolesnę 
programą vesti pakviestas 
Viktoras Mastys, Sparnuotu 
žodžiu apibūdinęs, jis pa
kvietė Vitalį Žukauską, po
puliarų vieno žmogaus te
atro aktorių.

Jo, Vitalio Žukausko, šį 
vakarą pastatytoji komedi
ja (ar drama?), paskiri 
vaizdai bei pokalbiai nuo
lat ir nuolat iššaukė klau
sytojų šypseną ir juoką, 
kaip sakoma, iki ašarų. Ak-

torius palietė dešimtis klau
simų, charakterių ir vis iš 
linksmosios pusės. Savotiš
kai įdomią, netrumpą apy
saką, — Palangos pajūrys
— Vitalis paskaitė naudo
damas visus žodžius, prasi
dedančius raide "P”... Vie
nu pirmų sakinių Vitalis 
akcentavo: "kiti dirba iš 
idėjos ar dėl idėjos. Aš už 
pinigą!” Kai prie man gre
timo stalo kilo ginčas, ar 
tai tiesa, netikėliai nuėjo 
pas vakarienės vadovus ir 
gavo atsakymą — Jei lėk
tuvo bilietas New Yorkas
— Chicago ir atgal yra pi
nigas, tai Vitalis dirbo už 
jį • • •

Kazė Brazdžionytė, įteik
dama 500 dol. Korp! Neo- 
Lithuania Chicagos vardu, 
pasveikino šiais žodžiais:

”Korp! Neo - Lithuania 
Chicagos padalinys sveiki, 
na "Dirvą” 70 metų sukak
tyje ir linki ilgiausių, il
giausių dienų. Sveikina re
dakciją ir administraciją, 
visus bendradarbius, kad 
jie vedini lietuviškos spau
dos meilės, ištvertų dirbti, 
aukodamiesi visų gerovei ir 
gelbėti spausdintą žodį jo 
gyvavimo kelyje. Jei knyg
nešiai sugebėjo išplatinti 
pavergtam krašte spaudą ir

tu liepsnoja Aušra, Kroni
ka ir kita spauda, tikėkime, 
kad laisvame pasaulyje ji 
ilgai klestės. Tad nuošir
džiausi linkėjimai visiems. 
Tegu lietuviškas žodis ant 
balto popieriaus ilgai gy
vuoja!”

Vakaronės pabaigoje bu
vo pravestas "Dirvai” rem
ti vajus. Duomenys bus vė
liau skelbiami "Dirvos” 
skiltyse, šį vakarą buvo 
daug šimtininkų ir mažes
nėmis sumomis rėmėjų. 
Tūkstantinėmis parėmė: dr. 
Birutė ir Bronius Kasakai
čiai, Vincentina ir Jonas 
Jurkūnai, Marija ir Anta
nas Rudžiai, Elena ir Ka
zimieras Pociai, Irena ir dr. 
Leonas Kriaučeliūnai, po 
500 žaliukų klojo Roma ir 
dr. Danielius Degėsiai ir 
Korp! Neo-Lithuania Chica- 
gos padalinio valdyba, ži
nant, kad šio vajaus siekis, 
surinkti "Dirvai" $70,000 šį 
vakarą padaryta graži pra
džia vos ne septintadalis 
sumos. Geros sėkmės vy
riausiajam komitetui ir ko
mitetams paskirose vieto
vėse JAV ir Kanadoje tęs
ti vajų iki galo.

★
P. S. Papildant šį repor

tažą, atskirame voke buvo 
išsiųstos nuotraukos iš va
jaus atidarymo vakarienes, 
bet iki laikraščio išleidimo 
dienos dar nepasiekė redak-

paminėti komitetas, vado
vaujamas ALT Sąjungos 
pirm. dr. Leono Kriaučeliū- 
no, daro viską, kad reikia
mas kapitalas būtų sukeltas 
ir naujos rinkimo priemo
nės įsigytos. Visų mūsų pa
rama yra labai reikalinga.

Etninių, kartu ir lietu
viškų, laikraščių didžiausias 
priešas šiuo metu yra paš
tas. Siuntimo išlaidos yra 
didelės ir nuolat auga, o pa
tarnavimas žemiau kritikos. 
Lietuviški laikraščiai, kaip 
antro klasės siuntos, yra 
pamestinukų vietoje. Pini
gus sumoki, o pristatymas
vykdomas vėžio žingsniu. 
Dažnai laikraštį gaunam 
kelias dienas ar net savai
tes pavėlavus. Prieš 35 me
tus už laiško pasiuntimą 
mokėjome tris centus, o 
šiandien mokame net 22 
centus. Kaina pakilo dau
giau 700' (, o patarnavimas 
gal tiek pat kartų pablogė
jo. Laiku negaunantieji lai
kraščio, dažnai kaltina ad
ministraciją, o reikia kreip
tis į pašto įstaigą ir reika
lauti gerinti patarnavimą, 
nes leidėjai laikraštį prista
to laiku.

Mūsų laikraščiai vargsta 
dėl mažėjančių prenumera
tų, didėjančių spaudos išlai
dų, ųiažėjančių bendradar
bių ir nesąžiningo pašto pa
tarnavimo.

Ką galime ir kas nuo mū
sų priklauso darykime vis
ką, kad lietuviškoji spauda 
neuždustų. (aj)

rijos.išlaikyti, jei dabartiniu me

Vilties Draugijos pirm. dr. D. Degėsys su ALT S-gos pirmi
ninku dr. L. Kriaučeliūnų, kuris pirmininkauja Dirvos 70 metų 
sukakčiai paminėti komitetui. K. Pociaus nuotr.

AKTYVAI 37,000,000 DOLERIU

KASOS VALANDOS:

KASA Lietuvių Federalinė Kredito Unija
CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSBURG

TAUPYMO CERTIFIKATAI

MARQUETTE PARKE 
2615 West 71st St. 
Chicago, IL 60629 
312-737-2110

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00

Ketvirtadieniais 
, , iki 7:00
Šeštadieniais: 

9:00-2:00

CICERO
1445 So. 50th Avė. 
Cicero, IL 60650 
312-656-2201

Antr. 9:00-12:00 
Ketv. 3:00- 6:00 
Sėst. 9:00-12:00

IRA - 10% (metinis prieaugis 10.92%)

SUMA TERMINAS KURSAS

$500

-19,999

3 mėn.
6 mėn.
1 metų,
2 metų,
3 metų

8.80%
8.80%
9.25% 

10.00% 
10.15%

$20,000

-49,999

3 mėn.
6 mėn.
1 metų
2 metų
3 metų

9.00%
9.00%
9.35%

10.10%
10.25%

$50,000 ir daugiau - pagal susitarimą.

TAUPOMOJI SA.SKAITA - 7.0% 
(metinis prieaugis 7.25%)

SKOLINA tik savo nariams žemesniais 
nuošimčiais ir geresnėmis sąlygomis.

St. Petersburg: 
813-367-6304

New York tel.: 
718-441-6799

KIEKVIENA SASKAITA IKI $100,000 
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS
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los Angeles lietuviai
Rūta Šakienė

TAUTINIŲ NAMŲ 
VALDYBA PASILIEKA 

TA PATI

Los Angeles Tautinių Na
mų įstatuose numatyta, kad 
metinis narių susirinkimas 
turi vykti pirmoje kovo mė
nesio pusėje ir kad kiekvie
nais metais kadencija rota
ciniu būdu baigiasi dviems 
direktoriams — šiemet Jo
nui Petroniu! ir Vincui 
Juodvalkiui. Revizijos Ko
misija renkama kiekvienų 
metų.

Kvietimus gavę kovo 10- 
tai, į Tautinių Namų di
džiąją salę tą sekmadienio 
popietę susirinko apie 60 
žmonių, keturiasdešimt iš 
jų turi teisę balsuoti Tau
tinių Namų nariai, o kiti — 
svečiai. Taip pat gautas 41 
raštiškas įgaliojimas — 
proxy, iš asmeniškai daly
vauti negalėjusių.

Susirinkimą atidarė ir 
pravedė pirm. Jonas Petro
nis. Atsistojimu pagerbti 
mirę nariai, kurių metų bė
gyje buvo net šeši. Paskai
tytas praeito susirinkimo 
protokolas ir valdybos pra
nešimai — viskas priimta 
be pataisymų. Revizijos Ko
misija pareiškė, kad kny
gos vedamos tvarkingai.

Pirmininkas Jonas Petro
nis savo pranešime paminė
jo, kad šių metų bėgyje yra 
numatyti didesni remontai 

ir bus bandoma juos pada
ryti kaip galima taupiau. 
Apgailestavo, kad Tautiniai 
Namai, pasitraukus Genei 
Plukienei, nebeturi nuolati
nės šeimininkės, bet, esąs 
dėkingas, kad kol tokia bus 
surasta, talkininkauja Ge
nė Kudirkienė. Pirmininkas 
pasidžiaugė, kad pusmetį 
sirgęs Namų tvarkdarys ir 
naujausias narys Kęstutis 
Leveckas vėl grįžo į savo 
pareigas. Tuo pirm. J. Pet- 
roniui atpuolė sunkus ir lai
ką užimantis patalpų prie
žiūros ir nuomavimo dar
bas. Baigdamas savo pra
nešimą pirmininkas, kurio 
kadencija šiemet baigiasi, 
padėkojo direktoriams už 
gražų bendradarbiavimą ir 
tolimesnį susirinkimo pir
mininkavimą perleido Ra
mūnui Bužėnui.

Sekė rinkimai. Abu di
rektoriai — pirm. J. Petro
nis ir Vincas Juodvalkis su
tiko kandidatuoti sekančiai 
kadencijai ir buvo susirin
kimo vienbalsiai perrinkti. 
Taigi, ateinantiems metams 
Tautinių Namų Direktorių 
Kabinetas pasilieka tas 
pats: pirmininkas Jonas 
Petronis, Ramūnas Bužė- 
nas, Aloyzas Pečiulis, Vin
cas Juodvalkis ir Bronius 
Dūda.

Pirmininkas padėkojo už 
parodytą pasitikėjimą ir 
paminėjo, kad sekantys jau 
bus jo pirmininkavimo de
šimtieji metai.

Revizijos Komisijon per

rinkti inž. Antanas Mažei
ka ir Vladas Gilys, o vietoj 
mirusio Jono Mockaus — 
Feliksas Masaitis.

Einamuose reikaluose bu
vo dar vis diskutuojama dėl 
pernai padarytos bronzinės 
Tautinių Namų narių sąra
šo lentos. Susirinkimo nu
tarta, kad į lentą viskas ne
gali sutilpti, todėl įvairius 
svarbius kūrimosi įvykius 
ir ypatingo pagerbimo rei
kalingus žmones, tol kol 
dar yra gyvų liudininkų, 
aprašyti atskirame leidiny
je — išleisti Los Angeles 
Tautinių Namų įsikūrimo 
istoriją. Po susirinkimo se
kė pabendravimas ir pasi- 
vaišinimas, kurį paruošė 
Genė Kudirkienė.

NAUJA RADIJO KLUBO 
VALDYBA

Vasario 24 dieną vyku
siame Los Angeles Lietuvių 
Radijo Klubo narių meti
niame susirinkime išrinkta 
nauja valdyba pasiskirstė 
pareigomis. Pirmininkas — 
balsų daugumą gavęs ilga
metis radijo darbuotojas 
Vladas Gilys, vicepirminin
kai — irgi veteranas pro
gramų redaktorius Vladas 
Bakūnas ir naujai įėjęs Sta
sys Kungys. Daug metų se
kretoriaujantis, tose pačio- 
se pareigose pasiliko Juozas 
Gedmintas, iždininkas Juo- 
zas Dzenkaitis, garso tech
nikas ir programų koordi
natorius — Henrikas Ba- 
jalis.

Dvejus metus pirminin
kavusi Rūta Klevą Vidžiū- 
nienė, dėl kitų įsipareigoji
mų, atsisakė kandidatuoti, 
bet sutiko ir toliau likti 
viena iš pranešėjų. Kiti 
pranešėjai — valandėlių re
daktoriai : Vladas Bakūnas, 
Stasė Pautenienė, Angelė 
Nelsienė ir Genovaitė Plu- 
kienė. Geros sėkmės Radijo 
valandėlei!

ŽURNALISTŲ VALDYBA 
PRADĖJO DARBĄ

Lietuvių žurnalistų Są
jungos centro valdyba vėl 
sugrįžo į Los Angeles. Pa
reigomis pasiskirstyta se
kančiai: pirmininkė — Rū
ta Klevą Vidžiūnienė, vice
pirmininkai — Ignas Me
džiukas ir Vladas Bakūnas, 
sekretorius — Juozas Koje
lis, iždininkė — Rūta Ša
kienė. Kandidatai — dr. 
Petras Pamataitis ir Vladas 
Gilys. šios savaitės pradžio
je naujoji c. v. pirmininkė 
losangeliečiams L. ž. S-gos 
nariams išsiuntinėjo pa
kvietimus į pirmąjį susirin
kimą, kuriame yra numaty
ta apspręsti, ar turėsime ir 
vietos skyrių, ar bus pasi
tenkinta užkrauti rūpesčius 
ant c. v. pečių. Taip pat bus 
aptartos ateities veiklos 
gairės. Susirinkimas šau
kiamas balandžio 13 dieną,

1 m. Lnvn 9R H

Kovo 17 d. New Yorke lankėsi LB Socialinių Reikalų Tarybos pirmininkė Danguolė Va- 
lentinaitė iš Chicagos tikslu susirūpinti ir New Yorko apylinkėse gyvenančiais vyresnio am
žiaus lietuviais ir ieškoti veiklos priemonių, kaip palengvinti jų senatvės dienas ir teikti pa
galbą. Žmonių Kultūros Židinyje buvo susirinkę apie porą šimtų. Nuotraukoje iš kairės archi
tektas Edvardas Babušis, New Yorko lietuvių pagalbos komiteto pirm. Irena Banaitienė, LB 
New Yorko Apygardos pirm. Aleksandras Vakselis. LB Socialinių Reikalų tarybos pirm. Dan
guolė Valentinaitė ir Vincas Padvarietis LB New Yorko Apyg. iždininkas. L. Tamošaičio nuotr.

PAGALBA VYRESNIEMS LIETUVIAMS
Kovo 10 d. Kultūros židi

nyje, Brooklyne, N. Y. įvy
ko LB New Yorko Apygar
dos iniciatyva lietuvių susi
rinkimas tikslu padiskutuo
ti socialinių reikalų klausi
mą, kaip pagelbėti vyresnio 
amžiaus lietuviams. Susi
rinkimą atidarė LB New 
Yorko Apygardos pirm. A. 
Vakselis. Lietuvos genera
linis konsulas A. Simutis 
pasakė žodį paminėdamas, 
jog, kol New Yorke buvo 
BALFas, tai daugeliui lie
tuvių pagelbėdavo.

Tuo tikslu buvo pakvies

ta iš Chicagos Danguolė 
Valentinaitė toje srityje tu
rinti jau didelį patyrimą. 
Mūsų tauta visados pagel
bėdavo tokios pagalbos rei
kalingiems lietuviams, sa
kė ji, čia dabar jau nebe- 
sam tokie geraširdžiai. Ta
čiau pagalba reikalinga nors 
ir finansinio pajėgumo ne- 
trūkstant, tai dar nereiškia, 
kad tokiam nereikia pagal
bos. Ji paminėjo visą eilę 
iš savo darbo toje srityje 
patyrimo teigiamų ir nei
giamų nuomonių. Mėtom 
pinigus šokiams, šventėms, 
bet socialiniu atveju patar
nauti gaila centų, sakė ji ir 
papasakojo apie Chicagoje 
jau suorganizuotą socialinių 
reikalų tarybą.

2 vai. p. p. šv. Kazimiero 
parapijos apatinėje svetai
nėje. Kviečiami tiek nariai, 
tiek norį prisidėti prie są
jungos darbo.

• A.L.T. S-gos Los An
geles skyriaus metinis susi
rinkimas šaukiamas gegu
žės 5 d., sekmadienį, tuoj 
po Sumos, Tautinių Namų 
viršutinėje salėje.

(213) 829-4757 (818) 893-7584

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accountant

2802 Santa Monica Boulevard 
Santa Monica, CA 90404

14659 Limedale Street
Panorama City, Ca 91402•••<•••••••••••••••••••

Chicagoje tą darbą pra
dėjo Jonas šoliūnas ir po 
metų pasitraukė. Likau vie
na, sakė ji, bet praradau 
šeštadienius. Chicagoje jau 
ilgą laiką duoda finansinę 
paramą etninėms grupėms, 
bet lietuviai nesinaudojo. 
Mes džiaugiamės praplėtę 
pagalbą medicinos požiūriu, 
nes pradėjo ateiti jaunų 
gydytojų, nes vyresniems 
pasitraukus poilsio, neliko 
kas patikrintų sveikatą, o 
svetimiems lietuviai nepa
sitiki. Tas labai daug padė
jo patikrinimui sveikatos 
ir laiku suteikiama pagal
ba nusiunčiant į ligoninę. 
Ji pasidžiaugė, kad jiems 
Chicagoje gerai sekasi, nors 
ir palengva, bet šis darbas 
eina pirmyn. Market Parke 
jau gerai susiorganizavę, 
jau turi iš organizacijų 
lankančius asmenis. Dabar 
jau pradeda Ciceroj. Jie la
bai vertina Clevelando na
mus, bet lietuviai vengia 
jų, nes iš 84 butų tik 12 yra 
lietuvių užimti. Nors kai 
kurie patys gyvena palėpėj, 
bet nenori ir tiek.

Pradėkime galvoti apie 
ateitį, sakė Valentinaitė, 
pradėkim steigti fondus se
natvės, pagalbos ar kitaip 
vadindami. Labai svarbu 
vienišumą žmogui paleng
vinti. Jei kurie netoli gyve
na, ateitimi į socialinius 
namus, randa pažįstamų, 

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

pasikalba, nueina į lietuviš
ką restoraną kavos puodu
ką išgerti ir t. p. Valenti
naitė ne tik prarado šešta
dienius, kaip ji pati minėjo, 
bet pasiėmė metus neapmo
kamų atostogų. Moralinis 
atlyginimas yra brangiau
sias už visa kita, pabrėžė 
ji. Chicagoje per vieną mė
nesį pereina 400 žmonių ir 
tai mums teikia dvasios 
stiprybės ir toliau dirbti, 
baigė viešnia iš Chicagos 
LB socialinių reikalų koor
dinatorė.

Po to buvo daug klausi
mų, į kuriuos ji atsakinė
jo. Taip pat priminė ir 
Chicagoje veikiančią Lietu
vos dukterų draugiją socia
linės talkos bei pagalbos 
srityje. Priminė ir tai, kad 
visose JAV valstijose vei
kia skirtingi įstatymai. Vie
nur galima iš valdžios dau
giau išreikalauti, o kitur 
mažiau.

I. Banaitienė nušvietė, ką 
jau yra nuveikęs Tarpusa
vio pagalbos komitetas New 
Yorke, kuris dar tebėra kū
rimosi stadijoj. Po šių iš
klausytų pranešimų ir dis
kusijų tikime, jog toji pa
galba vyresniems ar ligo
niams plačiau pradės reikš
tis. (eč)

COOKS PART TIME
Be able to prepare th© following: 
pierogie, knishes. kugel & blintzes. 
Day work, excellent pay. Call 215- 
235-2617. Braverman’a Bakery, 2617 
W. Girard AveM Phila., Pa. 19130.

(12.18)
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Kompiuteriai ir žmonija
Kompiuteriai yra šio 

šimtmečio visapusiškai po
zityvus stebuklas. Stebinan
čiai atrodo per paskutinius 
tris dešimtmečius padaryta 
pažanga. Stebina dabartinis 
šių mašinų pajėgumas ir 
žadamos ateities galimybės. 
Turėtume būti likimui dė
kingi, kad kompiuteriai, 
panašiai kaip atominė bom
ba II-jo Pasaulinio karo pa
baigoj, pirmiausiai atsira
do JAV-se bet ne kokioj ti
roniško Didžiojo brolio 
tvarkomoje valstybėje.

šiuos teigimus galima 
lengvai pailiustruoti pavyz
džiais.

Jei lėktuvų transporto 
pramonė būtų padariusi to
kią pažangą kaip kompiu
teriai, šiandien iš JAV-ių 
į Europą nuskristume per 
7 minutes, kelionė kainuo
tų apie 20 centų ... Tai 
reiškia: šiandieną kompiu
teriai daug greitesni, piges
ni ir mažesni už savo pir- 
matakus, mus stebinusius 
prieš porą dešimtmečių. 
Pavyzdžiui, kompiuterio at
minties aparatūra, prieš 25 
metus kainavusi apie mili
joną dolerių, šiandieną kai
nuoja mažiau kaip šimtas 
dolerių ir yra apie tūkstan
tį kartų greitesnė už tą se
nesnį modelį.

šiandien erdvėje turime 
apie 200 komunikacijos sa
telitų, naudojamų ryšiams 
palaikyti. Naudojant sate
litą, ilgų distancijų, tarp
miestinių p a s i kalbėjimų 
kaštai JAV-se yra tolygūs: 
nesvarbu ar iš New Yorko 
skambinsi į Los Angeles ar 
į Bostoną. Jūsų balsas, per
dirbtas ir suspaustas į 
trumpučius e 1 ek troninius 
impulsus, skris į 22,500

NAUJOS KNYGOS
• Vytautas Volertas. 

JAUČIO RAGAI. Romanas. 
262 psl. Aplanko piešinys 
Jono Kuprio. Išleido Lietu
viškos knygos klubas Chi
cagoje. Kaina 8 dol.

• L. š. S. T. Vilniaus šau
lių rinktinės metraštis Ka
nadoje 1954-1984. 320 psl. 
kietais viršeliais, gausiai 
iliustruotas. Išleido Vil
niaus šaulių rinktinė. Re
daktorius Juozas šiaučiulis. 
Leidinio komisija: Petras 
Gabrys, Augustas Mylė ir 
Ignas Petrauskas. Tiražas 
400 egz. kaina 25 dol. Gau
nama pas knygų platinto
jus arba tiesiog pas red. J. 
šiaučiulis, 1500 De Seve 
St., Montreal, P. Q H4E 
2A7, Canada.

mylių aukštyje esančią or
bitą, iš jos žemyn ir ten, 
žemėje, pasieks norimą te
lefono abonentą. Taip palai
kant ryšius, balso "sukapo- 
jimui” į impulsus ir tiems 
impulsams atstatyti priė
mimo vietoje (su jums cha
rakteringu balso tembru, 
stiprumu, jūsų tarsena, ak
centu ir visais kitais kalbos 
niuansais) reikia kompiu
terių.

Plieno ar susisiekimo 
pramonėje dirbantieji inži
nieriai paprastai džiaugiasi, 
padidinę produktingumą 10 
procentų. Kompiuterio pro- 
duktingumas, imant kainas 
ii- informacijos sudorojimo 
greitį, per paskutinius 20 
metų kilo vidutiniškai po 
23'.< per metus...

Trečiasis Pasaulinis ka
ras jau buvo sukovotas dau
gelį kartų ... su kompiute
riais modeliuojant, verti
nant ir analizuojant bran
duolinio karo viską naiki
nančias pasekmes ir gali
mybę tokį karą bet kam 
"laimėti”. Branduolinio klu
bo valstybių vadai žino, kad 
tokio karo pasekmės bus 
pražūtingos šiai planetai. 
Todėl ir dabar yra laikoma, 
kad branduoliniai ginklai 
yra vien pasaulinį karą at
grasinančios priemonės.

Teigiama, kad Švedijoje 
veikia moderniška gaisro 
apsaugos sistema. Kai gais
rininkų stotin ateina aliar
mas, jų vadas rašomosios 
mašinėlės pobūdžio klavi
šais nusiunčia degančio ob
jekto adresą ir tuoj pat 
gauna atsakymą: iš ko ob
jektas pastatytas, kiek ja
me reikia tikėtis rasti žmo
nių, kur artimiausi vandens 
hidrantai ir t.t. Tuo būdu, 
j gaisro vietą skubėdami 
gaisrininkai, jau gali pasi
ruošti gelbėjimo ir gesini
mo užduočiai. Netikėtai, 
vieną kartą gaisrininkų va
das norimų žinių negalėjo 
gauti. Užgesinęs gaisrą ir 
po to reikalą kiek nuosek
liau patyrinėjęs, jis suži
nojo, kad duomenų perda
vimą sutrukdė tuo metu 
siautusi audra ... Tačiau 
pasirodė, kad ta aud
ra siautė ties Clevelando 
miestu, Amerikoje: ši sis
tema iš Švedijos visus už

klausimus radijo bangomis 
siunčia į Clevelandą, o iš 
ten viskas perduodama Flo- 
ridon, kur veikia kompiute
ris su duomenų baze apie 
Švedijos miestą! Taip, 
Amerika šioje srityje pir
mauja: skelbiama, kad net 
Kanada per metus perka už 
300 milijonų dolerių patar
navimų už duomenų apdo
rojimą.

Pusiau juokais sakoma, 
kad ši technologija yra 
"pastatyta ant smėlio”. Ta
čiau šiame posakyje yra 
daug tiesos: eina kalba apie 
silikono (smėlio) platų nau
dojimą transistorių, puslai
dininkių, daugelio kitų elek
tronikos elementų gamybo
je. Iš šių elektronikos ele
mentų, "chips”, pastato
mas kompiuteris. Gi smėlio 
galima prisikasti kiekvie
name pajūryje, paplūdimy
je. ši, smėliu paremta pra
monė, imant pasauliniu 
mastu, 1983 metais sukau
pė apie 180 bilijonų dolerių 
investuoto kapitalo; skai
čiuojama, kad 1987 ta su
ma pakils iki $500 bilijonų 
per metus.

* * *
Kalbant bendrybėmis, 

yra lengva teigti, kad kom
piuteriai yra smarkiai įlei
dę šaknis į mūsų gyveni
mą, kad tos šaknys auga ir 
platyn ir gilyn. Kompiute
riai jau įtaigoja visuomeni
nius, ekonominius posūkius 
šiandien, tuos posūkius jie 
įtaigos ir ateityje. Mašinos 
darysis vis galingesnės ir 
greitesnės, o jų kaina už 
kokį išmatuojamą skaičia
vimo vienetą kris.

žvelgiame į tuos asmeni
nius, mažus kompiuteriu
kus, kuriuos daugelis per
ka savo namams. Teigiama, 
kad apie 1986 kiekvienas 
JAV-ių gyventojas daugiau 
kaip 6 metų amžiaus turės 
galimybę prieiti prie kokio 
nors kompiuteriuko ar kom
piuterio. Kompiuterius įsi
gyja pradžios mokyklos,

Dvidešimt tretysis Dirvos 
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS

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

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

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1985 m. 
birželio 15 d.

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

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

Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato 
Simo Kašelionio 6C0 dolerių premija, Dirva turi 
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių 
rinkinyje.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo- 
tina paprasta balsų dauguma. Jeigu komisija 
nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė ne- 
premijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

bibliotekos, o 1982 apie mi
lijoną kompiuterių (ne kal
kuliatorių, bet kompiute
rių !) įsigijo žmonės naudo
ti savo namuose. Taigi kom
piuteris taps tokiu kasdie
ninės namų aplinkos objek
tu, kaip dabar yra radijas, 
televizija ar telefonas. Su 
kompiuteriu žaisime laisva
laikio žaidimus (gal nerei
kės jieškoti būtinai gerai 
žaidžiančio trečio ar ketvir
to partnerio europiečių pa
mėgtam proferansui), tvar
kysime savo korespondenci
ją, sąskaitas, namų šviesą, 
apšildymą ir apsaugą ir t.t. 
Kompiuterio kontroliuoja
mi robotai gal mums užkais 
vakarienę ir oro siurbliu 
gražiai išvalys buto grin
dis.

Jei "kambarinis” kompiu
teris (ar "virtuvinis”, ar 
"kabinetinis”, ar "miega
mojo” ir t.t.) lygintinas 
kambariniam šuneliui — 
žaisliukui, pramogos ar pra
bangos dalykėliai, tai kita
me technologijos spektro 
krašte matome rimtą, asme
nišką talkininką žmonijai.

Ateinančių kelių metų bė
gyje viena iš svarbiausių, 
kompiuteriu varomų naujo
vių bus išplitę "ekspertizi- 
nės sistemos”. Tokių siste

mų įtikinančius ir vis pla
čiau naudojamus prototipus 
matome jau išandien.

Jau šiandien medicinoje, 
geologijoje, chemijoje, sis
temų analizėje, projektavi
me ir planavime, net mate
matikoje, ateina talka, kai 
įvairiems sprendimams rei
kia ne tik didelės duomenų 
bazės bet kartu ir gilaus, 
plataus profesinio išsilavi
nimo, patirties.

Imkime pavyzdį iš medi
cinos srities, diagnozės nu
statymo. Jau dabar gerai 
veikia kelios diagnozės sis
temos, kurios dialogo for
ma, per ekraną, talkinin
kauja gydytojams. Viena 
tokia sistema, ”Internist-l” 
vardu (Pittsburgho Univer
sitetas) pavadinta gali nu
statyti diagnozę 500 ligų. 
Gydytojas, kaip anas gais
rininkų vadas Švedijoje, čia 
pateikia ligonio simptomus, 
laboratorijos tyrimų rezul
tatus ir t.t.; mašina gal dar 
užklausia porą klausimų ir 
daro specialisto lygio išva
dą. Su tokia talka sutaupo
ma daug laiko, kiekvieno 
gydytojo ekspertizės lygis 
diagnozės nustatyme žymiai 
padidėja — ypač jei dar ei
na kalba apie retai sutin
kamas ligas.

Ekspertizinės sistemos 
telpa taip vadinamoje "dirb
tinio intelekto” tyrinėjimų 
srityje šiandien tai daug 
žadanti dirva, teigia tech
nologijos futuristai.

(Nukelta į 6 psl.)
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■ BOSTONO LIETUVIAI
Povilas Žičkus

OSI IR KGB

Aukščiau paminėta tema 
Bostono kolegijos teisių fa-^ 
kultete kovo 16 d. buvo se
minarai. Pirmuoju kalbėjo 
Rad Artukovic iš Los An
geles. Jo tėvą reikalauja 
Jugoslavija išduoti kaip ka-? 
ro nusikaltelj.

Eugene Iwanciw iš Wa- 
shingtono, D. C., senato In- 
telligence komiteto štabo 
narys — apie genocido kon
venciją ir jos išdavas.

Prof. Romas Vaštokas, 
Trent universiteto, iš Ka
nados — apie padėtį Kana
doje, kurioje irgi ruošiama
si ieškoti "karo nusikaltė
lių”.

Ivars Berzins iš New 
Yorko — apie deportacijas 
j Sovietų Rusiją.

Popietinėj sesijoj — kun. 
W. Valkavičius, Norwoodo 
parapijos klebonas, apie tris 
panašius epizodus iš Ame
rikos istorijos.

Adv. David S. Springer 
iš Chicagos (Kirkland ir El- 
lis advokatų įstaigos, kuri 
gina veltui kaltinamąjį Kai
rį), — apie konstitucinius 
poveikius OSI kaltinant 
"karo nusikaltėlius”.

Adv. Povilas žumbakis — 
apie kaltinamųjų gynybą. 
Jis gins Bankauską prieš 
OSI-KGB sudarytais kalti
nimais.

Visi kalbėtojai rūpinosi 
konstituciniais pažeidimais, 
kad naturalizuoti piliečiai 
yra diskriminuojami ir skir
tingai traktuojami nuo gi
musių piliečių.

Tokie seminarai yra la
bai svarbūs ir jais supažin
dinami amerikiečiai intelek
tualiai su šiuo klausimu, 
kaip neteisingai elgiamasi 
su žmonėmis, kurie yra ko
munizmo aukos.

Kompiuteriai 
ir žmonija...

(Atkelta iš 5 psl.)

Kalbėdami apie ateitį vis, 
bent vogčiomis, žvelgiame 
praeitin, bandydami pasi
mokyti; Tačiau tai yra pa
vojinga strategija, vado
vaujantis tos pačios praei
ties pamokomis, štai, 1937 
Tautų Sąjunga sutelkė žy
mių technologų būrį, norė
jo, kad jie nors iš dalies 
praskleistų ateities uždan
gą technologijoje. Charak
teringa, kad tie žymūnai 
nenusakė net šių technolo
ginių naujovių: radaro, 
sprausminio motoro, kom
piuterių, antibiotikų, ato
minės bombos. Tad, ban-

Kovo 17 d., sekmadienį, 
Norwoodo šv. Jurgio para
pijos salėje buvo sušauk
tas susirinkimas, kur taip 
pat buvo kalbama šiais rei
kalais. Susirinkimą pradėjo 
kleb. kun. W. Valkavičius. 
Apie Bostono kolegijoj vy
kusį seminarą ir kalbas pa
darė pranešimą inž. Romas 
Veitas. Jis labai gyvai nu
pasakojo ką kalbėtojai aiš
kino apie OSI darbus.

Viešnia Rasa Razgaitie- 
nė, kuri labai aktyviai dir
ba American for due proces 
organizacijoj New Yorke, 
aiškino tos organizacijos 
darbą, kaip ji dirba, kokios 
tautybės ten atstovauja
mos. Kad kova su OSI yra 
labai sunki, nes jie remiasi 
OSI pristatytais daviniais 
ir turi susitarimą su KGB. 
Kad Valstybės Departamen
tas Lino (esto) deportaci
jos reikalu yra parašęs raš
tą, kuriuo sakoma, kad Li
no tremiamas į Sovietų Ru
siją nepažaidžiąs nepripa
žinimo klausimo. Teisme 
Mykolas Drunga labai gerai 
gynęs Liną, bet OSI atsto
vas turėjęs laikraščio 
Draugas straipsnius ir jais 
įrodinėjęs, kad tai antiko
munistinis laikraštis ir to 
laikraščio redaktoriaus įro
dinėjimais negalima remtis. 
Tad matome su kuo turime 
reikalą, kad OSI yra aiškus 
Kremliaus bendradarbis.

Dar kalbėjo viešnia iš 
Chicagos, apie jaunimo 
veiklą.

Rasa Razgaitienė ir kun. 
Valkavičius ragino visus 
lietuvius kalbėti amerikie
čiams šiais reikalais ir įro
dinėti, kokią neteisybę daro 
OSI, nes viešoji opinija yra 
labai svarbi.

American for due process 

dant pramatyti technologi
nę ateitį, reikia suprasti, 
kad technologinės ateities 
dalykų scenovaizdis gal iš 
vis negali logiškai, tinkamai 
atrodyti mums šiandien.

Kas bus daroma su kom
piuteriais, kaip jie bus nau
dojami, kas bus juose nau
jo — sunku pasakyti. Ta
čiau daugelis sutinka, kad 
tas anksčiau minėtas 23% 
per metus produktingumo 
kilimas dar tęsis sekančius 
10-20 metų. Kompiuteriai 
bus pajėgesni ir — plačiu 
ekonominiu mastu matuo
jant — pigesni, todėl leng
vai kiekvienam prieinames
nį.

dirba didelį darbą šioje sri
tyje. Jiems reikalingos ir 
lėšos, o jos yra tik iš auko
tojų. Visi yra prašomi remti 
jų darbą savo aukomis. Jie 
dirba visos mūsų tautos 
reikalui, nes tie OSI netei
singi kaltinimai liečia ne tik 
paliestuosius, bet ir visus 
lietuvius, kada metami to
kie neteisingi kaltinimai.

ŠV. PETRO PARAPIJOS 
LIKIMAS?

Kovo 18 d. So. Bostono 
šv. Petro parapijos koply
čios salėje įvyko parapijie
čių susirinkimas, kurį su
kvietė parapijos klebonas. 
Kaip žinome, parapijos baž
nyčia yra pigių butų koloni
jos ribose ir tas jau seniai 
kelia didelį rūpestį parapi
jiečiams ir klebonui.

Susirinkimą atidarė kleb. 
kun. Albertas Kontautas. 
Parapijos pastatų komisi
jos pirm. Joseph White su
pažindino su parapijos baž
nyčios likimo reikalu, jau 
1980 m. buvo pradėta rū
pintis, kad tą bažnyčią rei
kia parduoti tai pigių butų 
kolonijai, o naują bažnyčią 
tais pinigais pasistatyti ki
toje vietoje. Pardavimo rei
kalas buvęs perduotas vys
kupijos real estate įstaigai. 
Tada buvę patarta parapi
jos komitetui tuo reikalu 
nesirūpinti, o ta įstaiga pa
sirūpinsianti. Pagal susira
šinėjimą, jau buvę susitar
ta, kad butų kolonija pirks. 
Deja, laikas bėgo, o koloni
ja bažnyčios nepirko. Buvo 
daug pasitarimų net su 
miesto valdyba ir Mass. se
nato pirmininku, bet reika
las tebėra neišspręstas. Ta
da adv. Rymantas Ivaška 
papasakojo teisinę padėtį 
bažnyčios pardavimui. Kleb. 
kun. A. Kontautas papasa
kojo paskutinių dienų baž
nyčios pardavimo ir iš vis 
parapijos likimo reikalus. 
Vienam kunigui aptarnauti 
parapijiečius bažnyčioje ir 
koplyčioje bėgiojant iš vie
nos vietos į kitą yra labai 
sunku. Būtų geriau, kad pa
rapijos bažnyčia — centras 
būtų vienoje vietoje. Ka
dangi jo paskyrimas klebo
nu šešių metų terminui bai
giasi balandžio 2 d., tad jis 
parapijos ir savo paskyri
mo atnaujinimo reikalu kal
bėjęs net su arkivyskupu 
Bernard Law. Arkivyskupui 
jis pareiškęs, kad jis nega
lįs tokioje nežinioje vėl 
vargti 6 metus. Parapijos 
likimo reikalas turįs būti iš
spręstas greitu laiku. Tik 
tokiomis sąlygomis jis pa
siliktų. Iš arkivyskupijos 
dar nesą galutinio atsaky
mo. Tada atsiklausė susi
rinkusių parapijiečių, kaip 
parapijiečiai pageidautų: ar 
pasilikti parapijos bažny
čioje tarp butų kolonijos, ar 
bazuotis apie 7-tos gatvės 
koplyčią, kurioje reikėtų 
pasistatyti naują bažnyčią, 
kleboniją, salę? Gerokai per 
šimtą parapijiečių pasisakė 
už 7-tą gatvę, o tik 6 už 

pasilikimą tarp butų kolo
nijos.

Dabar klebonas turi pa
rapijiečių nuomonę ir žino, 
kaip tartis parapijos bažny
čios reikalu. Gi pats klau
simas atrodo, dar kabo ore, 
ir kaip jis pasibaigs, dar 
neaišku.

RENGINIAI

• Balandžio 21 d, radijo 
valandos "Laisvės Varpas” 

1985 KELIONĖS Į LIETUVĄ
DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ — 10 DIENŲ LIETUVOJE

No. 715 (19 dienų): liepos 15 - rugpjūčio 2 — $2,149
10 dienų Lietuvoje, 2 Maskvoje, 3 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINNAIR iŠ JFK.
No. 716 (17 dienų): liepos 16- rugpjūčio 1 — $2,059
10 dienų Lietuvoje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze. LUFTHANSA 
ii'JFK ir Bostono

KITOS KELIONĖS SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

No. 813 A (18 dienų): rugpjūčio 13-30 — $1,999
10 dienų Lietuvoje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 102 (15 dienų): spalio 2 -16 — $1,479
10 dienų Lietuvoje su dviem dienom Kaune, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 126 (15 dienų): gruodžio 26 - sausio 9 — $1,459
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK.
No. 117 (15 dienų): lapkričio 7 - 21 — $1,339
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA, VOKIETIJA
No. 507A: gegužės 7-23 — $1,839
No. 618A: birželio 18 - liepos 4 — $1,949
No. 917A: rugsėjo 17 - spalio 3 — $1,839
7 dienos Vilniuje, 3 Rygoje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze. 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ESTIJA IR SUOMIJA
No. 805: rugpjūčio 5 - 18 — $1,829
5 dienos Vilniuje, 2 Talline laivu, 2 Leningrade,3 Helsinky, 
FINNAIR iš JFK.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA
No. 512: gegužės 12-25 — $1,869
No. 609: birželio 9 - 22 — $2,089
No. 922: rugsėjo 22 - spalio 5 — $1,869
No. 106: spalio 6-19 — $1,869
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 Romoje su 1 diena Floren
cijoje. ALITALIA iš JFK ir Bostono

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
No. 507: gegužės 7 - 19 — $1,389
No. 611: birželio 11 - 23 — $1,729
No. 702: liepos 2 -14 — $1,729
No. 813 B: rugpjūčio 13 - 25 — $1,729
No. 903: rugsėjo 3-15 — $1,729
No. 930: rugsėjo 30 • spalio 12 — $1,389
6 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, BAVARIJA
No. 514: gegužės 14 - 26 — $1,669
No. 820: rugpjūčio 20 - rugsėjo 1 — $1,769
No. 924: rugsėjo 24 - spalio 6 — $1,669
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 4 Miunchene, 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
No. 507B: gegužės 7 - 18 — $1,439
No. 618B: birželio 18 - 29 — $1,669
No. 702C: liepos 2 - 13 — $1,669
No. 806C: rugpjūčio 6 - 17 — $1,669
No. 917B: rugsėjo 17 - 29 — $1,439
6 dienos Vilniuje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze, LUFTHANSA 
iš JFK ir Bostono

10 DIENŲ — LIETUVA, SUOMIJA
No. 916: rugsėjo 16 - 25 — $1,339
6 dienos Vilniuje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:
BALTIC TOURS

293 AUBURN ST.
NEWTON, MA 02166

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

giminių Iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

pavasarinis koncertas. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje. Programą 
atliks operos solistė Anita 
Pakalniškytė ir muzikas Jo
nas Govėdas. Tai bus jau 
51-mas Laisvės Varpo kul
tūrinis renginys.

• Gegužės 13 d. Cam
bridge Viešojoj bibliotekoj, 
449 Broadway, Cambridge, 
Elenos Vasyliūnienės dailės 
darbų parodos atidarymas.
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

PUIKUS 
INSTRUMENTALISTŲ 

KONCERTAS

Seniausios lietuvių kalba 
radijo Margučio laidų vedė
jas Petras Petrutis, pasižy
mi aukšto lygio koncertų 
ruošimu, šių metų kovo 17 
d. Jaunimo centro didž. sa
lėje įvyko smuikininkų — 
Danos Pomerancaitės ir jos 
vyro Yuri Mazurkevich bei 
fleitistės Astos Šepetytės 
koncertas. Koncertą forte
pijonu palydėjo muzikas 
Darius Lapinskas.

Koncertą pradėjo abu 
smuikininkai — Dana ir 
Yuri Mazurkevičiai G. F. 
Haendelio-Halvorsen kūri
niu Passacaglia, o smuikas 
(Yyri) ir fleita (Asta) at
liko Telemanno Kanoninę 
sonatą D-dur. Įsijungus for
tepijonui Dariui Lapinskui, 
Asta Šepetytė fleita atliko 
Kohler, Bach, Godard ir Pa
kalnio kūrinius, o pakeitus 
fleitą į piocolo — Demare 
kūrinį Paukštelis. Bisui As
ta pati viena pagrojo fleita, 
vartodama vieną ranką, o 
kita ranka pritardama 
fortepijonu, nustebindama 

klausytojus, sukėlusius pa
sitenkinimo šauksmus ir 
garsius plojimus.

Po pertraukos, Dana 
smuiku ir Asta fleita, atli
ko Telemanno sonatą G-dur. 
Toliau Dana smuiku ir Da
rius Lapinskas fortepijonu 
išpildė Pakalnio ir Sarasate 
kūrinius, o pasikeitus smui
kininkams — Dana ir Yuri 
Mazurkevičiai atliko H. 
Wieniawskį, o pabaigai įsi
jungus fortepijonui, Sara
sate ispanišką šokį.

Įsisiūbavusios publikos 
apraminimui, bisui pasmui- 
kavo nuotaikingą Mozarto 
kūrinį. Rengėjai programos 
atlikėjus apibėrė gėlėmis, o 
publika garsiais aplodis
mentais.

šis instrumentalistų kon
certas buvo aukšto, pasau
linio lygio ir nepergausius 
dalyvius sužavėjo. Gėrėjo
mės virtuoziškai atliktomis 
melodijomis, pirštų miklu
mu ir laisvumu, čia fleita 
čiulbėjo, čia smuikai vaito
jo, verkė, kvatojos. Kad ir 
mažai muzikoj nusimanan
tiems, šis koncertas žavėjo 
visus klausytojus ir įjungė

V. Jasinevičiaus nuotr.

Margučio ruoštame koncerte, kovo 17 d. Jaunimo centre, Chicagoje, programos atlikėjai, 
kairės: muzikas Darius Lapinskas, smuikininkas Yuri Mazurkevich, fleitistė Asta Šepetytė ir 

smuikininkė Dana Pomerancaitė-Mazurkevich.
Iš

j bendrą nuotaiką. Padėka 
priklauso n e p ailstančiam 
Margučio vedėjui Petrui 
Petružiui ir puikiams smui
kininkams — Danai ir Yuri 
Mazurkevičiams, fleitistei 
Astai Šepetytei ir muzikui 
Dariui Lapinskui.

Po koncerto kavinėje bu
vo pasivaišinta ir pabend
rauta.

Dana Pomerancaitė gimė 
Kaune, žinomo smuikininko 
šeimoje, studijavo Maskvos 
konservatorijoje ir ten su

sipažino su ukrainiečiu Yuri 
Mazurkevich, taip pat smui
kininku, sukūrė šeimą ir gy
veno Kijeve. 1976 m. emi
gravo j Kanadą ir pradėjo 
dėstyti Wertern Ontario 
muzikos mokykloje. Šiuo 
metu gyvena ir dėsto Ur- 
banoje. Su koncertais yra 
apkeliavę Europos ir Ame
rikos daugelį miestų , ne
skaitant Sovietų Sąjungos. 
Susilaukė kritikų puikų at
siliepimų.

Asta Šepetytė gyvena 
JAV ir šiuo metu siekia 
doktorato De Kalb univer
sitete.

♦ * *

Kitas Margučio rengia
mas koncertas įvyks š. m. 
balandžio 24 d. 3 vai. p. p. 
Jaunimo centre. Programą 
atliks Arvydas ir Nelė Pal- 
tinai iš Vokietijos. A. Pal- 
tinas dėsto Vasario 16 gim
nazijoj ir yra suorganizavęs 
chorą ir orkestrą.

Visuomenė kviečiama 
gausiai atsilankyti ir pa
remti Margučio pastangas. 
Bilietai gaunami Gifts In- 
ternational ir Margučio raš
tinėje.

LIETUVIŲ FONDAS

Lietuvių Fondo valdyba 
š. m. kovo 18 d. posėdyje 
aptarė narių suvažiavimo 
detales ir pasiruošimą re
gistracijai. Paruošti infor
maciniai lietuvių ir anglų 
kalba lankstinukai testa
mentų sudarymo ir paliki
mų reikalais. Spausdinami 
praėjusių metų suvažiavi
me priimti ir JAV LB ta
rybos patvirtinti įstatai.

Lietuvių Fondo narių 
metinis visuotinis suvažia
vimas įvyks kovo 30 d., šeš
tadienį, 8:30 vai. ryto Jau
nimo centro apatinėje salė
je Chicagoje. Lietuvių Fon
do nariai kviečiami gausiai 
suvažiavime dalyvauti ir 
reikšti savo nuomones.

Lietuvių Fondo Pelno 
skirstymo komisija prane
ša, kad norintieji gauti Lie
tuvių Fondo paramų ar sti
pendijas, prašomi iki š. m. 
balandžio 15 d. atsiųsti ar 
jteikti nustatytos formos 
prašymą. Prašymų formos 
gaunamos ir grąžinamos 

Lietuvių Fondo būstinėje, 
3001 West 59th St., Chica
go, III. 60629, telef. (312) 
471-3900.

Po nustatyto termino 
prašymai nebus svarstomi.

PAKVIETIMAS

Š. m. kovo 30 d. (šešta
dienį), 4 vai. p. p. nuosa- 
vuose namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė., Chicago, III., 
šaukiamas Lietuvių Tauti
nių Namų narių metinis su
sirinkimas. Visi nariai ma
loniai kviečiami jame daly
vauti.

Susirinkimo darbų tvar
ka:

1. Pereito met. susirinki
mo (sekr. Petras Bu 
chasj protokolas,

2. Lietuvių Tautinių Na
mų valdybos ir tary
bos pranešimai, 
Diskusijos dėl prane
šimų,
Direktorių rinkimai, 
Einamieji reikalai.

Susirinkime sprendimo 
teisę turi tik LTN nariai. 
Susirinkime dalyvauti ir sa
vo pasiūlymus reikšti kvie
čiami visi didžiosios Chica
gos lietuviai.

Direktorių taryba yra su
dariusi nominacijų komisi
ją — S. Virpša — 776-7409, 
V. Uznys — 582-0254 ir K. 
Pocius (219) 879-7732. Na
riai turintieji kandidatus į 
LTN direktorius ar valdy
bą, prašomi susisiekti su 
bet kuriuo nominacijų ko
misijos nariu telefonu ar 
asmeniškai.

3.

4.
5.

VVANTED JOURNEYMEN 
OR IST CLASS SKILLED 
SCREW MACHINE

SET-UP OPERATERS 
Career opportunity for employee in 
a major Hudson Screw Machine 
company for a candidate with a 
minimum of 5 years set-up experience 
on Acmes and Cones. Excellent salary 
program in addition to company paid 
for benefit program for the indi- 
vidual employee and their dependents, 
pension, life insurance, etc. For ad
ditional ipformation call: 517-448- 
8904. (9-12)

OPPORTUNITY FOR 
DIRECTOR OF MEDICAL 

RECORDS
Progressive Community Hospital in 
North Centrai Ohio seeking Director 
of Medical Records with knowledge 
of electronic applications for Medical 
Records; including data input and 
analysis. Supervisory experience pre- 
ferred. Send resume and salary hie- 
tory to: Administrator or call collect 

BUCYRUS COMMUNITY
HOSPITAL

629 N. SANDUSKY AVĖ. 
BUCYRUS, OHIO 44820 

(12-13)
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Iš skaudžios praeities nepasimokinome

Reikia manyti, kad šiais 
metais bus dar daug rašo
ma Krėvos akto klausimu. 
Teko spaudoje skaityti, apie 
numatomą istorini veikalą 
Jogailos asmeniui ir jo 
reikšmei pavaizduoti. Buvo 
net užuominų, apie reikalą 
jj rehabilituoti. Tai yra 
grąžinti jį lietuvių istorijai 
ir duoti jam atitinkamą jo
je vietą. Vienas reikalas 
yra tokj veikalą išleisti, 
jeigu yra kas jj parašo ir 
finansuoja. Tačiau visai ki
tas reikalas yra rasti jam 
atitinkamą vietą lietuvių 
istorijoje ir mūsų pasąmo
nėje. žala yra padaryta ir 
mūsų galvosenoje mes te
galime jj jrikiuoti į eiles to
kių, kaip: Vitkausko, Pa
leckio, Sniečkaus ir pana
šių tėvynainių. Ir pastarieji 
gal Lietuvą mylėjo, tačiau 
jų vardai sutepti ir krauju 
aptaškyti. Sunku rehabili
tuoti !

Jogailos vardas susipy
nęs su visa eile Lietuvai ne
laimingų atvejų ir nelaimių. 
Kęstučio ir Birutės nužudy
mas surištas su jo vardu. 
Gal tai nebuvo atlikta jo 
įsakymu, tačiau jis žudikų 
nenubaudė. Reiškia, jeigu 
jis ir neįsakė, tai bent sim
patizavo. Po to sekusios 
sunkios vidaus kovos, nua
linusios kraštą ir būtent — 
etnografines lietuvių žemes. 
Tų kovų eigoje į Vilnių ir 
Gardiną buvo įvestos len
kiškos įgulos, žinoma jos 

'ten ilgai neišsilaikė, tačiau 
dėmė Jogailos vardui liko!

Istorijos bėgyje visuose 
kraštuose vykdavo vidaus 
kovos, tos kovos būdavo 
žiaurios ir brolžudiškos. Jei
gu tų žudynių pasėkoje 
kraštas išeidavo daugiau 
sujungtas ir stipresnis, tai 
istorija tokias kovas patei
sino— nuplovė jų kraują ir 
i marmuro lentas įrašė. Jo
gailos vestos brolžudiškos 
kovos krašto nesuvienijo ir 
nesustiprino, tad išlietas 
kraujas liko nenuplautas. 
Be to, jis per tą nelaimingą 
Krėvos aktą, atnešė Lietu
vai visą virtinę nelaimių.

Nors po to Vytautas dar 
sugebėjo Lietuvos valdas 
išplėsti, tačiau tik iki savo 
gyvos galvos. Jam mirus 
prasidėjo valstybės vidaus 
suirutė ir žemių nubyrėji
mai. Iš to pasinaudojo Len
kija ir Maskva. Krėvoje pa
sėta sėkla pradėjo nešti sa
vo vaisius!

Kalbėdami apie Krėvos 
aktą, turime susipažinti su 
to akto turiniu. Akto turinį 
sudarė pagrindiniai penki 
punktai.

1. Su visais kunjgaikš- 
čiais, bajorais ir visa tauta 
Jogaila turėjo apsikrikštyti 
lotyniškomis apeigomis.

2. Lietuva turėjo grąžinti 
visus belaisvius, kurie per 
ankstyvesnius užpuolimus

JUOZAS ŽYGAS

buvo iš Lenkijos išvesti.
3. Turėjo būti sumokėta 

sutarties su Habsburgais 
netesėjimo bauda 200,000 
florinų, šią sumą reikėjo 
sumokėti lenkams, jeigu 
suirtų Vilhelmo ir Jadvy
gos vedybos.

4. Visa Didžioji Lietuvos 
Kunigaikštija turėjo būti 
"prišlieta” (applicare) prie 
Lenkijos.

5. Jogailos lėšomis turė
jo būti atgautos visos sri
tys, kurių lenkai paskutiniu 
laiku buvo netekę (Pamarį, 
Slaską, Chelmo, Dobryno ir 
Veliūno žemes).

Be Jogailos šį aktą pasi
rašė ir savo antspaudus pri
dėjo : SkirgąįląjJKaributas, 
Lengvenis ir Vytautas.

Akto tekstas neatrodo 
kaip vedybinis susitarimas, 
bet kaip karo reparacijų 
primetimas pralaimėtojui. 
Lietuva nebuvo pralaimėju
si kovos lauke, bet iš šio 
akto išėjo pralaimėtoja.

Reikia manyti, kad Krė
vos aktas bus plačiai ir gal 
iškilmingai paminėtas Len
kijoje. Lenkai turi pagrin
dą džiaugtis savo diploma
tijos laimėjimu. Jie gavo 
Jogailaičių dinastiją, kuri 
iškėlė Lenkiją. Reikia atsi
minti, kad Lenkija buvo tik 
nežymi valstybėlė iki Jo
gailaičių. Tik Jogailaičiams 
valdant Lenkija pradėjo 
augti — žinoma, Lietuvos 
sąskaiton. Nereikėtų nu
stebti — jeigu ir lietuvių 
tarpe atsirastų tokių, ku
rie norėtų šį aktą iškilmin
gai paminėti. Tenka spau
doje matyti užuominas, kad 
Lietuvoje rengiamasi 1987 
m. minėti 600 m. sukaktį 
nuo Lietuvos krikšto. Ne
reikia užmiršti, kad tas va
dinamas krikštas, tebuvo 
tik vienas punktas Krėvos 
susitarimo.

Tas vadinamas krikštas 
yra lenkų propogandos bur
bulas. Jogailos laikais Lie
tuva jau nebebuvo pagonių 
kraštas. Pats Jogaila, Vy
tautas ir kiti kunigaikščiai 
jau apkrikštyti buvo, žino
ma, daugiausiai rytų apei
gomis. Tačiau ne pagonys 
ir ne stabmeldžiai! Lietuva, 
bent valdovas, jo dvaras, 
artimieji ir didikai jau 1251 
m. apsikrikštijo lotynų 
apeigomis. Reiškia 1251 m. 
Lietuva buvo priimta į 
krikščioniškųjų tautų tar
pą. Tai patvirtina pats po
piežius dviejose savo bulė
se. Popiežius Inocentas IV 
rašė, jog krikštijosi drauge 
didelė "daugybė pagonių”. 
Popiežius paėmė jį į savo 
ypatingą globą ir titulavo 
jį "ypatinguoju Romos baž
nyčios sūnumi.” Tokiu bū
du Lietuva ne tik pateko į 
krikščioniškųjų tautų tar

pą, bet ir buvo krikščio
niška karalystė ypatingoje 
Romos globoje. Net po Min
daugo mirties popiežius 
Klemensas IV savo laiške 
jį maloniai vadina "švie
saus atminimo vyru, kuris 
gavęs krikštą, buvo Apaš
talų Sosto vardu vainikuo
tas karaliumi.” Reiškia net 
po Mindaugo mirties, nemi
nima apie lietuvių atkriti
mą į pagonybę, bet gra
žiais žodžiai prisimenamas 
Mindaugas.

žuvus Mindaugui krikš
čionybė Lietuvoje nežuvo, 
tik gal sparčiai nesiplėtė. 
Gedimino laikais Vilniuje 
buvo dvi bažnyčios ir viena 
Naugarduke. Rytiniai Lie
tuvos plotai jau senai buvo 
priėmę rytų apeigų krikš
čionybę. Taigi Lietuva ne
buvo koks pagonių kraštas, 
žinoma, tolimuose užkam
piuose ar girių prieglobsty
je, senoji religija ir papro
čiai dar ilgą laiką laikėsi. 
Ne kitokia padėtis buvo ir 
Lenkijoje. Diduomenei ap
sikrikštijus, liaudis dar il
gus šimtmečius laikėsi savų 
tradicijų.

Išgarsi n t a s Lietuvos 
krikštas, pagal Krėvos ak
to reikalavimus pravestas 
1387 m., religiniu požiūriu 
nieko daug nepakeitė. Tik 
Lietuva pateko j Lenkijos 
orbitą iš kurios ir šiandien 
negali pilnai išsilaisvinti. 
Vilniaus arkivyskupija.-ir 
dabar Vatikano požiūriu te
bėra “Lenkijos bažnytinės 
provincijos dalis. Nežiūrint 
dabartinio popiežiaus mums 
rodomo didelio palankumo, 
šiuo klausimu ir jis nieko 
nėra padaręs. Neva tai, ne
sant taikos sutarties negali 
būti daromi sienų pakeiti
mai. Tačiau Lenkijos sienos 
yra pakeistos, Breslau, Ste- 
tinas ir Dancigas yra įjung
ti į Lenkijos bažnytinę pro
vinciją ir jurisdikciją. Reiš
kia vienoki kanonai yra tai
komi Lenkijai, o kitoniški 
Lietuvai. Atsižvelgiant į pa
minėtus faktus, nėra noro 
ir nuotaikos tokias sukak
tis džiaugsmingai minėti.

Jogaila ir Vytautas vadi
namo krikšto metu, karalie
nės Jadvygos vardu dalino 
medžiagas (ar marškinius), 
kadangi buvo žiema tad 
kandidatų prie drabužių ne
stigo. Apsukresnieji suge
bėjo net po keletą kartų pa
sikrikštyti. Toks krikštas, 
žinoma, žmonių papročių ar 
gyvenimo būdo nepakeitė. 
Ir lenkai tik iš vardo buvo 
krikščionys! "Miečislovas I, 
po priėmimui krikšto savo 
papročiuose ir toliau pasi
liko stabmeldžiu, — pasi
mirus Dobravkai, išvogė ir 
vedė sau už pačią vienuolę 
Odą” (Lenkų apašt. Lietu
voje, psl. 26). Tokie krikš
čionys lenkai, žinoma, ir į 
Lietuvą tikros krikščiony

bės atnešti negalėjo, paga
liau jiems tai ir nerūpėjo. 
Jiems terūpėjo Lietuvos že
mių dideli plotai, kuriuos 
jie tikėjosi už krikštą gauti.

Su Krėvos aktu prasidėjo 
visa grandinė Lietuvos ne
laimių. čia tenka pastebė
ti, kad tai nebuvo jėga sve
timųjų primesta, bet buvo 
mūsų didikų nesugebėjimo 
ar nesiorientavimo pasėka. 
Didikai susižavėję lenkiš
kais herbais, pasirašė Ho
rodlės susitarimą ir dar la
biau Lietuvos reikalus 
įklampyno. Kai buvo paban
dyta nuo jų kiek atsipalai
duoti, tai jie pavogė karū
ną!

Tas Krėvos aktas yra 
įvairiai aiškinamas, pagal 
lenkų aiškinimą, pasirašius 
tą aktą Lietuva nustojo eg
zistuoti kaip savaranki vals
tybė. Lietuviai, savaime 
aišku, su tuo lenkų aiškini
mu nenori sutikti. Pagrin
dinis nesutarimas yra be
aiškinant akto ketvirtąjį 
punktą. Tame punkte yra 
parašyta sekančiai: "terras 
suas Litvaniae et Rusiae 
corone regni Poloniae per- 
petuo applicare.” Nesutari
mo pagrinde yra žodžio "ap
plicare” (prišliejimo) aiški
nimas. Nežiūrint kaip tą 
žodį aiškinsime, istorijos 
eigos jau nepakeisime. Lie
tuvai tas "prisišliejimas” 
buvo pražūtingas, iš didelės 
valstybės teliko tik provin
cija. Už krikštą buvo labai 
aukšta kaina sumokėta!

Blogiausia, kad iš istori
jos ir skaudžios praeities 

G. T. INTERNATIONAL, INC. 
1985 METŲ KELIONĖS I 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. B0X 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 
Telefonai: (312) 471-1700 arba 471-1702

Skrendame erdviais FINNAIR lėktuvais

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO VADOVAUJAMOS KELIONIŲ

AGENTŪROS

mažai ką teišmokome! Kai 
kam ta praeitis sukelia nos
talgiškus prisiminimus. Net 
Toronto kongrese pasigirdo 
ta gaida, buvo pasiilgta Ka- 
zimierinių laikų Lietuvos! 
Atrodo, jau užmiršta, kad 
tų laikų Lietuva ne tik bu
vo "prisišliejusi”, bet jau 
buvo pradėjusi išnykti kaip 
savistovus politinis viene
tas. Istorija tam yra rašo
ma, kad iš jos būtų pasimo
koma !

Be to, dabar jau prade
dama įtarti ir galvoti, kad 
vadinamas aktas nėra au
tentiškas dokumentas, o vė
lyvesnes lenkų falsifikatas. 
Daleidžiama, kad nei Vy
tautas — nei kiti Lietuvos 
kunigaikščiai tokio akto ne
pasirašė ar savo antspaudų 
nepridėjo.. Koks nors susi
tarimas galėjo būti ir grei
čiausiai buvo, bet tik ne to
kioje formoje.

OPPORTUNITY FOR 
EXPERLENCED

MACHINE TOOL 
REBUILDERS

To vvork in a Congenial community 
an aggret»sive leader in machine tool 
rebuilaing induntry is in need of 
machine tool rebuilders. Interested 
applicants mušt have a minlmum 
of 10 years experience in the rebuild- 
inu environment. Send resume with 
salary reąuirements in confidence to:

MACHINE REPAIR INC.
202 W. 9TH AVĖ.

DENVER, COLORADO 80204 
(11-15)

TRUCK OWNER OPERATORS 
wlth tandern axle Iraetort, for 
mldwett oparatlon, 
loaded/ampiy mllaaoe paid, 
1 800-358-2617 oul of ttale; 
1-419-241-2663 Toledo, eik for 
Marv Auitln
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Dešimtmetis be aktoriaus 
LEONO BARAUSKO

JURGIS JANUŠAITIS

1975 m. kovo mėn. dvide
šimt pirmoji diena. Su-, 
grįžta pavasaris. Aktorius 
Leonas Barauskas kupi
nas pavasariško džiaugsmo: 
džiaugiasi gražia šeima — 
mylima žmona Danute ir 
dviem sūnumis, širdyje tiek 
daug pavasariško entuziaz
mo lietuviškajai veiklai, 
ypač lietuviškajai scenai. 
Glėbiai sumanymų ugdyti 
jaunuosius scenos darbinin
kus, prieš akis įvairūs pasi
rodymai, kultūriniai rengi
niai, kuriuose akt. Leonas 
Barauskas atlieka progra
mas drauge su savo kitais 
kolegomis aktoriais.

Jis pačiame amžiaus tvir
tume, keturiasdešimt aštun
tuosius bebaigiąs. O kiek 
dar daug gražių svajonių, 
kiek prieš akis naujų dar
bų. Aktorius Leonas Ba
rauskas, žemaitis, tvirto 
būdo, atviros širdies, dar
bui pasiaukojus, kiek užsi
spyręs dar daug žadantis 
lietuviškajam pasauliui lie
tuviškosios kultūros plot
mėms.

Su tokiomis viltimis jis 
kovo mėn. 21 d. stabtelėja 
pas savo gerą bičiulį dakta
rę neva tai pasikalbėti svei
katos reikalais, kiek ją pa
sitikrinti. Ir daktaro žodis:

Leonai Tu sveikas ir drū
tas, dar daugelį metų galėsi 
džiaugtis sveikata.

Niekada jis nesiskundė 
negaluojąs. Visada įtempto 
darbo vagoje, visada laiku 
ir rūpestingai matomas sa
vose pareigose. Gi daktaro 
maloni žinia jį dar daugiau 
pradžiugino.

Popietę pasitinka grįž
tančią iš darbo mylimą gy
venimo palydovę Danutę, 
abu skuba į mielus savo na
mučius vakarienei. Ir prie 
stalo su žmonele pasidalino 
dienos įspūdžiais ir atliktais 
darbais.

Bet Likimas lėmė skau
džią ir netrukus baisią aki
mirką. Kai Leonas ruošėse, 
pavalgęs, repeticijon su jau
naisiais teatralais, staigiai 
krito ... krito amžinai, be 
atodūsio, be jokios vilties 
sugrįžti į gyvenimo sceną.

Tai buvo prieš dešimtį 
metų, kovo mėn. 21 d. Chi
cagoje.

Skaudi žinia nubangavo 
per didžiąją Chicagą, per 
visas lietuviškąsias koloni
jas: mirė aktorius Leonas 
Barauskas.

Jis — gražiosios Žemai
tijos sūnus. Gimęs 1926 m. 
gegužės mėn. 25 d. želvai- 
čių kaime, Telšių valse.

Aktorių Leoną Barauską ir komp. D. Lapinską į Pietų Ameriką gastrolėms išleidžiant. 
Iš dešinės: Danutė Barauskienė, akt. Leonas Barauskas, komp. Darius Lapinskas ir p. Vėžienė.

‘A.rpber Hdidays”
1985 M. EKSKURSIJOS 

l LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

RUGPIUČIO 21 — 10 DIENŲ 
LIETUVOJE — $1,675.00

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

—$1135.00
— $1395.00
— $1368.00
— $1389.00
— $1692.00
— $1401.00
— $1514.00

Liepos 22 —$1706.00
Liepos 31 — $1465.00
Rugpiūčio 6 —$1698.00 
Rugsėjo 3
Rugsėjo 18
Rugsėjo 23
Spalio 1
Gruodžio 26 — $1309.00

— $1679.00
— $1212.00
— $1173.00
— $1279.00

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

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116, 

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

Įstaigai vadovauja: 
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

MCMBCn

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PR1CES ARE. BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGFS. REG1STERED TRAVEL AGENT įį TA 0324

Jis gyvenimą ėjo vingiuo
tais keliais — mokėsi Telšių 
amatų mokykloje, dvejus 
metus lankė Vilniaus aukš
tesniąją technikos mokyklą, 
tremtyje, Kaselyje baigė 
gimnaziją. Bet jo svajonė 
— teatras, scena, vaidme
nys. Ir teatrinį darbą Leo
nas pradeda Telšiuose že
maičių teatre. Tremtyje, 
Kaselyje, trejetą metų lan
kė I. Tvirbuto dramos stu
diją, tapdamas talentingu 
aktoriumi. Pokario metais 
likimas Leoną Barauską nu
bloškia Kanadon ir čia tuo
jau įsijungia į scenos dar
buotojų gretas ir jį sutin
kame Škėmos Živilėje, Pa
budime, K. Borutos Balta- 
ragio malūne, B. Sruogos 
Milžino paunksmėje. Pasta
rųjų dviejų veikalų jo vaid
menys įrašyti Montrealio 
Dramos teatro išleistose 
plokštelėse.

1963 m. aktorių Leoną 
Barauską jau sutinkame 
Chicagoje. Ir čia jam atsi
veria plačios galimybės sce
nos darbui. Ji matome vai
dinant Donelaičio Metuose, 
K. Jurašūno Eglėj žalčių 
karalienė, B. Pūkelevičiū- 
tės Aukso žąsyje, ir to pa
ties vardo filme, D.. La
pinsko Karaliuje Mindauge, 
Mare, ir kituose scenos vei
kaluose atlikdamas įvairius 
vaidmenis.

Akt. Leoną Barauską ma
tėme visur ir įvairiose lie
tuvių kolonijose, kultūri
niuose renginiuose atlie
kant dailiojo žodžio progra
mas. Jis puikus deklamato
rius, spalvingas jo ir žemai
tiškas žodis. Pagaliau su 
soliste Aldona Stempužiene 
ir komp. Darium Lapinsku 
drauge jis dalyvavo pas 
Pietų Amerikos lietuvius, 
duodamas spalvingus dai
liojo žodžio rečitalius.

Čia suminėjau tik pačius 
būdingiausius atliktų dar
bų bruožus. Vargu ar su
skaitytume jo didelį, spal
vingą ir reikšmingą įnašą į 
mūsų kultūrinį ir sceninį 
gyvenimą. A. a. akt. Leonas 
Barauskas buvo stipri me
ninė pajėga, užpildžiusi di

delę dalį mūsų kultūrinio 
gyvenimo. Jo netekus — ne
tekome daug — mielo žmo
gaus, talentingo aktoriaus, 
žymaus kultūrininko, dide
lio patrioto ir daugelis ar
timo bičiulio.

Velionis buvo maloni as
menybė — mylėjo savo šei
mą, artimųjų tarpe išliko 
paprastas, atviras, nuošir
dus, linkęs visiems nuošir
džiai padėti, ypač mūsų 
kultūriniame gyvenime.

Tad prisimindami tą 
griaudu pavasarį — a. a. 
akt. Leono Barausko nete
kimą, Jo šviesų atminimą ir 
po dešimtmečio su didele 
pagarba ir dėkingumu mi
nime.

RAŠINIŲ KONKURSAS 
JAUNIMUI

Lietuvių Moterų Federa
cijos Chicagos Klubas skel
bia rašinių konkursą jau
nimui. Rašiniai anglų kal
ba, autoriaus pasirinkta te
ma, bet liečiančia lietuvių 
tautą ar pačią Lietuvą. Au
torius rašinį taiko savo pa
sirinktam: savo miesto ar 
savo mokyklos laikraščiui 
ar žurnalui. Rašinys gali 
būti straipsnio ar net laiš
ko pavidalu ir gali būti 
siunčiamas tiesiai pasirink
to laikraščio redakcijai. Ra
šiniai neturi būti ilgi, gali 
būti net vieno ar dviejų 
puslapių rašyti mašinėle. 
Konkurse gali dalyvauti 
jaunimas tarpe 16 ir 30 
metų.

Patį rašinį ar jau išspaus
dinto rašinio iškarpą, su pa
žymėta pavarde ir autoriaus 
adresu siųsti rašinių verti
nimo komisijai: Svajonė 
Kerelytė, 2 Norton Dr., Le- 
mont, III. 60439. Rašiniai 
turi būti gauti iki balandžio 
mėn. 20 d., nes premijų įtei
kimas įvyks jau gegužės 
mėn. 5 d. Chicagoje.

Rašinių vertinimo komi
sija: kun. dr. J. Prunskis, 
A. Likanderienė, Sv. Kere
lytė ir A. Paškienė.

Premijos: I — 100 dol., 
II — 75 dol., III — 50 dol. 
Konkurso tikslas paskatin

ti mūsų jaunąją kartą Lie
tuvos ir lietuvių reikalus 
kelti amerikiečių spaudoje.

LMF Chicagos 
Klubas

PATIKSLINIMAS

Mano rašinyje Dirvos 11 
numeryje, š. m. kovo 14 d. 
"Penkeri metai be dr. An
tano Rukšos”, pirmajame 
skirsnyje 20 eilutėje turėtų 
būti: Jo giminėje buvo ne
maža mokytų žmonių: vysk, 
vysk. Baranauskas, prel. A. 
Povilionis. Jo motina buvo 
anykštietė, vyskupo Anta
no Baranausko brolio duk
tė. Toliau rašinyje nėra jo
kių korektūros klaidų. Tik 
5 skirsnyje 3 eilutė turėtų 
prasidėti šitokia mintimi: 
šiuo atveju dr. .A. Rukša 
yra tikrai apsigimęs poetas, 
kuris meistriškai valdo sti
lių ir jaučia lietuviško žo
džio kūrybinę galią.

Ignas Andrašiūnas

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo*.
V. Matulaitis, Marion .... 8.00 
A. Bražėnas, Royal Oak 3.00 
S. Bakūnas, Cleveland .. 3.00 
S. Jurkūnas, Chicago .. 3.00 
S. Bobelis, W. Hartford 25.00 
V. Kažemekaitis, Racine 6.00 
P. Pukys, Anglija .......... 8.00
K. Sidabras, Munster .. 13.50 
VI Plečkaitis,

Richmond Hts................... 8.00
Z. Case, Sacramento .... 8.00 
Pr. Petraitis, Cleveland .. 3.00 
K. Tautkus, Melrose Park 3.00 
A. Barčas,

Downers Grove ............ 8.00
J. Preibys, Detroit..........3.00
J. Barzevičius, Toronto .. 4,67

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

OWNER/OPERATORS
WE NEED POWER UNITS — COM- 
PANY OWNED TRAILERS. MUŠT 
MEET DOT «< OUR OWN DRIVER 
QUAL1FICAT1ONS. GUARANTEED 
SO CENTS PĖR MILE LOADED * 
EMPTY MILĖS.

VAN OR MACHINERY DIVISION 
HUSBAND 4 W1FE TEAM 

WELCOME
CALL COLLECT
201-896-1616

FREDERICK TRANSPORT 
LYNDHURST, N. J. 07071 

(10-16)
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DETROITO LIETUVIAI ■ laiškai Dirvai
Antanas Grinius

ALT S-GOS DETROITO 
SKYRIAUS VEIKLA

Gausiame Detroito patri- 
jotinių organizacijų būry
je, ne eilinę vietą užima ir 
ALT S-gos Detroito sky- 
skyrius. Girtis, lyg tai ne
priderėtų, tačiau retkarčiais 
viešai pakalbėti apie orga
nizacijos veiklą ir užmojus 
yra naudinga.

Prieš porą dešimtmečių 
apie Detroito tautinės min
ties veikėjus kalbėti nerei
kėjo, nes apie juos jų dar
bai liudijo. Bet slenką me
tai paliko neišdildomus pėd
sakus ir bačiūniškai tariant, 
iš viduriniosios kartos pali
ko tik ”drūtai nunuokusio 
jaunimo” būrys. To pasek
mės jaučiamos visų organi
zacijų veikloje. Tačiau nu
siminti būtų per anksti.

Tautinės sąjungos sky
riaus valdyba, vadovauja
ma "visad skubančio ir vi
sur suspėjančio” visuomeni
ninko Vinco Tamošiūno, 
talkinant, vicepirm. Eduar
dui Milkui, sekertoriui Al
bertui Misiūnui, iždininkui 
Romui Macioniui ir nariui 
Algrdui Vaitiekaičiui, deda 
visas pastangas, kad sky
riaus veikla būtų gyva ir 
jaučiama mūsų lietuviška
me telkinyje, čia pravartu 
priminti, kad sėkmingam 
veikimui daug pasitarnauja 
ir pozityvūs, patirtimi pa
grįsti Sąjungos Tarybos na
rio Jono Švobos ir ilgame
čio tautinės minties veikėjo 
Stasio šimoliūno patarimai.

Tad skyriaus valdyba 
praeitame posėdyje, įvyku
siame š. m. kovo 14 dieną, 
svarstė tik tris, bet svarbios 
reikšmės klausimus. Bū
tent, įvykdyti skyriaus fi
nansinius įsipareigojimus 
VILTIES draugijos leidžia
mam, mūsų skyriaus finan
suojamam istoriko Jono 
Švobos veikalui "ŠEIMINĖ 
IR PREZIDENTINĖ LIE
TUVA”. Antra, dėti visas 
pastangas, sudarant stiprų 
ekonominį pagrindą DIR
VOS savaitraščiui, šven
čiančiam gyvavimo septy
niasdešimtmetį, nes teisin
gai ALT S-gos centro val
dybos aplinkraštyje pasa
kyta, kad Sąjungos veiklo
je DIRVA tautininkų laik
raštis yra neatskiriama jos 
dalis.

Tad palengvinant DIR
VOS sukaktuvinio komiteto 
darbą, skyriaus valdyba įsi

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos temos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — įSITIKINSITE.

pareigojo atlikti vietos ko
miteto darbą, išsiuntinėjant 
skyriaus nariams DIRVAI 
remti komiteto piniginio 
vajaus laiškus ir jieškant 
jai naujų prenumeratorių. 
Tačiau nežiūrint kokius 
darbus dirbsim ir vertingus 
užmojus vykdysime reika
lingas laikas ir fizinei at
gaivai, kitaip tariant šalia 
duonos reikia ir žaidimų. 
Tos minties vedina, valdy
ba nutarė tęsti ir toliau 
skyriaus tradiciją, rengiant 
vasaros išvykas, ne pftl"o 
vaikimuisi, bet narių ir jų 
šeimų pasisvečiavimui, pa
bendravimui, d r a ugystės 
ryšių palaikymui ir stipri
nimui bendraminčių tarpe.

Iš tolo žvelgiant atrodo, 
kad tai tik bereikalingas 
energijos eikvojimas tačiau 
iš arčiau pažvelgus taip nė
ra. Reikia neužmiršti, kad 
Detroito lietuviai yra pla
čiai išsibarstę po visa met-- 
ropoliją ir net lietuviškąsias 
parapijas, tad sutikti prie- 
telius ir bendraminčius ga
lima tik minėjimuose, vasa
ros iškylose ir gegužinėse 
bei asmeninių švenčių su
sibėgimuose. Juk visi nori
me ne formalių pokalbių lie
tuviškosios išeivijos visuo
meninės veiklos klausimais 
bei savos organizacijos rū
pesčiais ir pagaliau, nema
žai dėmesio skiriama ir vie
tinėms aktualijoms.

Norint šiuos nutarimus 
įgyvendinti, reikalingas vi
sų narių pritarimas ir ben
dradarbiavimas. Todėl val
dyba nutarė, artimiausioje 
ateityje šaukti informacinį 
skyriaus narių susirinkimą, 
gauti narių pritarimą veik
los planams ir kartu aptar
ti būdus jų sėkmingam įgy
vendinimui.

A. Misiūnas

SPORTO ŽAIDYNĖS 
DETROITE

Š. A. Lietuvių sporto žai
dynės įvyks 1985 m. balan
džio 13-14 dienomis, Detroi
te, Mich. Jas vykdo Detroi
to LSK Kovas per specialų 
organizacinį komitetą, ku
riam vadovauja Algis Ru
gienius, LSK Kovo pirmi
ninkas.

žaidynių programoje bus 
1985 m. ŠALFAS S-gos 
krepšinio, tinklinio ledo ri
tulio, šachmatų ir raketbo- 
lo (Racųuetball) pirmeny
bės. Anksčiau planuotos

ATSILIEPIMAS Į 
"NETEISINGUS 
PRIEKAIŠTUS”

"Pasaulio Lietuvyje”, va
sario mėn. numeryje at
spausdintas Vasario 16' 
gimnazijos mokinės Danu
tės Baltutytės įdomus 
straipsnis "Neteisingi prie
kaištai”. Straipsnis parašy
tas gražia lietuvių kalba 
apie jos kelionę su ekskur
sija į sovietų okupuotą Lie
tuvą.

Teisingai straipsnio au
torė pastebi, kad tų kelio
nių, kurias organizuoja 
"Tėviškės draugija”, tiks
las yra "mulkinti ir smege
nis plauti”. Gerai, kad Va
sario 16 gimnazijos moki
niai supranta tų kelionių 
tikslą ir kad gal nereikėtų 
A. Sviloniui rūpintis jų ga
limu sukomunistinimu, nes 
mokiniai nesą ”akli kačiu
kai”.

Reikia pasidžiaugti auto
rės ir ekskursantų pastabu
mu, vengusių pamatyti tas 
vietas, kurias kelionės paly
dovai okupuotoje Lietuvoje 
norėję jiems parodyti tiks
lu užmaskuoti Lietuvos oku
paciją. Reikia pagirti jau
nus ekskursantus, atsisa
kiusius eiti į jiems siūlomą 
koncertą Didįjį Penktadie
nį. Gi vietoj to nuėjusius 
į bažnyčią. Taip pat reikia 
pagirti už jų drąsius pa
klausimus ekskursijos va
dovams Lietuvoje, kodėl vi
sur kabo raudoni plakatai, 
kodėl šv. Kazimiero bažny
čia paversta ateistiniu mu
ziejumi ir pan.

Gerai, kad Vasario 16 
gimnazijos, kurios rėmėjas 
esu ir aš, mokiniai yra su
sipratę jauni lietuviai ir 
nėra naivūs. Sutinku su 
straipsnio autore, kad visi 
lietuviai turėtų rūpintis ta 
gimnazija ir padėti jai išsi
laikyti. Tik negaliu sutikti 
su ja dėl jos užgaulių pa
stabų Svilonio adresu. Negi 
D. Baltutytė tikrai mano, 
kad A. Svilonis norėtų, kad 
tos gimnazijos jaunimas 
būtų aklas. Tai absurdas, 
gal būt, padiktuotas "Tėviš
kės Draugijos” tikslu juo
dinti mūsų dvasiškius ir 
veikėjus. Antra, negi Svi
lonis mano, kad Lietuva 
okupuota lietuvių, o ne ru

plaukymo, stalo teniso ir 
kėgliavimo (bowling) var
žybos neįvyks.

sų? Kaip tokia kvaila min
tis galėjo tilpti jos straips
nyje ?

Tai tiek, kas liečia D. 
Baltutytės straipsnį. Dabar 
gi dėl "Pasaulio lietuvio” 
redaktoriaus Br. Nainio, 
straipsnio apačioje pateik
tų užgaulių pastabų, skirtų 
Sviloniui. Sunku tikėti, kad 
"Pasaulio lietuvio” redak
torius, buvęs JAV LB cent
ro valdybos pirmininkas 
būtų toks demagogas.

Vadinti Ajatola kan. Vac
lovą Zakarauską (rašantį į 
"Naujienas” slapyvardžiu 
A. Svilonis), tai baisus už- 
gavimas. šitoks Br. Nainio 
užgavimas negali būti pa
teisinamas. Pravardžiuoti 
’Teorgais” gerus lietuvius, 
kurių aš daugelį pažįstu, 
kurie negalėdami toleruoti 
kultūrinio bendradarbiavi
mo su lietuvių komunistų 
agentais, negražu. Jų kal
tinti negalima, kad jie at
siskyrė nuo L. B-nės ir pa
sivadino Reorganizuota L. 
B-ne. Kodėl?

Tiesdami vadinamus "til
tus į okupuotą Lietuvą”, se
nosios bendruomenės veikė
jai priėjo prie to, kad paro
dė Chicagoje atvežtą iš ok. 
Lietuvos filmą vardu "Kaip 
jie mus sušaudė?”, kur lie
tuviai partizanai buvo pa
vaizduoti banditais. Ne ga
na to, L. B-nės veikėjai pra
dėjo niekinti Altą ir Vliką.

L. B-nė, nebūdama politi
ne organizacija, panoro per
imti Lietuvos vadavimo 
darbą. Buvo ir kitų prie
žasčių, kurios Chicagos lie
tuviams, manau, gerai žino
mos. Kad padorūs Chicagos 
lietuviai gerbia kan. V. Za
karauską ir "toleruoja”, tai 
yra dėl to, kad jis yra dide
lis patriotas, gabus žurna
listas ir garsus pamoksli
ninkas, savo pamokslais yra 
garsėjęs dar Nepriklauso
moje Lietuvoje, Kaune, 
kaip jaunas kunigas. Kiek
vieną kartą, atvykęs į Chi- 
cagą, nepraleidžiu progos, 
neišklausęs jo pamokslo.

Juozas Jurkus
Rochester, N. Y.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V £

1VANTED AT ONCE EXPERIENCED 
BLOW MOLD MAKERS 

Capable of complete manufacturing 
of blow molds. Salary open. Good 
bcnefita. Los Angeles area. Will help 
with relocation. Send Resume to 
M.B.K. 1NDUSTR1ES, 7631 Alabama 
Avė., Canoga Park, CA. 91304.

(13-15)

COPY COP COMPANY
A,

Boston Based Printing & Copy- 
ing Co. is looking for 
PRESS SUPERV«SOR

A. B. DICK 360
Boston based printing co. is looking 
for a skilled A. B. Diek 360 presą 
operator to be a working supervisor 
on 2nd shift. (2-10 Tuest. thru Fri. 
9-5 Sat.). Competitive wages, good 
working cond. Call:

617-451-0234 („.,6)

ŽAIDIMAI IR RATELIAI 
VAIKAMS

Mokytoja Eugenija Bogu- 
tienė parašė knygutę ŽAI
DIMAI IR RATELIAI VAI
KAMS. Knygutėj pasakyti 
žodžiai, paaiškinta kaip žai
dimai turi būt atlikti ir gai
dos. Meliodijas užrašė Ni
jolė Bogutaitė - Dėdinienė. 
Tai yra taip sukoordinuota, 
kad atsiskleisk, pasiskaityk 
ir vykdyk. Sakyčiau, yra di
delis įnašas išeivijos lietu
viams į neturtingą pedago
ginę literatūrą.

Gal neretas iš mūsų mie
lai prisimename žaidimus, 
kaip še tau žiedą nerodyk 
arba Katinas ant pečiaus 
tupėjo ir t.t., kuriuos net 
suaugę būdami žaizdavom. 
O ypač mielai žaidžia vai
kai ir su džiaugsmu bėga į 
ratelį.

Autorė nurodo tikrą kelią 
į lietuvių tautinį pažinimą, 
tai darydama pradeda nuo 
mažų vaikų žaidimais. Jos 
parinkti rateliai yra dalis 
lietuvių tautosakos: vai
kams suprantama kalba pa
sakojama apie Lietuvoje 
esančius paukštelius, žvėre
lius, žmonių darbus ir kitus 
daiktus. Vaikai be didelių 
pastangų, žaizdami pratur
tina savo skurdžią lietuvių 
kalbą, išmoksta teisingai 
tarti ne tik žodžius, bet iš
tisus sakinėlius.

Tėvai, kurie vaikus augi
na, mokytojai, kai kurių or
ganizacijų vadovai turėtu 
ŽAIDIMAI IR RATELIAI 
VAIKAMS įsigyti, neskai
tant kai kurių trūkumų 
žaidimų p a a iškinimuose. 
Bet ir čia autorė nevaržo 
vadovų ir vaikų, gali lais
vai pasirinkti judesius arba 
imitaciją.

Sveikintina su pasiro
džiusia labai reikalinga 
knyga.

S. Vaitienė

”DU GAIDELIAI” 
PLOKŠTELĖ VAIKAMS

Kviečiame užsisakyti nau
jai išleistą dainų ir žaidimų 
plokštelę vaikams iki 13 
metų amžiaus. ”DU GAI
DELIUS” sukūrė ir išpildo 
kanadiečiai: Vaidotas Vai
čiūnas, Irena čerškienė ir 
Rūta Valaitienė. Andrius 
čerškus ir Paulius Vytas — 
muzikos palydovai. Rinki
nyje girdėsite jau gerai ži
nomus veikalus ir taip pat 
naujai aranžuotus.

Plokštelė tinkama kaip 
Velykinė dovanėlė vaikams, 
bei naudinga vaikų darže
liams, lituanistinių mokyk
lų pradiniams skyriams bei 
kaip dovana įvairioms pro
goms. Plokštelės kaina 
(kartu su knygele) $11.00.

Užsakymus siųskite jau 
dabar, kad Velykų Bobutė 
suspėtų ją padovanoti jūsų 
vaikučiams šių Velykų pro
ga ! ”DU GAIDELIAI” c/o 
A. Juozapavičius, 68 Prince- 
ton Road, Toronto Ont., 
Canada M8X 2E4. Telefo
nas vakarais: (416) 239- 
oook
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Lietuviškos knygos gyveninio
paradoksas aurelija balašaitienė

Jau kelinti metai iš eilės, 
kaip Lietuvių Rašytojų 
Draugija skelbia metinės 
literatūros premijos kon
kursą. Tai turėtų būti reikš
minga ir prestižinga pre
mija;. kurią būtų malonu 
gauti kiekvienam rašyto
jui, kuriant nuo kasdienio 
gyvenimo likusiais laiko 
trupiniais, o knygas lei
džiant savo pačių ar gera
širdžių mecenatų lėšomis. 
Investuoti pinigai niekada 
negrįžta. Didelė dalis leidė
jo duotų knygų išdalinama 
kolegoms, r e c e nzentams, 
draugams ir redakcijoms. 
Tačiau rašytojui, dramatur
gui ir poetui lieka tam tik
ras moralinis pasitenkini
mas, kad stalčiuose gulėjęs 
rankraštis pagaliau išvydo 
pasaulį.

Visuomenė yra nuolatos 
skatinama knygas pirkti, 
jas dovanoti švenčių progo
mis, siūlyti savo augančiam 
jaunimui, skaityti ir viso
kiais būdais remti lietuvį 
išeivijos kūrėją. Knygų iš
pardavimo vajai skelbiami 
periodinėje spaudoje ir kny
gų platintojai pasišventę 
modernių dienų "knygne
šiai”, aukoja savo laiką ir 
darbą, siūlydami knygas. 
Tai mūsų kultūros pagrin
dinė apraiška ir mūsų dva
sinės gyvybės apčiuopiamas 
įrodymas. Neskaitanti tau
ta yra skirta pasmerkimui 
ir pražūčiai. Aušros metų 
proga buvo stipriai propa
guojamos knygos ir laik
raščiai. Ta tema buvo rašo
ma, kalbama, diskutuoja
ma. Tačiau niekur neteko 
užtikti statistikos, iš kurios 
galima būtų spręsti apie 
mūsų knygų gyvastingumą, 
t. y. kiek jų išperkama, ko
kie jų tiražai, kokia paklau
sa, kuri knyga yra skaityto
jų tarpe populiariausia, se
kant amerikiečių pavyzdžiu. 
Turėtų būti savaime su
prantama, kad daugelį tūk
stančių sudarančioje visuo
menėje, kuri kiekviena pro
ga, ypatingai svetimtaučių 
tarpe, iškelia mūsų kultū
ros aukštumas, 500-1000 eg

Kr. Donelaičio pradžios mokyklos IV-jo skyriaus mokiniai deklamuoja eilėraščių pynę 
"Apie Lietuvą” Vasario Šešioliktosios minėjime, įvykusiame II. 16 mokyklos scenoje, Chicagoje. 

H J. Tamulaičio nuotr.

zempliorių tiražas turėtų 
būti knygų trūkumas, o ir 
apie tiražus kalbant darosi 
graudu, kada autorius ne
drįsta spausdinti daugiau 
500 knygų bijodamas, kad 
jos tik pagels ir subyrės 
drėgname sandėly.

Todėl darosi stebėtina, 
kad Rašytojų Draugija, ku
rios pirminiu uždaviniu bū
tų rašytojo prestižo kėli
mas ir lietuviškos knygos 
propagavimas, skelbdama 
konkursą, primygtinai pa
brėžia NUTARUSI NE
PIRKTI RAŠYTOJŲ KNY
GŲ, o reikalauti, kad pre
mijos pageidaujantys rašy
tojai siųstų savo knygos po 
penkis egzempliorius. Susi
daro įspūdis, kad rašytojų 
draugijos vadovybė ir busi
mieji sprendimo komisijos 
nariai — žinovai lietuviškų 
knygų neperka ir jų neskai
to, nes priešingu atveju tos 

knygos būtų jų lentynose, 
ir jų nereikėtų nei papildo
mai, pirkti, nei siųsti... Ar 
iš tikro pakanka vien rašy
ti ir norėti, kad knygas 
pirktų ir skaitytų kiti ? Ne
skaityti ir neįsigyti savo 
kolegų yra gryna priešin
gybę rašytojų draugijos 
nėr ašytiems moraliniams 
principams. Antra vertus, 
rašytojas tobulėja ir plečia 
savo akiratį ne vien rašy
damas, bet taip pat ir skai
tydamas. Tai pagaliau kie
no uždavinys yra remti' ir 
propaguoti lietuvio kūrėjo 
knygą, jei tuo uždaviniu 
net ir oficialiai pasiskelbia 
nesirūpinanti rašytojus ne
va tai globojanti ir apjun
gianti organizacija?

Iš kitos pusės, penkių eg
zempliorių siuntimas yra 
finansinė našta veltui ra
šančiam kūrėjui. Ir koks tų 
knygų likimas? Ar, nelai
mėjus premijos, jos bus su
grąžintos, ar liks jas skai
čiusiųjų lentynose, kaip su
venyras? Tai klausimai, į 
kuriuos laikas būtų gauti 
atsakymą.

Panašiai ir kitų premijų 
skyrimas susiduria su to
kiais reikalavimais... O

Iš praeities šešėlių... Panevėžio berniukų gimnazijos skautai 1923 metais. Prieky trečias 
iš dešinės ant žemės guli clevelandietis inž. Marcelinas Žitkus.

juk būtų nepaprastai džiu
gu gauti premiją,, jos ne
prašius ! ! ! Ar gi nėra ski
riamos įvairios garbingos 
premijos už visuomeninę 
veiklą ir kitus nuopelnus, 
kandidatams savęs nesiū
lant? Tai kodėl tik rašyto
jai, ar tai būtų Rašytojų 
Draugijos, ar LB Kultūros 
Tarybos skelbiami konkur^- 
sai, privalo siūlytis, siunti
nėti, kreiptis ir toliau ne 
tik finansiniai, bet ir mo
raliniai nukentėti? Juk 
ra malonu būti pralaimėju
sių sąraše, kuris skelbiamas 
visoje mūsų spaudoje..

Premijos, jei oriai pri
statytos, yra puiki paskata 
ir pagerbimas. Jos pagyvi
na kultūrinį gyvenimą, pa
skatina kūrėjus ir įneša 
tam tikrą susidomėjimą bei 
judėjimą visuomenėje. Pre
mijų turime gana daug. Kai 
kurios yra jau nusistovėju
sios ir pasižymėjusios savo 
ilgamete tradicija. Dirvos 
novelės ir Draugo romano 
konkursai yra pravedami 
taip, kad yra išlaikytas ra
šytojo orumas ir savigar
ba, pagal jury komisijos 
nuomonę ir skonį premijas 
skiriant objektyviai, be pa
žinties, draugystės ar pa
vardės įtakos. Todėl į to
kius konkursus patenka 
dažnai aukštos literatūrinės 
vertės kūriniai, o ir nelai
mėjęs autorius neturi rausti 
iš gėdos, kad bandęs nelai
mėjo, nes slapyvardžiais 
pažymėti vokeliai atidaro
mi tik laimėjus.

Amerikoje statybos ir

prekybinės varžytinės yra 
taip pat daromi slaptų pa
siūlų metodu, ir bet koks 
bandymas kyšių būdu iš
gauti konkurento siūlymo 
duomenis yra įstatymu 
griežtai baudžiamas. Tokias 
varžytines paprastai laimi
tas, kuris už žemiausią kai
ną, per nustatytą laiką, 
griežtai prisilaikant nusta
tytų reikalavimų, pasižada 
atlikti kurį nors darbą ar 
pagaminti produktą. Nelai

dė- m ėjęs varžovas neskelbia
mas, o sprendimus padarę 
tos srities specialistai ir ži
novai atidaro tik laimėju
sio voką. Taigi, ir biznio 
pasaulis gerbia asmens sa
vigarbą, vengdamas paže-
minti asmenį ar organiza
ciją, juos viešai įrašant į 
pralaimėtoju eiles.. Kasmet 
yra skelbiamos įvairios po
ezijos, žurnalizmo ir lite
ratūros premijos, kandida
tams ir autoriams iš anks
to nieko nežinant... Pulit- 
zo premijos, Oskarai ir Em- 
mys taip pat pravedami tuo 
pačiu principu: niekas ne- 
sisiūlo, bet kiekvienas tiki
si...

Rašytojas, poetas, dra
maturgas ar kompozitorius 
į savo kūrinius sudeda visą 
savo dvasios pasaulio turtą, 
kuris jam yra neįkainuoja
mai brangus. Kiekvienas 
kuria savo talento ir suge
bėjimo ribose, jų negalėda
mas perviršyti ir pasiekda
mas savo paties tobulumo 
ribas. Objektyvus įvertini
mas yra įmanomas tik tre
čiųjų sprendimu, nežinant 
pavardės, nejaučiant simpa
tijų, antipatijų, tik ieškant 
grynos kūrybinės ir esteti
nės vertybės. Todėl yra bū
tina kad JOKS KŪRĖJAS 
NEBŪTŲ VERČIA M A S 
SIŪLYTIS Į KONKURSUS 

ir dar savo paties lėšomis 
siuntinėti dešimtis egzem
pliorių po įvairius konkur
sus.. Turime sutikti ir su 
tuo, kad kai kurie savo kny
gas siunčia, perskaičius 
plačioje spaudoje paskelb
tas jury pavardes. .Taip pat 
žinome, kad tais ar kitais 
metais yra išleista žymiai 
daugiau knygų. Kur jų au
toriai ? Reiškia, daugelį kaip 
tik sulaiko nuo dalyvavimo 
aukščiau išdėstytieji moty
vai, tuo pačiu padarant to
kius konkursus bereikš
miais, nes sprendimas ne
gali būti padarytas, renkant 
geriausią, o tik geriausią iš 
tų, kurie reikalaujamus eg
zempliorius atsiuntė. Būtų 
įdomu paklausti būsimų 
premijų skelbėjų, kaip bū
tų pasielgta su pav. skulp
tūros ar dailės premijomis? 
Ar skulptoriams ir meni
ninkams reikėtų taip pat 
prisiųsti po penkis "egzem
pliorius” savo skulptūrų ir 
paveikslų?

Rašytojui kūrėjui pagar
ba yra reikalinga, kad ne
pasiduotume taip dažnai 
minimo nuosmukio dvasiai. 
Jei lietuvis profesionalas 
ar prekybininkas yra mūsų 
mielai apmokami už patar
navimus ar prekes, tai tei
kime rašytojui bent men- 
kiausį moralinį atlyginimą. 
Kiekvienas kultūringas lie
tuvis PRIVALO LIETU
VIŠKAS KNYGAS PIRK
TI, jas branginti ir tuo pa
laikyti lietuvio rašytojo 
prestižą ir kūrybinį nusi
teikimą, o nestatyti jo į to
kią padėtį, kaip kadaise bu
vome DP stovyklose maisto 
davinio eilėse.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

MAINTENANCE POSITIONS
One of the fastest growing plastics company in the US is cxpanding 

and will be hiring for the following maintenance positions:
WELDER /FABRICATORS

4 plūs years experience in ARC M1G & TIG 
MECHANICS

5 plūs years experience in all phases of industrial maintenance — 
hydraulics, mechanical and welding.

MAINTENANCE MACHINISTS
5 plūs years experience able to read biue prints and do own sėt ups. 

TRAILER MECHANICS
4 plūs years dry> van experience.

ELECTR1CIAN
5 plūs years industrial experience with knowledge of AC/DC ayatema 

and controls,. SCR drives up to 400 horse power.
AJI position rėquire overtime salary dependent upon positions & 

experience. Non smokers only. Apply at
POLY AMERICA 

2000 W. MARSHALL 
GRAND PRAIRIE, TEXAS 75061 
Equal Opportunity Employer M/F 
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FILATELIJA
Nr.3 Antanas Bernotas

JAV sausio 25 d. išleido 
7 centų pašto ženklą visuo
menės veikėjui Abraham 
Baldwinui pagerbti.

PABALTIEČIŲ FILATELIJOS PARODA TORONTE

Abraham Baldwin (1754- 
1807) gimė Guilforde, Con- 
necticut valstijoje. Revoliu
ciniame kare jis tarnavo 
kapelionu, vėliau persikėlė 
j Georgijos valstiją, kur 
perėjo į visuomeninę veiklą. 
1786 m. buvo išrinktas j 
kontinentali nį kongresą, vė
liau j senatą. Jis; pirmasis 
įsteigė Georgijos universi
tetą ir nuo 1786 iki 1801 m., 
buvo jo prezidentu. Pagal 
jo nustatytą mokymo sis
temą buvo įsteigta ir dau
giau'aukštojo mokslo įstai
gų.

LENKIJA išleido 4 pašto 
ženklų seriją Varšuvos su
kilimui 1944 m. paminėti. 
Kiekvienas pašto ženklas 
kitokio piešinio, čia dedame 
tos serijos 6 zlotų pašto 

A. A.

PRANUI GRIGONIUI

mirus, žmonai ELEONORAI, sūnui NARUI 

ir dukrai VIDAI su šeimomis ir kitiems ar

timiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą

J. Šalkauskienė

V. E. G. Mazoliauskai

S. J. Gailai

ženklą.
Kaip žinia, 1944 m. va

sarą, kada Sovietų kariuo
menė stūmėsi į vakarus ir 
artėjo prie Varšuvos, ir 
Varšuvos gyventojai, vado
vaujami Bor-Komarowskio, 
pradėjo sukilimą prieš vo
kiečius, tikėdamiesi Varšu
vą greičiau išlaisvinti. Prie 
sukilimo prisidėjo ir getuo
se buvę žydai. Tačiau Sovie
tų kariuomenė neskubėjo ir 
sustojo anapus Vyslos. Tuo 
tarpu vokiečiai, dar būdami 
labai stiprūs, pajėgė suki
limą užgniaužti, kurio metu 
daugelis sukilėlių žuvo gat
vių kovose. Ir tik tada So
vietai įžygiavo į Varšuvą.

MEKSIKA išleido 23 pe- 
zų pašto ženklą 40 metų su
kakčiai paminėti, kai su So
vietų Sąjunga buvo užmegz
ti diplomatiniai santykiai, 
ženkle parodytos Meksikos

Kanados lietuvių, latvių ir 
estų filatelistai kas treti metai 
rengia bendrą filatelijos paro
dą Toronte, kuri šiai metais 
j vyko kovo 2-3 d. d Lietuvių 
namuose. Tai buvo aštuntoji 
šios rūšies paroda, pavadinta 
angliškai BALTPEX VIII 
(Baltic Statės Stamp Exhibi- 
tion). Mindaugo salėje buvo 
išstatyta 120 rėmų filatelinių 
rodinių, kiekvienos tautybės 
po 40 rėmų.

Estų filatelijos draugijos pa
rodos skyrius supažindino lan
kytojus su nepriklausomos Es
tijos 1918-40 m. pašto ženk
lais su atitinkamais anglų kal- 

ir Sov. Sąjungos vėliavos. 
Tai progai pažymėti ir So
vietų Sąjunga išleido paš
to ženklą.

LX ANIVERSARfO 
DE RELACIONES DIPLOMATICAS

Kuo ši draugystė pasi
reiškia, sunku pasakyti, 
nors Meksika, pietinis JAV 
kaimynas, dažnokai nesu
tinka užsienio politikos 
klausimais.

V. VOKIETIJA išleido 80 
pfenigių pašto ženklą Augs
burgo miesto 2000 metų 
įkūrimo sukakčiai paminė-

Augsburgas yra Bavari
joje, Lecho ir Wertacho 
upių santakoje. Miestas, 
kaip romėnų karinė stovyk
la, buvo įkurtas 15 metų 
prieš Kristų ciesoriaus Au
gusto laikais, ir pradžioje 
buvo vadinamas Augusta 
Vindelicorum. 1276 m. ga
vo laisvojo miesto teises. 
Vėlesniais amžiais miestas 
tapo ekonomijos, mokslo ir 
meno centru. Viduramžiais 
buvo pristatyta daug puikių 
rūmų ir bažnyčių. 1805 m. 
miestas atiteko Bavarijai, 
šiuo metu mieste gyvena 
apie 275,000 gyventojų. At
siminsime, kad šio pokario 
metais Augsburgo apylin
kėse UNRRA buvo įsteigu
si dvi pabaltiečių pabėgė
lių stovyklas — Augsburg- 
Hochfeld ir Augsburg- 
Haunstetten, kuriose gyve
no ir keli tūkstančiai lietu
vių. čia veikė įvairios lietu
viškos mokyklos, gimnazi
ja, buvo leidžiami laikraš
čiai ir spausdinamos kny
gos. Prasidėjus masinei 
emigracijai į užjūrius 1948 
m., šiuo metu ten pasiliko 
tik kelios dešimtys lietuvių.

EUROPE

ba paaiškinimais, kuriuose 
buvo pateikta santraukinė in
formacija apie laimingas ne
priklausomo gyvenimo dienas 
įdomūs buvo Estijos skautų or 
ganizacijos veiklai atžymėti 
įvairūs rodiniai: jubiliejinių 
stovyklų ženklai, atvirutės, 
nuotraukos, skautų metaliniai 
ir medžiaginiai ženklai. Čia 
buvo vertingas Švedijos pašto 
ženklų rinkinys. Siame sky
riuje savo rodinius buvo išsta
tę šeši estų filatelistai.

Latvių skyriuje aštuoni fila
telistai parodė lankytojams ne
priklausomos Latvijos pašto 
ženklų, suvenyrinių vokų, at
viručių, žymiųjų veikėjų, po
litikų ir švietimo institucijų 
pastatų bei paminklų nuotrau
kas. Jie pateikė daug infor
macinių žinių apie nepriklau
somas Latvijos laikus ir pašto 
ženklus.

Lietuvių skyriuje su savo rū
diniais dalyvavo trys lietuviai 
iš Toronto ir du iš New Yorko. 
Labai retą ir vertingą rinkinį 
parodė torontiškis A. Laurinai
tis apie Klaipėdą, kurio rodi
niai apėmė šio krašto istoriją 
nuo 1820 iki 1939 metų. Se
novės vokai, įvairūs pašto 
ženklai buvo patrauklūs isto
rijos ir filatelijos mėgėjams. 
Šiuos rodinius dar papildė 
puošnūs Australijos pašto ženk
lai. Už šį rinkinį buvo paskir
tas aukso medalis. Sidabro 
medalis buvo paskirtas A. 
Stuopiui už Lietuvos 1918-40 
metų pašto ženklų rinkinį. S. 
Macijauskas gavo bronzos 
medalį už Lietuvos 1918-22 
pašto ženklus skatikais. Fila
telistas W. Norton iš New Yor
ko supažindino lankytojus su 
Latvijos 1918 m. pirmos lai
dos ženklais ir nevvjorkietis A. 
Ruzgas bvuo išstatęs vertingą 
Lietuvos pašto ženklų kolekci
ją, už kurią gavo aukso me
dalį.

Ketvirtas skyrius buvo skir
tas numizmatikos rūdiniams, 
kuriuos sudarė torontiškio A. 
Dilkaus vertingi 4 rėmų rin
kiniai : karaliaus Mindaugo, 
Vytauto D., šv. Kazimiero ir 

JEI .11 MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PASALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS [

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės darbus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakevvood, Ohio

kitų žymių lietuvių vadų su
kaktuviniai medaliai, I D. 
karo metu vokiečių okupaci
nės valdžios ostmarkė, 1922 m 
Lietuvos pirmieji popieriniai 
centai ir litai, ir 1925-40 m. 
sidabrinės monetos ir bank
notai.

Susidomėjimas paroda bu
vo didelis, susilaukęs daug lan
kytojų estų, latvių ir lietuvių. 
Visi rodiniai turėjo aprašy
mus, kurie padėjo svečiams 
suprasti jų vertę ir istoriją. Vi
si domėjosi filateliniais rūdi
niais, įsigijo įvairių ženklų, 
suvenyrinių vokų, kuriuos par 
davinėjo parodos rengėjai. 
Šiai VIII pabaltiečių filateli
jos parodai vadovavo Latvių 
filatelijos draugija.

Šiai parodai atžymėt buvo 
paruoštas suvenyrinis vokas, 
kuris simboliškai vaizduoja 
Europos valstybių bendruo
menę gėlės žiedu. Iš jo išplėšti 
trys lapeliai: Lietuva, Latvija 
ir Estija. Sis vokas parodos 
metu buvo antspauduojamas 
specialiu pašto antspaudu su 
įrašu: BALTIC STATĖS 
STAMP EXHIBITION EXPO- 
SITION - PHILATELIE, 
ETATS BALTES BALTPEX 
VIII MARCH 2-3 MARŠ. Vo
kų kaina: 5 už $1.00, vienas 
su pašto ženklu ir specialiu 
BALTPEX VIII pašto antspau
du - 75 centai. Šiuos suveny
rinius vokus galima užsisakyti 
šiuo adresu: K. Kaminskas, 
25 Norma Cres., Toronto, Ont. 
M6P 3G9, Canada. Be to, 
dar galima užsisakyti sukaktu
vinių vokų su mūsų tautos va
dų atvaizdais: vysk. Antanas 
Baranauskas, vysk. Motiejus 
Valančius, šv. Kazimieras ir 
kitų. Kreiptis aukščiau minė
tu adresu.

J. Varčius

VVEB-OFFEST PRESS OPERATORS
Due to recent expansion, Century 
Graphics Corporation of New Orleans, 
LA, a leading web-offset nevvspaper in- 
sert printer has opportunities for indi
viduali with four-color web*offset press 
experience all positions, press mainte
nance, and pre-press experience. Cen
tury Graphics offers a career with Ist 
class benefits and an excellent work en- 
vironment. Send resume to:

CENTURY GRAPHICS
CORP.

Personnel Manager 
P.O. Box 158 

Metairie, LA 70004
An Equal Opportunity Employer

OPPORTUNITY
Licenaed Physical Therapist for Di- 
rector of Physical Therapy Dept. In- 
patient, out-patient, home health 
services. Top fealary.hospitalizations, 
retirement, Apply or call R. Snader 
at Riversk!e Manor Nursing & Reha- 
bilitation Center, 1100 E. Statė Rd., 
Newcomer8town, Ohio 43832, 614- 
498-5165, between 9 am«4pm.

(10-16)
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Vardadienio staigmena
Sekmadienį, kovo 17 die-r 

na, kai su paradais ir žalių 
dobilų simboliais Šv. Patri
ko dieną šventė Amerikos 
airiai, šv. Jurgio parapijos, 
salėje buvo taip pat labai 
šventiška nuotaika, nieko 
bendro neturinti su airių 
globėjo pagerbimu. Parapi
jos taryba su visada tal
kininkauti pasiruošusiomis 
parapijos šeimininkėmis nu
tarė padaryti parapijos ad
ministratoriui kun. Juozui 
Bacevičiui staigmeną: jį 
pasveikinti ateinančio var
dadienio proga. Pamaldoms 
pasibaigus, į salę susirinko 
parapijiečiai, kantriai ne
stodami j įprastą "kavutės” 
eilę, o salės vidury balto
mis staltiesėmis padengtas 
stalas buvo apkrautas ska
nėstais. į salę atėjęs kun. 
Juozas Bacevičius, buvo su
tiktas audringais plojimais. 
Parapijos Tarybos vardu 

A. A.

VYTUI DEGUČIUI

Lietuvoje mirus, jo broliui ALT S-gos East 

Chicagos skyriaus nariui ALEKSUI DEGU

ČIUI ir jo šeimai reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

ALT S-gos East Chicagos 
skyriaus valdyba ir nariai

/

A. A.

VYTUI DEGUČIUI
Lietuvoje mirus, liūdinčiam broliui ALEK
SUI DEGUČIUI ir jo šeimai reiškiame gilią 

užuojautą

Elena ir Kazimieras 
Pociai 

Dalia ir Tadas 
Mečkauskai

STUDIOS, me.
Didelis pasirinkimas dovanoms 505 185 Street,
įvairių meno darbų. CLEVELAND, Ohio 44119

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

Vilija Nasvytytė jį pasvei
kino vardadienio proga ir 
pakvietė parapijiečius su
giedoti "Ilgiausių metų”. 
Palaiminęs stalą, matomai 
susijaudinęs ir nustebęs, 
kun. J. Bacevičius padėko
jo ir pakvietė visus vaišin
tis.

Kun. Juozas Bacevičius 
gimė 1950 metų balandžio 8 
dieną Amerikoje gimusių 
antros kartos lietuvių šei
moje. Baigęs šv. Juozapo 
gimnaziją, jis įstojo į Bor- 
romeo Kolegiją, vėliau į šv. 
Marijos kunigų seminariją, 
kurią baigė 1976 metų gruo
džio mėnesį ir 1977 m. sau
sio 15 dieną buvo įšventin
tas į kunigus. Gavęs pa
skyrimą vikaro pareigoms 
į Šv. Jeronimo parapiją, 
kun. Juozas joje išbuvo iki 
1979 metų birželio mėnesio. 
Ilgamečiu! šv. Jurgio para
pijos klebonui kun. Baliui

DIRVA

Ivanauskui planuojant išei
ti į pensiją ir esant dide
liam lietuvių kunigų trūku
mui, kun. Juozas, diocezijai 
pritariant, priėmė kvietimą 
į šv. Jurgio parapiją. Netu
rėjęs progos laisvai lietu
viškai pramokti, kun. Juo
zas buvo pasiųstas į Šv. 
Kazimiero Kolegiją Romo
je. Sugrįžęs nuo 1980 m. 
gegužės 1 dienos pradėjo 
vikarauti, o tų pačių metų 
gruodžio mėn. 21 dieną ku
nigui Ivanauskui pasitrau
kus, perėmė parapijos ad
ministratoriaus pareigas.

Pirmosios dienos ir pir
mieji metai, anot paties ku
nigo Bacevičiaus, buvo gan 
sunkūs susipažinimo ir pri
siderinimo metai. Tačiau 
artėjant penkmečio sukak
čiai, kun. Juozas jaučiasi 
su parapija susigyvenęs.

"šios dienos staigmena 
man pataikė tiesiai į širdį”, 
trumpo pokalbio metu pa
sakė jis. ”Aš to tikrai ne
sitikėjau. Į parapijos ateitį 
žiūriu labai optimistiškai, 
paskutiniuoju metu pajutęs 
aiškų parapijos gyvenimo 
r e n ensansą. Parapijiečiai 
yra nuoširdūs, darbštūs ir 
pareigingi.. Jaučiamas la
bai stiprus įsipareigojimo 
jausmas. Niekas neatsisa
ko padėti, kai yra prašomas. 
Prie parapijos gyvavimo 
žymiai prisideda Ryto Ba
bicko vadovaujamas choras, 
kurį skaitau pačiu geriau
siu bažnytiniu choru viso
je Amerikoje. Kai žvelgiu 
atgal, pats turiu stebėtis, 
kad taip ilgai čia išlikau. 
Bet dabar pamilau parapi
ją, pradėjau geriau supras
ti parapijiečių nuotaikas, 
aspiracijas ir pageidavi
mus. Iš savo pusės dedu vi
sas pastangas suartėti ir 
apaštalavimo darbą dirbti 
pačioje gražiausioje dvasio
je”-

Pakviestas tarti žodį, 
kun. Juozas padėkojo para
pijiečiams už tokią malonią 
staigmeną ir užbaigė saky
damas : ”mano parapija yra 
mūsų visų dvasinė šeima”.

Jaunas, energingas ir 
veržlus, kun. J. Bacevičius 
Clevelando diocezijoje eina 
dvejas garbingas pareigas. 
Jis yra vyskupo Lyke cere
monijų meisteris ir oficia-

Nr. 13 — 13

šv. Jurgio lietuvių parapijos Clevelande administratorius 
kun. Juozas Bacevičius pirmųjų mišių metu 1977 m. sausio 1S d. 
sako pamokslą.

lūs "Priesaikos (vedybinės) 
Gynėjas”.

Dėdamas pastangas su
kelti lėšas parapijos pasta
tams atnaujinti ir kai ku
riem būtiniem remonto dar
bam atlikti, prieš kurį laiką 
išrūpino leidimą Bingo žai
dimui, kuris apylinkėje pa
sidarė labai populiarus ir 
sėkmingas. Kun. Juozas 
džiaugiasi, kad lietuviai ne
gaili darbo ir laiko, talki
ninkaudami šitame darbą. 
Susipažinęs su mūsų visuo
menės veiklos struktūra, 
jis taip pat pareiškė pagei
davimą, kad į bendras vi
suomeninės reikšmės šven
tes būtų proporcingai 
įtrauktos abi parapijos. Jis 
stengiasi parapijos gyveni
mą palaikyti gyvą ir įdo
mu, kas yra neblogai pavy
kę, talkininkaujant parapi
jos jaunatviškam komite
tui ir pritariant parapijie
čiams. čia vyksta koncertai, 
baliai ir šv. Jurgio parapi
jai tipingi mini-minėjimai 
su originalia trumpa pro
grama ir dar trumpesnėmis 
kalbomis.

Savo laiku skleidžiami 
gandai apie parapijos likvi
davimą liko be pagrindo, o 
kun. Juozo Bacevičiaus pa
stangos tobulintis lietuvių 
kalboje neliko nepastebėtos. 
Geriausi linkėjimai varda
dienio ir artėjančio gimta
dienio proga!

Aurelija Balašaitienė

Jertynon

■ „Tėvynėn” — tokiu pa
vadinimu Venezuelos Lietu
vių Bendruomenė pradėjo leis
ti žiniaraštį. Išėjo Nr. 1. 
Didelio formato, 22 lapai, 
iliustruotas. Rašytas daugiau
sia rašomąja mašinėle ir dau
gintas ofsetiniu būdu. Įdėtas 
vienas kitas skyrelis ir ispa
niškai iš Venezuelos spaudos 
atsiliepimų apie Lietuvą ar lie
tuvius. Redaguoja ir daugiau
siai prirašo VenezueloB LB 
centro v-bos pirmininkas dr. 
Vytautas A. Dambrava. Ži
niaraščio pavadinimas ir vir
šelio piešiniai paimti iš Salz- 
burgo stovyklos sąlygomis 
1944-1946 to paties Dambra- 
vos leisto ir suredaguoto žur
nalo.

VVANTED AT ONCE
EXPERIENCED 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

SETUP/OPERATORS 
Mušt be able to sėt up work from 
blue prints 6c close tolerance. Exper’ 
ienced Davenport Screw Machine 
Operators needed. first and second 
ahifts, pleasant working environment, 
full benefits. Apply at:

KAMINGA MFG.
1337 JUDD AVĖ. SW 

GRAND RAPIDS. MICH. 49S0S 
(7-U)
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Clevelando ramovėnai su centro valdybos pirm. A. Jonaičiu (trečias iš dešinės).
J. Velykio nuotr.

RUOŠIAMA ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS ISTORIJA

Ateinančiais metais šv. 
Jurgio lietuvių parapija Cle-> 
velande švęs savo 90 metų 
gyvavimo sukaktį. Ta pro

Savo patarimais ir Vokietijos stovyklose 

sunkiai gaunamais vaistais gelbėjusiam mū

sų šeimos narių sveikatą

PROV. KAZIMIERUI MAŽONUI 

mirus, jo sūnų KAZIMIERĄ ir kitus arti

muosius nuoširdžiai užjaučia

Kazimieras ir Kastytis
Jankūnai

T ■ I IR * VIENINTELIS LIETUVIŲA 11P A KREDITO KOOPERATYVAS I nUI 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, 442-9091.

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

PATARNAVIMAI
METINIS 

MOKAME: KURSAI PRIEAUGLIS
Galioja nuo bal. 1, 1985

($3,000 ar daugiau)
12 mėn.

6 mėn.
9.5%
9.0%

9.84%
9.31%

SUPER-SHARE
($2,000 ar daugiau) 8.5% 8.77%
Reg. indėliai 6.0% 6.14%
($100 ar daugiau)
SKOLINIAME: Automobiliams, namų pagerini

mui, asmeninės paskolos. 
NUOŠIMČIAI MAŽESNI, SĄLYGOS GERESNES.

Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS raštinėje. 
TAUPOS DARBO VALANDOS 

Treč. ir šeštadieniais nuo 10 iki 1 vai. p. p. 
adv. A. širvaičio įstaigos patalpose. 
Sekmadieniai nuo 11 iki 1 vai. p. p. 

Dievo Motinos ir šv. Jurgio parapijose.
Taupykite ir skolinkitės tiktai TAUPOJE

Visos santaupos apdraustos su National Deposit 
Guarantee Corporation.

ga parapija ruošiasi išleis
ti savo istoriją.

Šv. Jurgio parapija Cle-> 
velande lietuvių gyvenime 
yra suvaidinusi labai svar
bų religinį, kultūrinį ir 
švietimo vaidmenį. Per dau

gelį metų ji buvo Clevelan
do lietuvių religiniu ir tau
tiniu centru. Per jos mo
kyklą yra perėję tūkstan
čiai lietuvių vaikų, kurių 
ne vienas ir šiandien daly
vauja lietuviškame gyveni
me.

Po antrojo pasaulinio ka
ro naujiems ateiviams ku
riantis Clevelande, šv. Jur- 
gyje pradėjo veikti lituanis
tinė mokykla, kurioje per 
eilę metų mokėsi šimtai lie
tuviukų ir lietuvaičių.

Parapijos istoriją rašo 
rašytojas ir žurnalistas Al
gis Rukšėnas. Kad veikalas 
išeitų kiek galima pilnesnis 
ir tikslesnis reikia sukaup
ti kiek galint daugiau au
tentiškos medžiagos. Visi 
tokios medžiagos turintie

ji (dokumentų, nuotraukų,

W!| NATIONWIDE E llNSURANCEI Nat.or»wide is on you' *icJe

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELEN1Ų apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

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

WANTEO 
TOOL AND DIE MAKER 

Applegate Tool Co., an employee 
uwned Texas Corp. engaged in the 
manufacture of mechanical and elec- 
tro mechanical componenls, anemblies 
and producls has need of TOOL AND 
DIE MAKER. Paid holidays & vacu- 
tion, income protection plan, em* 
ployeen stock ownership plan. EOE. 
Applegate Tool Co. 309 Industrial 
Blvd., Austin, Tx. 78745. .Or call 
Bob Schultz at: 5 12 447-5555.

(9-14) 

aprašymų, korespondencijų, 
atsiminimų, etc.) prašomi 
ją pasiųsti ar pristatyti pa
rapijos klebonijai arba su
sisiekti su A. Rukšėnu 
(486-8204) arba K. Civins- 
ku (481-0162). Visa panau
dota ar nepanaudota me
džiaga bus saugiai laikoma 
ir sugražinta.

Šiuo metu parapiją admi
nistruoja trečios kartos lie
tuvis kun. Juozas Bacevi- 
čius-Bacevice. (a)

• Balfo Clevelando sky
riaus visuotiname narių su
sirinkime š. m. vasario 22 
d. Lietuvių Namuose buvo 
išrinkta skyriaus valdyba, 
š. m. kovo 8 d. valdyba sa
vo posėdyje dar koptavo 
6-tą narį Gražiną Kudukie- 
nę ir pasiskirstė pareigo
mis sekančiai: Edvardas 

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 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS 
HOWARD TURNER
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Reoltor 
savininkas

EAST SHORE REALTY

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

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

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis į mano įstaigą.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

Stepas — pirpaininkas, Sta
sys Mačys — I vicepirm. ir 
iždininkas, Gražina Kudu- 
kienė — II vicepirm., Anta
nina Puškoriūtė — sekreto
rė, Beatričė Pautienienė — 
jaunimo reikalams, Albinas 
Karsokas — renginių.

Juozas čyvas ir Antanas 
Styra pasitraukė iš valdy
bos, bet pažadėjo Balfą 
remti ir padėti.

Kontrolės komisijon 1985 
metams išrinkti: Henrikas 
Idzelis — pirm., Stasys As
trauskas ir Juozas čyvas.

• Jonas ir Malvina Švar
cai jau trečią savaitę atos
togauja Floridoje, kur taip 
pat atostogas leidžia cleve- 
landiečiai Jonas ir Regina 
Nasvyčiai. Rašo, kad atos
togų nuotaika puiki ir oras 
geras.
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PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Žalgirio šaulių kuopos 
naujai išrinktoji valdyba 
posėdyje kovo 17 d. pasi
skirstė pareigomis: Bronius 
Nainys — pirm., Ona Mi
kulskienė — vicepirm., No
ra Braziulienė — kasininkė, 
Antanas Glodenis — spor
to vadovas. Kviestiniai: Li
lė čeplickienė ir Stasys But
rimas — kultūriniams rei
kalams, Domas Vaičiūnas 
— meškeriotojų sekcijos 
vadovas, Juozas Mekiša — 
parengimų vadovas, J. Raš
kauskas — sporto vado
vo padėjėjas ir Edvardas 
Pranckus, laikinai iki kuo
pa suras kitą asmenį sekre
toriaus pareigom.

Nauja kuopos valdyba 
pasižadėjo, darniai ir gra
žiai bendradarbiauti su ki
tomis organizacijomis ir 
dirbti kultūrinį darbą tė
vynės Lietuvos ir išeivijos 
lietuvių gerovei.

Organizacijos ar pavie
niai asmenys, esant reika-

lai, prašome kreiptis į kuo
pos pirmininką Br. Nainį — 
18414 Landseer Road, Cle
veland, Ohio 44119, telef. 
481-8472, ar vicepirm. O. 
Mikulskienę 10400 Brigh
ton Road, Bratenahl, Ohio 
44108, telef. 268-1825.

(ep)
• Balys Žiugžda serga ir 

guli General Euclid ligoni
nėje, kamb. 918. Jei kas 
galėtų būtų malonu, kad jį 
aplankytų.

• J. Timothy McCormack, 
Cuyahoga County Auditor, 
praneša, kad nejudomojo 
turto savininkai turi pasku
tinę galimybę sumažinti 
taksus už 1985 metus. Pra
šymus reikia paduoti iki š. 
m. balandžio 1 d.

Praeitais metais komisi
ja peržiūrėjo 5,942 prašy
mų ir 3,500 patenkino.

Prašymų formos gauna
mos jo ištaigoje (telefonu 
443-7010), o reikalingiems, 
suteikiami ir platesni pa
aiškinimai.

Pintuvių polkos šokį, atnaujintai programai, repetuoja 
Grandinėlės šokėjai Siga Bankaitytė, Edis Bliumentalis ir Renė 
Motiejūnaitė. Grandinėlės pavasario koncertas įvyks balandžio 
21 d. 5 vaL p. p. Dievo Motinos parapijos salėje.

• Grandinėlė, talkinant 
Dievo Motinos parapijos 
chorui, ruošiasi pavasario 
koncertui Clevelande.

Virš šimto šokėjų, muzi
kantų ir dainininkų, vado
vaujami Ritos Kliorienės ir 
Liudo Sagio, pasirodys Die
vo Motinos parapijos audi
torijoje su naujais šokiais, 
kurių dalis bus lydimi cho
ro dainos.

Koncertas įvyks sekma
dienį, balandžio 21 d., 5 
vai. p. p.

Bilietus į šį jaunatviškos 
nuotaikos koncertą galima 
gauti parapijos kavinėje po 
sekmadieninių pamaldų, ar
ba užsisakyti darbo metu 
tarp 9 ir 4 vai. pas Nijolę 
Kersnauskaitę telef.: (216) 
531-4263. Bilietų kaina: 
ir 4 dol.

6

SM /uperior /oving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS: 
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui 

Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 
ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Aviną/
Pagriadiais skyrius

798 East 185th Street, Cleveiaad, Ohio 

Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS: Kosdiea auo 9:00 iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00; 
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

apdrausti Federal Deposit 
insurance Corp. Kredito 
kooperatyvai turi labai tvir
tus nuostatus ir yra griež
tai prižiūrimi valdžios.

Taupykite ir skolinkites 
tiktai lietuvių finansinėje 
institucijoje.

V. A. Staškus

• Algirdas Nasvytis su 
žmona Joan kovo 16 d. su
silaukė antro kūdikio mer
gaitės vardu Ann Elise.

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

e BALANDŽIO 13-14 D. 
dail. Domšaičio paroda Dievo 
Motinos parapijos auditorijo
je Ruošia Lietuvių Fondas ir 
LB CIevelando apylinkė.

• BALANDŽIO 21 D. Dievo 
Motinos parapijoje popietė su 
Grandinėle ir parapijos choru.

• BALANDŽIO 27 D. Šv. 
Kazimiero lituanistinės mo
kyklos parengimas.

e GEGUŽĖS 4-5 D. Ateiti
ninkų šeimos metinė šventė.

e GEGUŽĖS 11 D. LB Kul
tūros Tarybos premijų {teiki
mas Dievo Motinos parapijos 
salėje.

• GEGUŽĖS 12 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
Motinos dienos minėjimas.

• GEGUŽĖS 18-19 D. Skau
čių Židinio parengimas.

e GEGUŽĖS 25-26 D. Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Są
jungos suvažiavimas Cleve
lande.

• BIRŽELIO 2 D. Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų baigimas.

• BIRŽELIO 16 D. Onos 
Mikulskienės kanklių muzikos 
studijos 20 metų veiklos su
kakties mokinių rečitalis. .
• LIEPOS 14 D. Lietuvių 

Pensininkų klubo gegužinė 
Dievo Motinos parapijoje.

• LIEPOS 21 D. Balfo ge
gužinė prie ežero.

• LIEPOS 28 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė prie 
ežero spaudai paremti.

• RUGPIŪČIO 4 D. ežero 
pakrantėj Ramovėnų gegužinė.
• SPALIO 12 D. Žalgirio 

šaulių kuopos rudens paren
gimas Lietuvių Namuose.

• SPALIO 19 D. solisto A. 
Grigo koncertas. Rengia Pen-

TAUPOS, LIETUVIŲ 
KREDITO

KOOPERATYVO ŽINIOS

Vienitelė lietuvių finan
sinė institucija Ohio valsti
joje, pradėjusi savo veiklą 
1984 m. birželio 10 d., Šiuo 
metu jau turi virš 200 na
rių ir artėja prie $400,000 
indėlių sumos.

Kad nariai galėtų gauti 
geresnius nuošimčius už sa
vo sutaupąs, kooperatyvo 
direktoriai, pas kutiniame 
posėdyje nutarė išduoti tau
pymo certifikatus su aukš
tesniais mokamais nuošim
čiais. Certifikatai bus iš
duodami nuo balandžio mėn. 
1 dienos. Taip pat nutarta 
palengvinti sąlygas ’Super- 
Share’ sąskaitos taupyto- 
jams. Pagrindinė suma nuo 
balandžio 1 dienos bus tik
tai 2000 dol. Smulkesnę in
formaciją teikia TAUPOS
raštinėje, ir taip pat sekite I sininkų Klubas ir Vasario 16 
Dirvoje skelbiamą informa- • <*• gimnazijai remti komitetas, 
cija. TAUPOS skelbimas 
yra kiekviename Dirvos nu
meryje.

Paskolos nariams duoda
mos labai palankiomis sąly
gomis. Kviečiame naujų au
tomobilių pirkėjus pirmiau- 
sai pasitikrinti TAUPOJE 
prieš pasirašant pirkimo su
tartį. Artėjant pavasariui ir 
ruošiantis pagerinimo dar
bams namui, būtinai susto
kit TAUPOJ gauti infor
macijas apie namų pageri
nimo paskolas.

Norime ir vėl atkreipti Cleveland, Ohio 44119. 
ypatingą padėmesj, kad vi
si narių indėliai yra pilnai 
apdrausti su National De
posit Guarantee Corpora
tion. Taip pat, kooperatyvo 
pinigai investuojami tikrai 
tuose bankuose, kurie yra

• SPALIO 26 D. Dainavos 
stovyklai paremti renginys.

• LAPKRIČIO 23 D. LKVS 
Ramovė rengia kariuomenės 
šventės ininėijmą.

DĖMESIO!
Poniom ir panelėm, ku

rios norėtų įsigyti lietuviš
kus tautinius rūbus ar pa
vieniais gabalais, kreipki
tės į rūbų audėją — Danu
tę Raškauskaitę-šiupinienę 
šiuo tel. — 1-216-481-1438, 
18600 Shawnee Avenue,

(ll-IJ)

• PERKANT IR PAR- 
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis | CIPKUS 
REALTY. 31715 Vine St.. 
Willowick, Ohio 44094. TeL 
943-0910.
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• Dr. Rimas Liauba, a. a. 
Dr. Albino ii* Janės Liaubų 
sūnus iš Cincinnati, prieš 3 
mėn. atidarė kabinetą Me

dina, Ohio, ausų, gerklės ir 
nosies specialybėje.

Jis baigė mediciną Cin- 
cinnati, Ohio, tarnavo gy
dytoju aviacijoje pietų Ko
rėjoje ir Texas valstijoje.

Grįžęs iš aviacijos gilino
si radiologijoje Rochester,
N. Y. Po to atliko stažą St. 
Luke ligoninėje, Clevelande 
ir Geisinger Medical Cen- 
ter, Danville, Pa. ausų, 
garklės ir nosies specialy
bėje.

Dr. R. Liauba yra paty
ręs slidinėtojas, keliauto
jas ir geras fotografas. Tu
ri didelį rinkinį gražių ir 
įdomių nuotraukų, padary
tų jam keliaujant po Afri
ką, Aziją, Pakistaną, Indi
ją, Japoniją, pietų Ameri-

PADeKA

A. A.
DR. EUGENIJUS NOAKAS

brangus vyras, tėvas ir senelis mirė New Yorke, 1985 
m. vasario mėn. 10 d.

Nuoširdžiai ačiū J. E. Vyskupui Pauliui Baltakiui, 
OFM, kun. Antanui Račkauskui, tėvui Leonardui 
Andriekui, OFM ir tėvui Antanui Prakapui, OFM už 
atliktas pamaldas ir už pritaikytus gražius pamokslus.

Dėkojame Apreiškimo parapijos vargonininkui p. 
Viktorui Raliui už muziką ir gražias giesmes mišių 
metu.

Širdingas ačiū p. Alfonsui Samušiui, kuris ne tik 
guodė ir stiprino ligonį namuose, bet ir už labai gražų 
ir iškilmingą paskutinį atsisveikinimo su velioniu pra- 
vedimų. ir taip pat p. Jurgiui Šližiui už ypatingą rū
pestį.

Už atsisveikinimo kalbą nuoširdžiai dėkojame Lie
tuvos generaliniam konsului Anicetui Simučiui; dėko
jame organizacijoms ir jų vardu atsisveikinusiems Dr. 
Broniui Nemickui, Dr. Jonui Lenktaičiui, ir p. Zigmui 
Raulinaičiui.

Dėkojame Karių Ramovės nariams ir Korp! Neo- 
Lithuania filisteriams stovėjusiems Garbės sargyboje.

Nuoširdi padėka visiems, kurie atvyko pasimelsti 
už mirusįjį koplyčioje, dalyvavo šv. Mišiose ir paly
dėjo jį į Amžino poilsio vietą.

Labai ačiū visiems už pareikštas užuojautas asme
niškai, laiškais ir spaudoje; už užprašytas mišias ir 
prisiųstas gėles, ir už sudėtas aukas velionies atminimui 
įvairiems lietuviškiems tikslams.

Esame dėkingi Marytei Šalinskienei už rūpestin
gą patarnavimą.

Dėkojame p. Vaciui Steponiui už skaniai paruoš
tus pietus.

Visiems nuoširdžiai dėkingi —

Giliame liūdesyje

EMILIJA NOAKIENĖ IR DUKROS 
GIEDRĖ STANKŪNIENĖ SU ŠEIMA 
ALDONA PINTSCH SU ŠEIMA

A. A.

ANDRIUI URBONUI

mirus, broliui kun. dr. IGNUI URBONUI, 

šv. Kazimiero parapijos klebonui, Gary, Ind., 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

Elena ir Kazimieras 
Pociai 

ką ir Aliaską. Kelionėse jo 
tikslas pamatyti ne tik 
krašto didmiesčius bet pa
siekti krašto gilumą, pažin
ti gamtą, pabendrauti su 
vietos žmonėmis ir susipa
žinti su jų papročiais.

Būdamas Rochestery, su
sipažino su Danute Statke- 
vičiūte ir ten apsivedė. Da
nutė yra baigusi muzikos 
teoriją ir pedagogiką Naza- 
reth kolegijoje, Rochester,
N. Y. Magistro laipsnį įsi
gijo Indiana universitete 
muzikos srityje.

Linkime jiems abiem sėk
mės naujoje vietoje, (vb)

• Aleksandras Vakselis, 
LB New Yorko apygardos 
pirm., Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjime 
Maironio mokyklos vedėjai 
Vidai Penikienei įteikė 1600 
dol. Šią sumą paskyrė LB 
švietimo Taryba.

• Tautos Fondo metinis 
suvažiavimas įvyks š. m. 
gegužės 4 dieną, šeštadienį, 
Lietuvių Kultūros židinyje, 
345 Highland Blvd., Brook- 
lyn, N. Y. 11207.

• Stasys Vancevičius, 
Brazilijoje, 2067 Rua Cas- 
sio de Almeida, 701 Vila 
Guilhorme,' Sao Paulo, turi 
parduoti retų knygų: A. 
Smetonos raštus, išleistus 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
— Vienybės gairėmis I to
mas, šviesos takais II t., 
Atgimstant III t., Lietuvių 
santykiai su lenkais, A. 
Merkelio — Juozas Tumas 
Vaižgantas ir Lietuvos at
gimimo patriarkas dr. Jo
nas Basanavičius.

Norintieji įsigyti tesi
kreipia į St. Vancevičių.

• V. F. Beliajus, tautinių 
šokių žurnalo Viltis redak
torius ir leidėjas, Dirvai pa
remti atsiuntė 20 dol. Ačiū.

• Amerikos Lietuvių Ta
ryba. Dirvos vajaus proga, 
atsiuntė paramą 150 dol. 
Ačiū.

EKSKURSIJĄ J 
EGIPTĄ...

"Lietuvos Atsiminimų” 
radijo direktorius, prof. dr. 
Jokūbas Stukas, organizuo
ja dviejų savaičių ekskursi
ja į Romą, Italiją, Kairą 
ir istorines vietas Egipto 
žemėje, taip pat į Jeruzalę, 
Betliejų ir Nazaretą, šven
toje žemėje.. Ekskursija 
ruošiama š. m. birželio 
(.Tune) 30 d. iki liepos (Ju- 
ly) 13 d. Ekskursantai ga
lės dalyvauti Šv. Tėvo au
diencijoje, ir aplankyti lie
tuvių šv. Kazimiero kolegi
ją Romoje. Praleidę naktį 
Kaire, plauks istorine Nilo 
upe pamatyti piramides ir 
kitas senos civilizacijos lie
kanas. Ekskursijos kaina 
tik $1899 asmeniui, du vie
nam kambaryje. Dėl infor
macinės ekskursijos brošiū
rėlės, kreiptis į Dr. J. Stu- 
ką, 234 Sunlit Drive, Wat- 
chung, New Jersey. Telef. 
(201) 753-5636.

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami į Dirvos 70 metų sukakčiai pa

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

Elena ir Kazimieras Pociai
Beverly Shores, Ind...................................$1,000.00

Inž. Antanas ir Marija Rudžiai,
BlUe Island, III............................................. 1,000.00

Algirdas ir Aldona Braziai,
Chicago Justice, III.................................... 200.00

Viktoras Mastis, Hinsdale, III.................... 100.00
Paulius Simonas, Chicago, ITI.................... 20.00
Kazys Bertašius, Chicago, III....................... 100.00
Petras Vėbra, Chicago, III............................ 25.00
Mečys ir Eleonoras Valiukėnai,
Chicago, III. .................................................. 200.00
Petras Stoncelis, Cicero, III. .................... 10.00
Danutė ir Stasys Liepai,

Michiana Shores, Mich............................ 70.00
Antanas Juodvalkis, Chicago, III............... 100.00
Inž. E. Bartkus, Beverly Shores, Ind........  100.00
Tadas ir D. Jusčiai, Chicago ..................... 100.00
Juozas žygas, Chicago, III.......................... 25.00
Jonas Grigaitis, Chicago, III........................ 100.00
Bruno Shotos, Chicago, III............................ 50.00
Petras Buchas, Oak Lawn, III................... 50.00
Teodoras ir Barbora Blinstrubai,
Chicago, III...................................................... 50.00
Dana Kurauskienė, Chicago, III................... 20.00
Dr. Leonas ir Irena Kriaučeliūnai,

Ijickport, III................................................. 1,000.00
Inž. Jonas ir Vincentina Jurkūnai,

Beverly Shores, Ind................................. 1,000.00
Marija Rockuvienė, Chicago, III.............. 20.00
Inž. Vaclovas ir Vanda Mažeikai,

Park Ridge, IJI.............................................. 200.00
Kazys Matutis, Palos Height, III.............. 20.00
A. Dundulis, Chicago, III............................. 20.00
J. A. šulaitis, La Grange Park, III....... 25.00
Dr. L. A. Dirda, Chicago, III....................... 50.00
Korp! Neo-Lithuania, Chicago skyrius .... 500.00
Dr. Danielius ir Roma Degėsiai,

Cleveland, Ohio .......   500.00
Baltijos klubas, Chicago, III....................... 30.00
Elena ir Adolfas Švažai, Chicago, Iii....... 100.00
Stasys Baras, Palos Park, III......... ......   50.00
Dr. Antanas Razma, Wilmington, III....... 50.00
P. Steikūnas, Chicago, III............................ 10.00
Dr. V. Raslavičius, Wyoming, III............... 20.00
ALT S-gos Detroito skyrius ..................... 100.00
Amerikos Lietuvių Taryba, Chicago, III. 150.00 
Vincas Tamošiūnas, Detroit, Mich...........  50.00
Mečys Šimkus, Chicago, III........................ 130.00
Dr. A. B. Gleveckas, Chicago, III. ............ 50.00
S. Mankus, Chicago, III. ............................. 50.00
Edvardas Balceris, Los Angeles, Ca. ..... 100.00
Algimantas Antanėlis, Omaha, Neb..........  50.00
Beverly Shores Lietuvių klubas .............. 70.00

(Bus daugiau)

• Albinas Stukas, Eliza- 
beth, N. J., nuoširdus Dir
vos rėmėjas, atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 33 dol. Ačiū.

• Jono Vanagaičio Bosto
no šaulių kuopa, per ižd. J. 
Bajerčienę, Dirvai paremti 
atsiuntė auką 25 dol. Ačiū.

ROCHESTER
PAVASARIO VAKARAS

Rochster’io skautų-čių 
DAINAVOS Vietininkija ir 
Rochesterio tautinių šokių 
grupė LAZDYNAS rengia 
PAVASARIO VAKARĄ, š. 

m. balandžio 20 d., 7 vai. 
vakaro, šv. Jurgio parapi
jos salėje, 555 Hudson Avė.

Vakaro programos meni
nę dalį atliks aktorius Vita
lis Žukauskas iš New Yor
ko ir Lazdyno grupės šokė
jai. Po programos, šokiams 
grojant geram orkestrui, 
bus proga visiems smagiai 
pasišokti, pavasariškoj nuo
taikoj pabendrauti su se
nais draugais ir užmegsti 
naujas pažintis. Vakaro pa
įvairinimui veiks baras ir 
užkandžių bufetas.

Rengėjai maloniai kvie
čia būti šio Pavasario vaka
ro dalyviais.

Vakaro rengėjai
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