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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Nikaragvos problema
Ar Amerika pralaimės dar 

vienq kraštq?
Vytautas Meškauskas

Prieš išvykdamas trumpų 
Velykų atostogų prezidentas 
Reaganas pasiūlė taikos Nika
ragvoje planą. Jei dabartinė 
vyriausybė sutiktų tartis su 
sukilėliais pravesti naujus rin
kimus, kuriuos prižiūrėtų Baž 
nyčia, jis (Reaganas) tuos 14 
milijonų dolerių - prašomus iš 
kongreso sukilėlių šelpimui - 
panaudos tiktai ‘humanita
riniams’ tikslams ir maistui 
jiems, bet ne kariniams veiks
mams paremti. Buvo visai 
tikra, kad sandinistai tokį pa
siūlymą atmes, ką jie ir pada
rė. Reaganas tačiau tuo tai
kos pasiūlymu norėjo paveikti 
ne Managvos vyriausybę, bet 
JAV kongresą, kuris nesutinka 
neva tai ‘slaptai’ remti sukilė
lių. Mat Managvos atsisaky
mą administracija gali panau
doti kaip papildomą įrodymą, 
apie tos vyriausybės blogus 
kėslus. O jei kongresas vistiek 
atsisakys duoti tuos pinigus, 
administracija galės mesti 
jam visą atsakomybę už dar 
vieno krašto įtraukimą į sovie
tinę orbitą.

Prezidento pasiūlymas, aiš
ku, susilaukė labai smarkios 
kritikos iš liberalų tarpo. Vi
sų pirma - visus sandinistus 
negalima skaityti 100% ko
munistais, nors tokių jų vado
vybės tarpe yra. Jei Nikarag
va iš tikro virstų komunistine 
valstybe, dar ne visai aišku, 
ar ji aklai klausytų visų Mask
vos įsakymų. Pagaliau, jei Ni- 
caragva iš tikro sudarytų grės
mę kitom Centro Amerikos 
valstybėms - ar net pačiom 
JAV - tų karinės pajėgos yra 
tiek kartų didesnės už mažy
tės Nikaragvos, kad pajėgtų ją 
‘sutvarkyti’.

Reikia pastebėti, kad JAV 
yra labai nepopuliarios beveik 
visoje lotynų Amerikoje. Ni
karagva su jomis nesusiprati
mų turi nuo 1855 metų, kada 
tūlas William Walker iš Ten- 
nessee paskelbė ją savo ‘pri
vačia nuosavybe’ ir net gavo 
Valstybės Departamento pri
pažinimą. Jį netrukus pašali
no Vanderbilt laivų linija, 
kuri pati norėjo kontroliuoti 
visą prekybą su tuo kraštu.

1925 metais Valstybės Sek
retorius Frank Kellogg pasiun
tė marinus nuraminti pilietinį 
karą, kuris - anot Kellogg - su
darė ‘sovietinio bolševizmo’ 
grėsmę. Prieš amerikiečius 
tada kovojo gen. Augusto San- 
dino, kurio partizanai užmušė 
kelis marinus. 1933 m. mari
nai pasitraukė, suorganizavę 
tvarkai palaikyti Tautinę 
Gvardiją. Jos vadu buvo pa

skirtas gen Anastasio Somoza 
Garcia. Gvardijos kariai už
mušė gen. Sandino, nors jis 
buvo pasidavęs ...

Ilgainiui gen. Somozos šei
ma didelę viso krašto turto da
lį sutelkė savo rankose, bet Ni
karagva liko ištikima JAV są
jungininkė, kuri tarp kitko lei
do ČIA savo teritorijoje telkti 
sukilėlius invazijai į Kubą 
1960 metais.

1967 m. valdžią perėmė jau 
trečias Somoza iš eilės - Anas- 
tazio Somoza Debayle. Jis bu
vo baigęs West Point karo aka
demiją. Washingtonas Somo
za galutinai nusivylė Carterio 
laikais. Nesulaukdamas pa
galbos iš JAV, jis buvo privers 
tas atsistatydinti. Jo priešas - 
Sandinistų Tautinio Išvadavi
mo Frontas - tada jau buvo 
gerokai sustiprėjęs ir su val
džia gavo Washingtono para
mą, kurią tik vėliau nutraukė 
dabartinė administracija.

Ta trumpai atpasakota isto
rija parodo, kokia kebli yra si
tuacija. Iš dalies ji pateisina 
liberalų pažiūrą, kad nieko

(Nukelta į 2 p31.)

Mirė ALT S-gos garbės narė 
Marija Sims

Marija Sims-Černeckytė, Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos garbės narė, mirė balandžio 9 d. Detroite, sulaukusi 78 
metų amžiaus. Atsisveikinimas su velione įvyko balandžio 12 d. 
Zaparackienės laidotuvių namuose ir kūną sudeginus, pelenai 
nuvežti j Chicagą, kur bus palaidoti Tautinėse kapinėse šalia jos 
vyro a. a. dr. Jono Sims.

Lietuvių tautinių Namų Chicagoje susirinkime inž. Jonas Jurkūnas, buv. ilgametis LTN 
pirmininkas, už nuopelnus pakeliamas į garbės pirmininkus. Nuotraukoje iš kairės: dabartinis 
LTN pirm. A. Modestas, A. Visockis, įteikęs adresą ir inž. J. Jurkūnas. K. Pociaus nuotr.

Chicagos Lietuvių Tautinių Namų
metinis susirinkimas Mečys Valiukėnas

Chicagos Lietuvių Tauti
nių Namų narių aštuonio
liktasis susirinkimas įvyko 
nuosavuose namuose, 1985
m. kovo 30 d. Susirinkimas 
buvo darnus ir dėmesingas 
visiems darbotvarkės klau
simams. Jj pradėjo ir vedė 

LTN valdybos pirmininkas 
Algis Modestas, baigiąs pir
mąją vienų metų kadenci

Prie registracijos stalo: J. Andrašiūnas, St. Virpša, Br. Ka- 
sokaitis ir A. Juodvalkis.

ją. Sekretoriavo pirmininko 
kviestas ir susirinkimo pri
tartas — Grožvydas La
zauskas. Pirmininkui pasiū
lius, atsistojimu ir susikau
pimo minute, pagerbti 1984 
m. mirusieji LTN nariai.

Mažytė nuokrypa nuo 
darbotvarkės. Prie prezidiu
mo stalo kviečiamas Algis 
Visockis, LTN tarybos pre
zidiumo pirmininkas. Pa
starasis iškviečia Joną Jur
kūną, buv. LTN valdybos 
pirmininką 1967-1983 m. A. 
Visockis kreipiasi į jj, kaip 
LTN pradininką, organiza
torių ir ugdytoją, ir per
skaito jam jteikiamą aktą- 
adresą. Adrese linksniuoja
mi didesni J. Jurkūno ėji
mai LTN veikloje, o baig
minėje dalyje tariama: 
"Lietuvių Tautinių Namų 
direktorių taryba, reikšda

ma Tau padėką už ligšioli
nius darbus ir rūpesčius, 
auginant šią organizaciją,

K. Pociaus nuotr.

prašo Tave priimti direkto
rių tarybos garbės pirmi
ninko titulą ir toliau dirbti 
su mumis”. Adresas pasira
šytas direktorių, valdybos 
narių ir LTN narių, daly
vaujančių šiame susirinki
me. Priimdamas šį adresą,
J. Jurkūnas nusistebėjo tiek 
daug nuopelnų jam radus, 
o už atminą pareiškė padė
ką.

Grįždama prie darbotvar
kės. Išklausomas ir patvir
tinamas septynioliktojo me
tinio narių susirinkimo pro
tokolas, surašytas ir per
skaitytas Petro Bucho. Taip 
pat išklausyti valdybos pir
mininko Algio Modesto, iž
dininko Juozo Andrašiūno 
apžvalginiai LTN 1984 m. 
darbo bei finansiniai pra-

(Nukelta 4 psl.)
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Gorbačiovo įnašas į propagandos karą. - Shultzo-Gromyko 
susitikimas. - Paminklas Varšuvoje žuvusioms Katyie....

Balandžio 2 d. maskvinė 
PRAVDA paskelbė pasikalbė
jimą su Gorbačiovu. Kad so
vietai jam duoda didesnės 
reikšmės parodo faktas, kad 
TASSas užsieniui ji jau paskel
bė dieną prieš tai - sekmadie
nį. Tai sutiko ir su JAV kong
reso delegacijos atvykimo i 
Maskvą išvakarėmis. Kongre
so delegacija, su Atstovų Rū
mų pirmininku Thomas P. 
(TNeill, jr. (dem. Mass.) prie
šakyje, Gorbačiovo buvo pri
imti trečiadieni, tačiau priė
mime nebuvo jokių sensacijų, 
kurios nustelbtų Gorbačiovo 
interview su Pravda.

Pasikalbėjime su savo parti
jos oficiozu, Gorbačevas pa
skelbė savo vidutinės distanci
jos raketų, nutaikytų i Vak. 
Europą, moratoriumą. Sovie
tai naujų tokių raketų nesta
tysią iki šių metų lapkričio 
mėn. Jis kartu pareiškė vilties 
kad JAV paseks tuo pavyz
džiu ir abu kraštai sustabdy- 
sią ne tik apsiginklavimą tais 
ir strateginiais ginklais, bet 
taip pat susilaikys nuo jų ban
dymų.

Iš to teksto visai aišku, kad 
Gorbačiovas griebėsi seno ‘už
šaldymo ’ triuko, norėdmas su 
skaldyti vakariečius. Todėl 
Baltieji rūmai, ilgai netrukus, 
paskelbė savo reakciją:

‘Mes studijuosime Generali
nio Sekretoriaus pareiškimus 
ir jiems skirsime jų užtarnau
tą svarstymą. Iš pirmo žvilgs
nio tačiau pasiūlymas paskelb
ti moratoriumą atrodo pakar
tojimu senų sovietų pastangų 
užšaldyti vietoje savo turimą 
pranašumą’.

‘Šiuo metu, pavyzdžiui, so
vietai turi daugiau vid. distan
cijos raketų - 10 prie 1 santy
kiu. Verta prisiminti, kad 
ankstyvesni sovietų moratoriu
mo pasiūlymai buvo lydimi 
spartinto apsiginklavimo.’

N.Y. TIMES pastebi, kad 
faktinai šiuo metu dar nieko 
naujo iš Gorbačiovo ir nelauk- 
tina. Daug kas maišo JAV rin
kimus, kurie reiškia galą ko
vos už valdžią, su asmeniniais 
pasikeitimais sovietinėje siste
moje. kurie yra tik pradžia. 
Gorbačiovas nepašalino polit
biuro, bet buvo jo pasenusių 
narių palaipsniui iškeltas. Jis 
vadovauja partijai ir vyriausy
bei, kurios pareigūnus Pravda 
kasdien puola, kaltindama 
neveiklumu, vaizduotės stoka 
ir korupcija. Jis yra atsakin

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

Ci* nuite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių f*rimų, (i delikatMų skyrius stebina savo įvairumu.

Kainos ž s m o s — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

gas už ekonomiją, kuri fakti
nai sustojo augus. Jis turi pa
tenkinti savo alkaną karo ma
šineriją, įklimpusią Afganista
ne, su kuria dabar nori susily
ginti amerikiečiai.

Kol kas Gorbačiovui rūpi 
ne Ženeva ar VVashingtonas, 
ar net ir ne Pekinas. Jam rūpi 
i politbiurą įvesti naujus na
rius, kuriems galėtų pasitikėti 
ir sudaryti savo galios bazę. 
Jis planuoja metų gale sušauk
ti partijos kongresą ir paskelb
ti naują penkmečio planą. Iki 
to laiko jis turi skaitytis su ki
tais partijas vadais, KGB, 
aukštais karininkais ir mate
rialinių išteklių tvarkytojais.

Už tat nenuostabu, kad pir
mas jo pareiškimas niekuo ne
siskyrė nuo ilgamečio užsienio 
reikalų ministerio Gromyko 
nuolatinių kartojimų. Siuome 
tu Gorbačiovas neturi jokių 
naujų pasiūlymų ginklavimo
si kontrolei ar kaip baigti ka
rą Afganistane. Jis tik man
dagiai atsako i Reagano paro
dytą juo susidomėjimą ir 
kartu nusišypso Thatcherienei 
ir kancleriui Kohl.

Nepaisant to, jo pareiškime 
galima įžiūrėti ir ką nors nau
jo. Būtent, kad svarbiausias 
jų valstybės saugumo užtikrin- 
tojas yra ne karinė galia, bet 
sovietų ekonomija. Per pen
kias savo valdymo savaites jis 
reikalavo darbo drausmės pa
didinimo visuose sektoriuose. 
Tam jam reikalingi ir geresni 
ūkiniai santykiai su Amerika. 
Visa tai jis dar ne visai tiksliai 
išreiškė, bet tai ryškėja kaip 
siūlas, einąs per visas jo kal
bas.

Amerikiečiai šiuo metu dar 
negali žinoti nei Gorbačiovo 
stiprumo nei politikos, tačiau 
į jo parodytą susidomėjimą 
santykių pagerinimu reiktų 
atsakyti panašiai. Ir tai todėl, 
kad jis - jei apsispręs apsilan
kyti Baltuosiuose Rūmuose - 
žinotų, ką galėtų pasiūlyti ir 
ką už tai gauti - baigia N.Y. 
Times.

Kada tas Reagano-Gorb- 
čovo susitikimas galėtų įvykti? 
Apie tai tarsis Shultz su Gro
myko gegužės 14 d. susitikę 
Vienoje.

• ••

Tyliai ir visai netikėtai Len
kijos vyriausybė pastatė naują 
paminklą Varšuvos kapinėse 
4,321 lenkų karininkui, žuvu- 
siems Katyno miškelyje. Kaip 

žinia, juos ir kitus 11,000 • į 
Lenkijos kariuomene 1939 m. 
pašauktus - atsargos karinin
kus sovietai, užėmė su Hitleriu 
sutartą Lenkijos teritorijas da
lį, sutelkė Gudijos koncentra
cijos stovy klose ir 1940 m. ba
landžio mėn. sušaudė. Sovie
tai tačiau kaltę už tai primeta 
vokiečiams, kurie 1941 metais 
užėmė Smolensko sritį.

Pirmą paminklą toms au
koms Varšuvoje pastatė SOLI
DARUMO sąjūdis 1981 me
tais, bet vyriausybė be triukš
mo jį greitai sugriovė ir dabar 
pastatė kitą.

Ant dabartinio paminklo - 
10 pėdų kryžiaus - įrašyta 
'Lenkų kariams - hitlerinio fa
šizmo aukoms, kritusioms ant 
Katyno dirvas’. Lenkai, kurie 
tam netiki, bando įspėti kodėl 
nutvlėta kritimo data?

Paminklas slapta buvo pa
statytas kovo mėnesį. Kai 
žmonės apie tai sužinojo, prie 
paminklo pradėta statyti žva
kės, o kaž kas paminklo papė
dėje įrėžė: T940-N.K.V.D.’. 

įdomu, kad iki šiol pati so
vietų Sąjunga, išskaičiuoda
ma vokiečių nusikaltimus savo 
teritorijoje, Katyno skerdynių 
neminėjo.

NIKARAGVOS 
PROBLEMA...

(Atkelta iš 1 psl.) 

negalint padaryti - reikia tikė
tis geriausio! Antra vertus - 
prezidentas ne tam buvo iš
rinktas, kad ramiai žiūrėtų 
kaip komunistai grobia dar 
vieną kraštą. Jo noras kol kas 
lošti ’contras’ korta yra labai 
suprantamas. Partizanams 
nugalėti reikia turėti dešimt 
kartų daugiau kariuomenės. 
Jei partizanų esama apie 
14,000, Managva turėtų turė
ti 140,000 karių. Tiek jis ne
turi ir tokios kariuomenės iš
laikymas dvejų milijonų kraš
tui ilgainiui yra nepakeliamas. 
Jei sovietai padidintų savo pa
galbą, jie priartintų tą mo
mentą, kada liberalai sutiktų 
su vieša JAV karine akcija, t.y 
jei būtų aišku, kad sovietai 
ten jau turi savo karinę bazę. 
Todėl prezidento prašymas tos 
mažas 14 milijonų dolerių su
mas neatrodo taip beprasmiš
kai, kaip liberaliniai kritikai jį 
bando atvaizduoti.

Kongreso ir spaudas disku-

Iš kitos pusės

Skaitytojai skundžiasi netvarkingu laikraščių prista
tymu. Sykį man tai išėjo j naudą. Gavau kartu porą TĖ
VIŠKĖS ŽIBURIŲ (9 ir 10 numerius) su Alės Rūtos Bel
gijoje gyvenančio Edvardo Cinzo knygos 'šventojo Petro 
šunynas' įvertinimu, ir paties autoriaus laišką DRAUGE 
(53 11 Nr.) prieš kito kritiko — V. A. Jonyno tos pačios 
knygos ankstyvesnę recenziją, kas buvo labai naudinga.

Mat Alė Rūta teigia:
"Ir štai Tomas (romano herojus), išsakyda

mas bičiulio Sanginaičio vargus, išbrėžta gal ir 
pagrindinę knygos mintį: 'Geras, ištikimas Kris
tus, kuris dešimtmečius stebėjo Sicilijos baudžiau
ninkų kruviną vargą, meilės naktis, gimdymo 
skausmuose paklaikusias akis, pirmuosius vaikų 
žingsnelius molinėje asloje, ramią senių mirtį. 
Kristus, kurį geresnio gyvenimo ieškantis Sangi- 
naitis pasiėmė į Belgiją, kad saugotų ir laimintų 
šiltą namelio ramybę, iš nuovargio drebančiomis 
rankomis raikomą kasdienę duoną, pirmojo sūnaus 
krykščiavimus. Tačiau Blogis apspiaudė viską žu
dančiais nuodais ir sudaužė j šipulius' (149 psl.). 
Kas tas Blogis iš didžiosios raidės? Lieka skaity
tojui atspėti?”

Autorius Cinzas tos mįslė neįžiūri:
"Mano nuomone — nereiktų slapstytis už mū

sų epochos laksizmų. smarkiai pašlijusios moralės, 
bet drąsiai pažvelgti tikrovei į akis, 'švento Petro 
šunyne’ nėra kategoriško tvirtinimo, kad supelė- 
jusio ir beveik dogma tapusio celibato panaikini
mas nubrauktų pašaukimo stoką ir iškunigystę 
Tačiau nereiktų neigti, kad šitas tabu, akmuo po 
kaklu, nepakreiptų svarstyklių.”

Kaip matome, ko Alė Rūta negalėjo ar nenorėjo 
įspėti, turėtų būti aktuali tema išeivijos literatūroje, 
įdomu, kad kunigo paliestą temą 'Altorių šešėlyje’ seka 
pasaulietis. Tuo nereikėtų labai stebėtis. Ar nematome 
tame pačiame DRAUGE, kaip pasauliečiai pakeitė kuni
gus. Nuo redaktorių iki administratoriaus. Vienas jų ve
damajame net pragaro klausimą svarstė.

Išleidusi tą knygą ATEITIS ir DRAUGO kult, prie
das, paskelbęs labai atvirą autoriaus laišką, verti pagy
rimo už parodytą drąsa. (vm)

sijos tuo klausimu ir, žinoma, 
daugiausiai pats sprendimas 
patenkinti administracijos pra
šymą - ar ne, parodys ar JAV 
jau nusikratė Vietnamo slogu
čio. Juk kd kas - kai ginčai 
dėl Centro Amerikos pavirsta 
jausmais - girdime šūkį: NO 
MORE VIETNAMSI įdomu, 
kad tą šūkį pavadinimui savo 
naujos knygos pasirinko ir Ri
chard Nixon (Arbor House, 
NY, 240 pp, $14.95). Toje 
knygoje buvęs prezidentas 
įspėja savo tautiečius nelauk
ti, stebint įvykių raidą, aiš
kaus ženklo (’smoking gun’), 
bet ieškoti paslėptos rankos, 
kuri dažniausiai yra sovietų. 
Ir net tuo atveju, jei ji nebūtų 
sovietų, ‘jei mes pralošime, jie 
laimi’.

Nixonas rašo, kad JAV-bių 
įsimaišymo į įvykius Trečiame 
Pasaulyje priešai remia įsitiki
nimais, kad

a. karas Vietname buvo 
nemoralus;

b. to karo negalima buvo 
laimėti;

c. diplomatija be jėgos yra 
geriausias atsakymas j komu
nistinius ‘išvadavimo karus’;

d. Vietnamo karo istorijoje 
mes (amerikiečiai) buvome 
‘neteisingoje’ istorijos pusėje.

Nixonas teigia, kad Vietna
mo karas buvo tiek pat mora
lus kaip ir kiti, kad jis faktinai 
1973 m. buvo laimėtas, bet 
taika buvo pralošta po to, kai 
kongresas atsisakė toliau pa
remti pietinį Vientamą gink
lais ir ūkine parama, kas pa
skatino komunistų pusę sutelk
ti visas savo jėgas.

Kad taikinga diplomatija 
prie nieko doro neveda, įrodo 
ir tai, kad Vietnamo karo pa
sėkoje komunistai sugebėjo 
pavergti beveik 100 milijonų 
žmonių Pietų Jemene, Etio
pijoje, Angdoje, Mozambike, 
Afganistane ir Nikaragvoje, 
jau nekalbant apie visą Indo
kiniją. Ten JAV turėjusios vi
sų pirma paremti prancūzus, 
kurie kariavo prieš palyginti 
labai silpnas Ho Ci Mino jėgas. 
Bet VVashingtone tada buvo 
galvota, kad tai būtų pasiprie- 
šinimas kolonialinės gadynės 
galui. Iš tikro Ho Ci Minas
siekė komunizmo, o ne tauti
nės savivaldos.

Nixonas ragina užmiršti, 
kad JAV gyvybiniai interesai 
susiję tik su Vakarų Europa, 
Japonija ir Persijos įlankos naf

the East Coast, Mtdwest, South, 
Southvrest, tooded both wavs. 
Paving the highest rate tn the 
mdustrv, 75% pulltng compony 
trailers & up to 85% pulltng 
vour own trailers, plu$ more 
benetits. Muši pass oll 0.0 T 
reauirements ond have a good 
safety record. We have the best -------—— *..*u*ui* et** **

TRUCK OWNERS/OPERATORS 
Dairvlond Transoort of Wlscon- 
sin, o weli-estoblished carrier, 
is looking Ior eontroetors. Mušt 
have a 77 or newer tandem 
tracfor wlth sleeper able to puti 
45 and 48' reefers ond vans to

-■'•'Ota. Nemažiau svarbios yra ir 
likusios Trečiojo Pasaulio vals
tybės ir valstybėlės. Visur 
JAV turi padėti atsiginti nuo 
komunistinės grėsmės.

progrom ovoiloble Sign on im- 
mediatelv and start mcreastng
vour mcome. Call

DAIRYLAND TRANSPORT
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Apie fondus, spaudą 
ir jubiliejus

Nors skaičiumi nesame di
delė JAV ir Kanados etninė 
grupė, tačiau savosios spaudos 
gausumu ir įvairių masinių 
kultūrinių įvykių apimtimi 
turėtume patekti bene į pir
maujančią vietą. Daugybė 
bendrinio pobūdžio ir specifi
niais reikalais leidžiamų žur
nalų ir neperiodinių leidinių 
turime taip pat didelį skaičių. 
Leidiniai, kuriuos redaguoja 
ir leidžia organizacijos ar spe
cialių interesų bei profesijų 
grupės - kaip skautai, ateiti
ninkai, kariai, gydytojai ar 
muzikai - paprastai yra finan
suojami tų organizacijų lėšo
mis. Gi visą administracinį 
ir redagavimo darbą atlieka 
pasišventėliai be atlyginimo. 
O vistik jų vertė yra sunkiai 
įkainojama. Tačiau mūsų pla
čioji spauda, t.y. dienraščiai 
ir savaitraščiai, įvairūs savo 
turiniu ir vedamąja mintimi, 
yra skaitomi plačiosios visuo
menės. Juose, šalia bendro in
tereso straipsnių bei diskusijų 
kultūriniais, politiniais ar vi
suomeniniais reikalais, yra 
nepaprastai gausu informaci
jos apie konkrečius savaitgalių 
renginius ir organizacijų veik
lą. Juose iš anksto propaguo
jamos parodos, jubiliejai, su
kaktuvės, baliai ir koncertai, 
palankiai nuteikiant publiką 
ir neslepiant atsargiai įterpto 
kvietimo savo dalyvavimu 
tuos renginius remti, apeliuo
jant į lietuvišką sąžinę ir įsi
pareigojimo jausmus.

Mūsų visuomeninės organi
zacijos ir gausūs fondai nebū
tų visuomenei žinomi, jei kiek
viena proga nebūtų dedami 
platūs reportažai apie jų veik
lą, vajus, posėdžius ir paga
liau apie jų gan gerą finansinį 
stovį. Kiekvienas turi pripa
žinti, kad bet kurio vajaus ar 
minėjimo pasisekimas grynai 
priklauso nuo palankių pasisa
kymų spaudoje. Štai Draugo 
19 dienos laidoje A.L. pasira
šytas straipsnis apie organiza- 
sijų skriaudą laikraščiams be
ne pirmą kartą drąsiai ir vie
šai meta kaltinimą organiza
cijoms, labai konkrečiai išdės
tant mūsų periodikos išnaudo
jimą savo tikslams, jai neatsi
lyginant ir jos įtakos neįverti
nant apčiuopiamu įrodymu - 
pinigais. Tik kai ateina laikas 

atsilyginti, apie pinigus kal
bėti ‘nepatogu’. Todėl žurna
listas rašo veltui ir redakto
rius, ypatingai jei jis nėra re
miamas kokios nors religinės 
organizacijos, gauna žemesnį 
atlyginimą už autobusų vai
ruotoją. Fotografai savo lėšo
mis aprūpina spaudą nuotrau
komis. Žodžiu, stačiai reika
laujama, kad spauda būtų vel
tui. Redaktorių negalima kal
tinti, kad jie bendradarbiams 
nemoka honorarų. Prenume
ratoriai, kad ir su daugeliu ra
ginimų, prenumeratas susi
moka, dar pridėdami po kelis 
dolerius aukų. O pašto išlai
dos didėja, patarnavimas blo
gėja, popierius brangsta. Gi 
mūsų laikraščiai eina, nešlu
buodami, turiningi, įdomūs, 
skirtingi ir gražios išvaizdos. 
Tik juose vis kas kart didėja 
nuolatinis raginimas rinkti 
aukas... Skelbiamos loterijos, 
specialūs vajai, rėmėjų būre
lių renginiai. Ir taip nuo au
kos iki aukos, nuo vajaus iki 
vajaus, kovojant už lietuviško 
žodžio būvį, nežiūrint visų 
sunkumų, spauda lanko mūsų 
namus viso laisvojo pasaulio 
kraštuose. Kaip gyvybinės 
kraujo gyslos, ji yra mūsų eg
zistencijos pats realiausias ir 
stipriausias pagrindas.

Tame pačiame Draugo pus 
lapyje, šalia minėto A.L. 
straipsnio, randame b.kv. pa
sirašytą vedamąjį apie lietu
vių fondą - mūsų ‘finansinę 
tvirtovę’, jau pasiekusią mili
joninių sumų. Lietuvių Fon
das yra populiarus, puikiai 
administruojamas ir plačiai 
propaguojamas spaudoje. Iš
vardinamos straipsnyje įvai
rios fondo pelno skirstymo po
zicijos - nuo Lituanistinės ka
tedros iki stovyklų ir sporto žai
dynių, kurios taip yra papras
tai plačiai spaudoje aprašo
mos. Deja, niekur neužtikau 
jokios žinutės apie Fondo su
sirūpinimą mūsų spaudos liūd
na finansine padėtimi.

Šie metai yra turtingi spau
dos jubiliejais, nes Dirva ir 
Darbininkas švenčia savo įsi
kūrimo 70 metų ir Draugas - 
75 metų jubiliejus. Teko pa
stebėti spaudoje tikrai gražų, 
riterišką tarpusavio jubiliejų 
užuominas, nežiūrint skirtin
gų nuotaikų ir vedamosios

Skaičiuojant balsus, iš
klausytas Lietuvių dailiojo 
meno instituto pirm. Gedi
mino Baluko pranešimas. 
Vis dar atsiranda balsų, rei
kalaujančių nutraukti meni
nių vertybių rėmimą, lyg 
tenkintis tik kasdienine 
duona. Atsiliepiant j tokius 
pareiškimus, buvo aiškinta, 
kad mažos tautos gali pasi
žymėti tik meninėmis ir 
kultūrinėmis v e r tybėmis, 
kurios yra nenykstančios. 
Lietuvių Fondas ta prasme 
ir veikia, remdamas švieti
mą, kultūrą, meną ir jau
nimą.

Klausimai ir sumanymai

Belaukiant skaičiavimo 
duomenų, buvo išklausyti 
pasiūlymai ir pageidavimai. 
Būdinga, kad niekas neiš
tarė nė žodelio kaip padi
dinti pagrindinį kapitalą ir 
kaip gauti didesnį pelną, 
kad pelno skirstymo komi
sija galėtų patenkinti di
desnę dalį prašymų.. Kalbė
tojai gynė tik savo intere
sus ir prašė tik jiems skirti 
daugiau lėšų, neatsižvelg
dami į kitų reikalus. Jeigu 
L. Fondas turėtų neišsemia
mą aruodą pinigų ir tai

minties.
Fondas didžia dalimi, kiek 

tenka patirti iš spaudos pra
nešimų, savo pelną dalina 
tiems, kurie kreipiasi su pra
šymais. Tačiau, atsižvelgiant 
į bendrą paties fondo pobūdį, 
būtų pravartu dar panaudoti 
ir antrą pelno skirstymo prin
cipą - paskirti lėšas ir tiems, 
kurie neprašo. Galiu įsivaiz
duoti, kad dauguma laikraš
čių redaktorių nenorėtų išsi
skirti iš savo kolegų ir kreiptis 
su prašymu į fondą. Bet juk 
fondo administracijai nėra 
nežinoma mūsų spaudos sunki 
finansinė padėtis, o ir fondo 
egzistencijos pasisekimas pri
klauso nuo mūsų periodikos. 
Todėl ar nebūtų tikslu jubilia
tus pasveikinti ir tą sveikini
mą įprasminti stambesne pi
nigine dovana?

Antra vertus - organizacijos 
kurios kreipiasi į žurnalistus ir 
korespondentus su prašymu 
propaguoti kurį nors renginį, 
turėtų be išimties laikraščiams 
duoti apmokamus skelbimus, 
o po pavykusio renginio dar 
įteikti pinigini honorarą, ne 
‘dovaną’ ar ‘auką’. Gyvena
me pasaulyje, kuriame pini
gas labai dažnai nustato ir 
aukštesnes, ne materialines 
vertybes, nes ir joms egzistuo
ti reikalinga materija, kurios 
be pinigų negalima įsigyti. 
Kaip knygai reikalingas popie
rius ir spaustuvė, kaip daili
ninkui reikalingi dažai ir tep
tukai, kuriuos jis turi nusipirk, 
ti, taip ir laikraščiui reikalin
gi pinigai, kad jis galėtų ne
dejuodamas gyvuoti ir toliau 
propaguoti bei skelbti visą tai, 
kas sudaro mūsų gyvenimo 
turinį.

Aurelija Balašaitienė 

vargu ar galėtų visų pra
šymus patenkinti. Yra no
rinčių, kad L. Fondas sta
tytų Vasario 16 gimnaziją, 
priemiesčių lietuviams kul
tūros namus, vyr. amžiaus 
lietuviams b e n drabučius, 
slaugymo namus, meno mu
ziejų, archyvus, leistų kny
gas, žurnalus, laikraščius 
išlaikytų lit. mokyklas, in
stitutus, remtų jaunimą, 
mėgstu ryšius su federal. 
administracinėmis įstaigo
mis, gintų lietuvius teis
muose ir apmokėtų advoka
tų honorarus ir t.t.

Sakau, jei pinigų būtų 
neišsemiamas aruodas, tai 
L. Fondas mielai viską ga
lėtų padaryti, įsigyti ir iš
laikyti. Kadangi L. Fondas 
turi labai ribotas pajamas, 
tai taupiai tvarkydamas 
gali tik dalinai paremti gy
vybiniai svarbius reikalus.

Užsiminta ir apie kai ku
rioje spaudoje skelbiamas 
klaidingas žinias. Nenusivo
kiant reikaluose, sumaišo
mi premijų skirstytojai, 
laimėtojai, mecenatai, o kai
tinamas Lietuvių Fondas. 
Rašantieji turėtų geriau 
susipažinti su aprašomais 
įvykiais, neklaidinti skai
tančiųjų, nepuldinėti nekal
tų žmonių bei institucijų.

Nutarimų komisijos var
du Mykolas Drunga per
skaitė siūlomus nutarimus. 
Be įprastų padėkų buvo 
prašoma didesnį dėmesį 
skirti lit. .mokyklų išlaiky
mui ir vadovėlių leidimui, 
nes mažėjant mokinių skai
čiui, mokyklų išlaikymas 
tėvams darosi per sunki 
našta. Keičiantis lit. švieti
mo programoms, reikia ati
tinkamų vadovėlių bei pra
timų. Komisijos siūlomi nu
tarimai buvo priimti ir vė
liau bus paskelbti spaudoje.

Priėmus- nutarimus, pa
sirodė ir balsų skaičiavimo 
komisijos, pirm. F. Kaunas 
ir paskelbė duomenis. Į ta
rybą trijų metų terminui 
perrinkti visi 6 buvę tary
bos nariai: Gediminas Ba
lukas, Daina Kojelytė, Vy
tautas Kutkus, Jonas Rač
kauskas, Antanas Razma ir 
Jonas Valaitis. Kontrolės 
komisija perrinkta ta pati: 
Vaclovas Kleiza, Adolfas 
Markelis ir Juozas Rimke
vičius, kandidatė liko Z. 
Juškevičienė. Balsavi m a i 
staigmenų nepateikė ir Lie
tuvių Fondo veikla riedės 
nusistovėjusia vaga.

Suvažiavimas baigtas vi
siems sugiedojus Lietuvos 
himną, o po įtemptų pen
kių valandų posėdžio, visi 
dalyviai susirinko atgaivai 
į kavinę.

Rinkimai

Pasibaigus diskusijoms ir 
priėmus LF vadovybės pra
nešimus, buvo prieita prie 
kontrolės komisijos ir vieno 
trečdalio tarybos narių rin

kimų. J tarybą kandidatavo
8, o į kontrolės komisiją 4 
nariai.

Užsklandai

Lietuvių Fondo 22 meti
nis narių suvažiavimas bu
vo gausus nariais, kurie at
stovavo beveik 50% visų 
balsų. Pranešimai buvo 
trumpi, dalykiški, gerai pa
ruošti. Diskusijos trumpos, 
rimtos ir gyvos, neišėjo iš 
ribų. Suvažiavimas tebesi
domėjo praeitų metų nepa
prastais įnašais, išauginu
siais pagrindinį kapitalą ir 
perviršijusi tris milijonus 
dolerių.

Kai kurios spaudos ben
dradarbių nesusigaudymas, 
o redaktorių nekreipimas į 
tai dėmesio, verčia susirū
pinti tokios spaudos daro
ma žala sau ir visai lietu
viškai veiklai.

Praėjusių metų veiklos 
svarbesnieji d u o m enys; 
įstojo 244 nauji nariai ir 
apie 600 narių padidino tu
rimus įnašus. Pagrindinis 
kapitalas paaugo 420,000 
dol. ir pasiekė 3,102,200 dol. 
Turėta 275,000 dol. paja
mų, o nuo veiklos pradžios 
2,040,000 dol. Paskirstyta 
lietuvybės išlaikymo reika
lams 165,000 dol. o nuo pra
džios 1,356,000 dol. Paliki
mais gauta 56,000 dol., o 
nuo Fondo įsikūrimo — 
810,000 dol. Tai reikšmin
ga suma.

Lietuvių Fondo vadovybė 
į testamentų sudarymą 
kreipia rimtą dėmesį ir pra
ėjusiais metais išleido in
formaciją abiem kalbom, 
kodėl ir kaip reikia su
daryti testamentą ir bent 
dalį turto palikti Lietuvių 
Fondui. Taip pat atspaus
dinti naujieji įstatai ir ben
dra informacija apie Lietu
vių Fondo veiklą bei užda
vinius. Norintieji visą šią 
medžiagą gauti, gali kreip
tis Lietuvių Fondo rašti- 
nėn: 3001 West 59th St., 
Chicago, III. 60629, telef.: 
(312) 471-3900.

WANTED EXPER1ENCED 
PRINTING PRESS OPERATORS 

for all shifts.
Looking for individual who can opcr- 
ate largo Ac small presses. Folder At 
cutter exp. also helpful. Mušt be 
willing to work hard. Steady work 
for qualified help. Appiy in person 
please.

TR1WAY NETWORK INC.
301 N. FRIO

SAN ANTONIO, TEXAS 78207 
(15*17)

journeyman IST CLASS 
TOOLMAKER 

opportunity for First Class TOOL
MAKER /SuRFACE GR1NDER. 
LANDMARK TOOL & GAGE 

1210 W. ALAMEDA. SU1TE III 
TEMPE. ARIZONA 85282

(602) 967-5131
(16-18)

TOOL & CUTTER GRINDER
EXPERIENCED ONLY NEED APPLY 

MUŠT HAVE:
• FLAT FORM EXPERIENCE

• OWN TOOLS 
DAY SHIFT 
OVER-TIME 

APPLY
9 AM-NOON << I PM-4 PM 

DAILY
ŽALO MANUFACTURING CO.

6255 HALLE DRIVE 
VALLEY VIEW, OHIO 44125 

(16-20)
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LTN metinis susirinkimas...
Visos nuotraukos K. Pociaus

(Atkelta iš 1 psl.) 
nešimai, o taip pat LTN šei
mininko Broniaus Kasakai- 
čio LTN salės naudojimo 
bei apkrovimo galimybės.

Algis Visockis, kalbėda
mas direktorių tarybos var
du, pareiškė, kad LTN orga
nizacija randasi gerose 
rankose ir vedama tvarkin
gai, o LTN salės apkrovi
mas priklauso ne tik nuo jos 
šeimininko, bet ir nuo lietu
viškosios visuomenės, jos

organizacijų akcijos, rengi
nių gausumo.

Diskusijose dėl praneši
mų dalyvavo keli nariai, 
kaip ir jiems paaiškinimus 
davusieji valdybos nariai. 
Taip paryškinus esamas są
lygas, tolesnis geriausių 
ėjimų ieškojimas paliktas 
direktorių tarybai.

Į išeinančių dviejų metų 
kadenciją baigusiųjų direk
torių vietas naujų kandida
tų nieks nepasiūlė, o nomi-

Susirinkimo prezidiumas: G. Lazauskas, pirm. A. Modestas 
ir P. Buchas.

LTN nariai susirinkime klausosi finansinio pranešimo.

Dalis susirinkimo narių.

LTN salė buvo pilnutėlė nariais, susirinkusių į metinį susi
rinkimą.

nącijų komisija susirinki
mui pasiūlė perrinkti buvu
siuosius direktorius ir susi
rinkimas pasiūlymą priėmė. 
Tokiu būdu dviems metams 
išrinkti šie asmenys: dr. 
Dargis Vytautas, Girdvai- 
nienė Vita, Kasakaitis Bro
nius, Kuzienė Hilda, Valiu
kėnas Mečys ir Visockis 
Algis. Nominacijų komisi
ją sudarė: Virpša Stasys, 
pirmininkas, Uznys Vyto ir 
Pocius Kazimieras — na
riai.

Susirinkimui pasibaigus 
toje pat salėje buvo pareng
ta vakarienė, kurios metu 
susirinkimo dalyviai prie 
atskirų stalų dalinosi susi
rinkimo įspūdžiais ir kito
mis dienos aktualijomis.

(mv)

NAUJAS LIETUVIS 
ATBĖGĖLIS

Sovietų tarnybai į Congo 
valstybę Afrikoje prieš 
pusantrų metų išsiųstas 29 
m. amžiaus lietuvis istori
kas Bronius Venclova šių 
metų vasario mėn. iš tarny
bos pasitraukė, perbėgo į 
gretimą Zaire valstybę, kur 
kreipėsi į amerikiečių įstai
gas prašydamas politinio 
prieglobsčio, kas jam greit 
buvo suteiktas.

Kovo 29 d. atvyko į JAV 
ir apsigyveno New Yorke. 
Pirmas Velykas laisvajame 
pasaulyje atšventė buvusio 
VLIKo pirmininko dr. Va
liūno namuose Long Island. 
Naujasis atbėgėlis be lie
tuvių laisvai moka rusų ir 
prancūzų kalbas, o šiuo me
tu intensyviai mokosi ang
lų kalbos.. Vos atvykęs pas 
Valiūnus, giminaičio Tomo 
Venclovos lydimas, teiravo
si kaip jam gaut Lietuvos 
užsienio pasą. Dr. Valiūnui 
tarpininkaujant jis susisie
kė su Lietuvos generaliniu 
konsulu Nevv Yorke A. Si
mučiu, kuris pažadėjęs pa
są išduoti atlikus reikalin
gus formalumus.

ATVIRAS LAIŠKAS 
"DIRVAI”

Dirvos skaitytojai dažnai 
gėrisi Emilijos Cekienės re
portažais ir įvairiais mūsų 
kultūrinio ir politinio gyve
nimo straipsniais.

Aprašydama JAV LB su
važiavimą Nevv Yorke ba
landžio 11 Dirvoje, taip pat 
gana išsamiai apibudino ir 
mano padarytą Kultūros 
Tarybos pranešimą..

Norėčiau atitaisyti mano 
pastabą, kaip koresponden
tė rašo, jog anksčiau Kul
tūros Taryba neturėjusi jo
kio prestižo.

Nei aš nei Kultūros Ta
ryba niekad nėra kritika
vusi buvusių Kultūrinių Ta
rybų veiklą, priešingai jų 
pradėtus projektus dar ir 
dabar tęsiame. Mano pa
tiekta mintis buvo, kad da
bartinė Kultūros Taryba 
tapo daugiau girdima ir 
matoma, nes savo veiklą 
daugiau išpopuliarino ir iš-

LIETUVIU FONDAS
LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
3001 W. 59th Street • Chicago, IL 60629

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

1985 m. sausio mėn.
1 x 825 Zobarskas Stepas atm.: Ruzgas Algirdas, $225.
2 x $30 Burdulis Juozas, $30; Polteraitis Pranas atm.: 2 asm., 

$130.
ii x $50 Vaičaitis Rimas ir Jonė, $50.

1 x $75 Balčiūnas Valerijonas atm. įn.: Liutermoza Danutė, 
$795.

8 x $100 Baukys Matas ir Elzbieta, $200; Jasiūnas Jonas atm. 
i įn.: Jasiūnienė Marija, $100; Katarskis kun. Vaclovas, $1,200; Kiškis 
■ Stanley ir Anna, $100; Leparskas Alfonsas ir Antanina, $100; Masai- 

tis Aleksas ir Nelė, $200; Norkūnas Virginia Gibson atm. įn.: 
Norkūnas Ben, $100; Sinkus Juozas, $200.

1 x $120 Šaulys Vincas atm. įn.: aukojo draugai 44 m. išvežimo į 
Sibirą sukakties proga, $120.

4 x $200 Baublys dr. Stasys atm. įn.: Baublienė Brigita, $1,000; 
Bilėnas dr. Jonas ir Dana, $300; Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijos auklėtiniai: Skrinska dr. Juozas, $200; Raguckas Aleksas 

Į (miręs) ir Angelą, $200.
1 x $320 Biliūnienė Janė atm. įn.: Biliūnų šeima $100, Slepavi- 

į čius A. ir O. $30, LB Cape Cod’o apylinkė $25 ir 16 kitų asm. $320.
3 x $500 Alkus Arvydas J. atm. įn.: Alkus Elena $265, Rugie- 

I nius Vitas ir Jurina $100, Petrulis Vytas ir Marija $30 ir 9 kiti asm., 
$500; Razma dr. Antanas Gintaras, $700; Šlapelis Povilas atm.: 
Šlapelis Stella $156, Slepavičius A. ir O. $30, Kavaliauskas Pranas ir 
Danguolė $25, Mickūnas Česlovas ir Irena $25, Rastenis Vytas ir 
Augė $25, Rūtenis V. ir J. $25, Pakščiai A. M. $25 ir 18 kitų asm., 
$1,685.

1 x $600 Šalkauskas Adolfas atm. įn.: Šalkauskienė J. $85, 
Konstienė Paulina $50, Cuthbertson Margarita $45, LB Palm Beach 
apylinkė $25, Slavinskas Maria $25 ir 23 kiti asm., $600.

Iš viso 4,350 dol.

1985 m. vasario mėn.
1 x $10 Rinkūnas Julius, $10.
4 x $25 Bardauskas Joseph ir Stella, $175; Bogdanavičius Stefan 

; atm. įn.: Jonkus Vladislava, $425; Jonkus Petras atm. įn.: Jonkus 
j Vladislava, $475; Michelevičius Bronius atm. įn.: 3 asm., $35.

1 x $26 Pūras Antanas ir Regina, $1,125.
2 x $50 Penikas Domas atm. įn.: Penikienė Teodora, $350; 

Siugždinis Jonas, $150.
1 x $70 Strolia Vytautas ir Irma, $300.

1 x $75 Ingelevičius dr. Vladas atm.: Kriaučiūnas dr. Juozas ir 
Magdalena $30, Alinskas Tadas ir Renata $25, Milukas Vytas ir Lilė 

j $20, $575.
1 x $85 Shatas Romas, Gertrude ir MrB. S., $1,000.
21 x $100 Babušis Bronius ir Ona, $300; Bačanskas Juozas, 

; $100; Barauskas Mykolas ir Magdalena, $300; Brazdžionis Ber
nardas ir Aldona, $200; Bubelis Juozas atm. įn.: Bubelis Uršulė, $100; 

į Grušas Gintaras Linas, $200; Jakaitis Jonas atm. įn.: Dambrauskas 
| Tomas, $100; Janušauskas Kostas ir Romas atm. įn.: Janušauskas- 
; Bubelis Uršulė, $100; Juzelskis Antanas ir Stasė, $500; Maurukas 

Kazimieras atm. įn.: Maūrukienė Stasė, $500; Nelsas Romas ir 
Angelė, $550; Norvaiša Rokas ir Motiejus atm. įn.: Norvaišienė- 
Bubelis Uršulė, $100; Palūnas Viktoras ir Aldona, $100; Pužauskas 
Vaclovas ir Marija, $200; Radvenis Gregor ir Janina, $800; Sra- 
gauskas Kazys, $300; Valaitis Stasys testamentinis palikimas, $200; 
Varnelis Apolinaras ir Jadvyga (mirus), $2,700; Vitkus G., $100; 
Vizgirda R J., $100; Žirgulis dr. Justina, $1,200.

1 x $102 Kregždė Jonas ir Magdalena atm. įn.: Kregždytė- 
Bubelis Uršulė, $102.

1 x $125 Kontautas Jonas ir Elena, $225.
1 x $131 Tarvydas dr. Pranas atm. įn.: Tarvydienė Liucija $106, 

Meyer Ann B. $25, $131.
1 x $145 Varnelis Edmundas ir Gražina, $300.
1 x $150 Tvarkūnas Kęstutis atm. įn.: Karašaka Max $50, 

Kerekes Mr. & Mrs. $50, Tvarkūnas Laima $50, $250.
2 x $200 Liorentas Algirdas atm. įn.: Liorentas Jonas, $1,000;; 

Paliulis Arūnas P., $200.
1 x $210 Valantinienė Kazimiera atm. įn.: Ribinskas Jurgis ir 

Ona $25 ir 15 kitų asm., $535.
1 x 285 Vyšniauskienė Elena atm. įn.: Petrauskas Vyto ir Regina 

$150, Grina A. K. ir Rita $50, Schafrick Roy ir Adeline $25 ir 3 kiti 
asm., $285.

1 x $405 Pupelienė Jadviga atm. įn.: Paulaitis Juozas ir šeima 
$50, A. Lietuvių Klubas $25, Kuzmickas Simas ir Stefa $25 ir 23 kiti 
asm., $2,405.

1 x $585 Malcanienė Birutė atm. įn.: Petrauskas Vyto ir Regina 
$490, Malėnas Adas ir Aldona $25, Shafrick Roy ir Adeline $25, Zors- 
ka Roman ir Aldona $25, Alkaitis A $20, $900.

1 x $1,000 Petronis Leonas ir Danutė, $1,000.
Iš viso $6,104.00
Pataisa: gruodžio mėn. buvo Kutkai Aleksandras ir Jadvyga atm. 

įn.: Baltrušaitienė Elena; turi būti Kutkuvienė Jadvyga testa
mentinis palikimas — $1,000.

Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1985.11.28 pasiekė 3,112,751 
dol. Gautomis palūkanomis parėmė meną, lietuvišką švietimą, kultū
rą ir jaunimą 1,356,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso palikimais 
gauta 810,943 dol.

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

„LITHUANIAN FOUNDATION, INC. A NOT-FOR-PROFIT 
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 

3001 West 59th Street. CHICAGO, IL 60629".
Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia

mas lietuvybės išlaikymas.

plėtė įvairiais renginiais ir 
šventėmis. Už tai dėkingi 
visiems kultūrininkams ir 
visuomenei, kurie mūsų dar
bą remia.

Ingrida Bublienė
JAV LB Kultūros 

Tarybos pirm.

WANTED EXPER1ENCED PLASTIC 
1NIECTION MOLDING 

FOREMAN
PLASTIC 1NJECTION MOLDING 

COMPANY — Needs experienced shift 
foreman, mušt have minumum 2 years 
experience in thermo plauties and/or 
thermosets. Mušt have own tools. 
Computer knowledge helpful since 
company is changing to computerized 
nianufacturing with robotą. Fringe 
benefits include educational program 
and bonus for the righl person. Ad- 
vancement potenlial. Call 8*5 at Hilco 
plauties, (313) 957-1001. (14-16)
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Kaulu minkštėjimo liga
Dr. Danielius Degesys

Ilgėjant žmonių amžiui 
vis daugiau ir daugiau atsi
randa ligų susijusių su or
ganizmo senėjimu. Viena 
tokių ligų kuri žmogų pada
ro invalidu yra kaulų su
minkštėjimas, osteoporoze 
vadinamas.

Jungtinėse Amerikos Val
stybėse apie dvidešimts mi
lijonų žmonių yra palies-, 
ti šios ligos, žmogaus kau
lų medžiagų apykaita nuo 
mažų dienų iki maždaug 35 
metų amžiaus būna gana 
aktyvi. Įvairios druskos, 
ypač kalcijaus ir fosforo, 
atsideda kauluose todėl kau
lų masė didėja, tokiu būdu 
kaulai darosi stipresni. Po 
35 metų kauluose druskų 
apykaitos procesas sulėtė
ja. Kalcijus pradeda pama
žu tirpti ir šalintis iš kaulų 
todėl kaulų stiprumas pa
laipsniui pradeda mažėti. 
Taip pat ir kalcijaus drus
kų atsidėjimas kauluose su
mažėja. Kaulai nustoję kal
cijaus, darosi trapūs ir leng
vai lūžta net nuo men
kiausio sutrenkimo. Apie 
260,000 kaulų lūžimų kas 
metai atsitinka vien tik dėl 
šios ligos. Nuo stuburo ir 
dubens kaulų lūžių mirtin
gumas yra didelis, šia liga 
serga ir vyrai, bet moterys 
ja serga aštuonis kart daž
niau.

Moterys turi daugiau 
kaulų lūžimų negu vyrai, 
nes vyrų kaulų masė yra 
apie 30' < didesnė negu mo
terų. Moterų tarpe kaulų 
masė pradeda ypač mažėti 
3 arba 7 metų tarpe, kli
makteriniam 1 a i kotarpiui 
praėjus. Moteriškas harmo- 
nas estrogenas yra svarbus 
faktorius kaulų medžiagų 
apykaitai palaikyti. Jo įta
koje kauluose atsideda kal

Lietuvių opera Chicagoje repetuoja Verdi ”Don Carlo” operą, kurios spektakliai bus jau 
sekantį savaitgalį, balandžio 27 ir 28 dienomis Morton East auditorijoje, Cicero mieste. Čia re
peticiją veda pats dirigentas Arūnas Kaminskas, prie pianino Robertas Mockus, o iš solistų čia 
tematyti tik Vytauto Paulionio ir Jono Varnelio galvos. Eugenijaus Būtėno nuotr.

cijus, todėl kaulai stiprėja.
Po klimakterinio laiko

tarpio estrogeno kiekis or
ganizme sumažėja todėl 
kalcijaus atsidėjimas kau
luose irgi sumažėja. Po kli
makterinio laikotarpio mo
terims stuburo, klubo, ko
jų ir rankų kaulų lūžimai 
atsitinka kur kas dažniau 
negu vyrams.

Daugelis senesnių mote
rų sergančių osteoporoze 
nusilaužia kaulus griūda- 
mos, bet kitais atvejais 
kaulai lūžta visai be jokio 
užgavimo arba sutrenkimo, 
pavyzdžiui ėjimo metu arba 
keliantis iš lovos bei kėdės, 
o kartais tik pasilenkiant.

Nuo osteoporozės moters 
stuburas gali susilpnėti ir 
susmukti. Daugelis moterų 
turėjusių stuburo arba klu
bo lūžius niekada neatgau
na turėto judrumo. Kitos gi 
tampa invalidais ir, žino
ma, neapsieina be instituci
nės globos. Įdomu pastebė
ti, kadjiesos moterys osteo
porozės liga serga dažniau 
negu riebios. Didesnis alko
holio vartojimas ir rūkymas 
irgi prisideda prie osteopo
rozės išsivystymo. Gimnas
tika, vaikščiojimas ir, ben
drai, judėjimas stiprina 
kaulus ir mažina galimybę 
susirgti osteoporoze. Ligos 
atveju ilgesnis gulėjimas 
lovoje gali pagreitinti kal
cijaus trūkumą kauluose.

Nors tikros osteoporozės 
priežasties mes nežinome, 
bet dauguma davinių rodo, 
kad kalcijaus trūkumas 
kauluose yra didelis fakto
rius šios ligos išsivysty
mui. Todėl kalcijus mūsų 
dietoje turėtų užimti svar
bią vietą. Deja, daugelis 
Jungtinių Amerikos Vals
tybių gyventojų negauna 

pakankamai kalcijaus su 
maistu.

Jungtinių Amerikos Val
stybių Sveikatos Institutas 
sveikam žmogui pataria per 
dieną imti 800 miligramų 
kalcijaus. Moterims po kli
makterinio laikotarpio pa
tartina imti 1000 miligra
mų, o senesniems žmonėms 
net iki 1500 miligramų. Tuo 
tarpu Jungtinių Amerikos 
Valstybių gyventojai nesu- 
vartoja daugiau kaip 550 
miligramų dienoje. Apsau
gai nuo osteoporozės reikia 
imtis priemonių dar ligos 
simptomams nepasirodžius. 
Nors ligos simptonai ne pas 
visus vienodai reiškiasi. 
Kai kurie ligoniai skundžia
si nugaros ir kaulų skaus
mais, bet jokių nusiskundi
mų neturi. Kraujo tyrimais 
šios ligos nustatyti negali
ma. Rentgenas yra vienin
telė patikima diagnostinė 
priemonė.

Kalcijaus kiekį organiz
me galima padidinti geriant 
liesą pieną bei valgant sū
rį, žuvis, vaisius ir daržo
ves. Trys stiklai lieso pie
no dienoje duoda 800 mili
gramų kalcijaus. Be to, 
valgant ir kitus maisto pro
duktus kalcijaus kiekį ga
lima padidinti iki 1500 mi
ligramų. Tie kurie kalcijaus 
su maistu gauna mažai tu
rėtų kalci jų imti tablečių 
formoje, kaip pavyzdžiui 
calcium carbonate arba 
calcium lactate. Kalcijų 
imti tablečių formoje yra 
patartina ir tiems, kurie 
vartoja didesniais kiekiais 
kortizoną, nes kortizono 
įtakoje kalcijaus druskų 
kiekis kauluose sumažėja. 
Maži kiekiai vitamino C 
(50-100 miligramų) ir vi
tamino D (ne daugiau kaip

Sol. Aldona Stempužienė, vaidinusi Ulrikos vaidmenį Lie
tuvių Operos "Kaukių baliaus” pastatyme. Balandžio 27, 28 die
nomis — Lietuvių Operos 29-to sezono G. Verdi "Don Carlo’ 
operoj Aldona Stempužienė dainuos princesės Eboli rolę.

5000 vienetų dienai) page
riną kalcijaus absorbciją iš 
virškinamojo trakto. Dideli 
vitamino D kiekiai organiz
mui yra kenksmingi.

Estrogenas yra efektingas 
vaistas moterų osteoporozės 
gydymui bei apsaugai nuo 
jos. Pradėjus gydymą es
trogenu, kad ir po 6 arba 
7 metų po klimakterinio 
laikotarpio, kaulų minkštė- 
jimą galima sustabdyti, bet 
kaulus atstatyti į pirmykš
tę būklę, kokie jie buvo 
prieš prasidedant ligai, ne
galima. Tiesa, estrogeno įta
koje galimybė susirgti gim
dos vėžio liga padidėja, bet 
šį hormoną vartojant su ki
tu moterišku hormonu, pro
gesteronu, tokia’ galimybė 
sumažėja. Progester o n a s 
apsaugo nuo vėžio ligos ne 

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IS 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE 

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 41114

tik gimdą, bet yra mano
ma, kad jis apsaugo nuo 
vėžio ligos ir krūtis. Taip 
pat yra davinių, kad estro
genas dalinai apsaugo širdy 
nuo ankstyvios širdies li
gos. Jis didina aukšto tirš- 
tumo lipoproteinų kiekį 
kraujuje, o jie savo ruožtu 
mažina cholesterolio atsi
dėjimą kraujo indų sienelė
se. Tokiu būdu apsaugo 
širdį nuo širdies koronari
nių indų sutrikimų. Vyrai 
osteoporozės atveju yra 
gydomi be kalcijaus table
čių dar ir vyrišku hormo
nu testesteronu.

Užbaigiant norisi paste
bėti, kad ne ligos gydymas, 
bet sugebėjimas ir žinoji
mas, kaip nuo jos apsisau
goti, padeda išlaikyti žmo
gaus sveikatą.
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Vysk. P. Baltakis Australijoje
Antanas Laukaitis

mokytojų ir tą malonų laiką 
gimnazijoje. Tačiau, kaip ir 
visur Australijoje, gerbiamas 
mūsų svečias neturi daug lai
ko. Visur jis apsuptas daugy
bės žmonių, visur jį visi klau-

Vysk. P. Baltakio viešnagė 
ir lankymasis visose didesnėse 
ir mažesnėse mūsų lietuviško
se kolonijose, Australijos lietu
viams yra labai reikšmingas ir 
gal pats įspūdingiausias ir dau
giausiai pasisekimo turįs. Vie- sinėja, visur jis labai maloniai 
nas tik kitas Australijos lietu
vis pažinojo iš anksčiau naujai 
įšventintą mūsų vyksupą, ir 
dar mažiau ką nors apie jį bu
vo girdėję. Vienas iš tų, mū
sų gerbiamą svečią pažinoju
sių, buvau ir aš pats, nes teko 
kartu mokintis toje pačioje 
Kretingos pranciškonų gimna
zijoje. Ir kaip malonu buvo 
po tiek metų vėl su juo - jau 
dabar vyskupu - susitikti toli
moje Australijoje ir Sydnėjaus 
lietuvių priėmimo pietų metu 
draugiškai ‘pasiginčyti’, kuri 
iš mūsų buvusių klasių būda
vo stipresnė krepšinyje ir kas 
ką nugalėdavo. Prisiminėm ir 
daugelį gimnazijos draugų,

šypsosi, su kiekvienu kalbasi, 
kiekvienam atsako.

Po pirmųjų savo į Sydnėjų 
atvykimo minučių, kada jis 
pasakė savo pirmąjį šiame 
krašte oficialų žodį, vysk. P. 
Baltakis tiesiog užbūrė Austra
lijos lietuvius. Jo nuoširdumas 
jo paprastumas, jo graži kalba 
ir įspūdingi pasisakymai ne 
tik religiniais, bet ir tautiniais 
klausmais, pagavo ne tik mū
sų vyresniuosius, bet ir jauni
mą. Ir nenuostabu - buvęs 
skautų, sportininkų ir kitų jau 
nimo organizacijų vadovas, ir 
pats turėdamas tą jaunatvišką 
išvaizdą ir mūsų jaunimo su
pratimą, jis labai greitai ir čia

1985
LIETUVIŠKAI KALBANTIEMS 

JAUNUOLIAMS
(nuo 17 metų ir studijuojantiems)

STOVYKLA NERINGOJ
KUR
134 C RED #4 West Brattleboro VI 05301 (802-254-9819)
KADA birželio 16-29 dd.

KAINA
$80.00 savaitei

KĄ DARYSIME
Programa apima — krikščioniškumą, — tautiš
kumą, — charakterio ugdymą. Pirmoj 1984 metų 
stovykloj dviejų savaičių laikotarpyje, dainavom, 
paskaitų klausėmės, diskutavom, iškylavom, tau
todailės mokėmės, vaizdajuostes projektavom ir 
filmavom, vaidinimus statėm, sportavom, Va
tikano radijai juostelių įkalbėjom, skaitėm lie
tuvių klasikų literatūrą — draugavom, valgėm, ir 
miegojom!

KREIPTIS NERINGA
ICC - RT 21
Putnam, CT 06260 

(smulkesnėm informacijom)

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamo* kelionių agentūros 

1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:

KELIONĖS Nr. 2 LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas, 
.? 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
Iš
Iš

(MIEGANT
SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS (PRESIDENTTI HOTEL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO 
BILIETUS, ĮVAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ. 

TARPININKAUJAME NUPERKANT AUTOMOBILIUS, KO
OPERATINIUS BUTUS, BEI SUTVARKANT DOKUMENTUS 
IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INFORMACIJOM IR VISAIS 
KELIONIŲ REIKALAIS PRAŠOME KREIPTIS Į:

G.T. INTERNATIONAL, INC. 
P.O. Box 29163
CHICAGO, ILLINOIS 60629 
TELEFONAI: (312) 471-1700 ARBA 
471-1702

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAI S/V/V7V77//?
LĖKTUVAIS h—.-

dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
New Yorko $1,467.00
Montrealio $1,835.00 Kanadiškais
DVIEM KAMBARYJE), (SKAITANT VISAS

pasidarė didelis jaunimo drau 
gas, ko iki šiol nė vienas anks
čiau atsilankęs aukštasis baž
nyčios pareigūnas nebuvo 
įstengęs padaryti.

Sydnėjuje vysk. P. Baltakis 
pravedė priešvelykines reko
lekcijas, turėjo susipažinimo 
popietes su paskirom jaunimo 
organizacijom, buvo nuvykęs 
į Engadine lietuvišką Sodybą, 
kur gražiai įsikūrę gyvena 
mūsų vyresnieji pensininkai. 
Šią Sodybą tvarko Moterų Soc. 
Globos D-ja. Sydnėjaus Lietu
vių Klube, susipažinimui su 
svečiu, buvo surengti iškilmin
gi pietūs - ir užpildyta buvo, 
pilnutėlė didžioji klubo salė. 
Po sveikinimo kalbų, labai 
jautrų ir gražų žodį pasakė 
sveč ias, paminėdamas prieš
kalėdinį savo susitikimą su Po
piežium, aplankymą buv. Va 
tikano atstovo Lietuvai kardi
nolo Samorės kapą, kuris jam 
pavedė globoti Lietuvos vysku 
pų jam dovanotą kryžių, puoš 
tą gintaru ir turintį specialų 
užrašą. Daug įdomių ir gra
žių žodžių visose savo kelionė
se čia vysk. P. Baltakis pasakė 
lietuviams, kai - susitikdamas 
su aukštais valdžios ir bažny
čios pareigūnais, bei mokslo 
žmonėmis ir spaudos, radio 
atstovais - jis visur kėlė Lietu
vos ir Bažnyčios Lietuvoje 
klausimus, vaizdžiai pabrėž
damas dabartinę sunkią būklę.

Kalbėdamas Sydnėjuje per 
australų 2GB radio stotį, jis 
paminėjo, kad popiežius Jonas 
Paulius II norėtų Lietuvą ap
lankyti 1987 m., švenčiant 
600 metų Lietuvos krikšto su
kaktuves. Jis paminėjo, kad 
dabartinis popiežius yra lankę
sis sostinėje Vilniuje ir visus lie 
tuvių bažnytinius vargus la
bai gerai žino ir supranta.

Sydnėjaus didžiausias ryti
nis dienraštis ‘Sydney Mor- 
ning Herald’ savo kovo 6 d. lai
doje įsidėjo didelę vysk. P. Bal 
takio nuotrauką ir pasikalbėji
mą su juo. Čia jis pasakė, kad 
Popiežius yra paskyręs tris kar
dinolus ‘in pectore’ (t.y. be ofi 
cialaus viešo pranešimo). V ie
nas iš šių kardinolų yra lietu
vis vysk. Julijonas Steponavi
čius, kuris jau 30 metų yra na
mų arešte. Laikraštyje pla
čiai aprašoma apie visą vysk. 
P. Baltakio veiklą, jo pareigas, 
lietuvių gyvenimą Vakaruose 
ir kt. Laikraštyje yra paminė
ta, kad jis nesutinka su taip 
vadinamais Vatikano ‘taikos 
balandžiais’, esančiai Pasaulio 
Bažnyčios Kongrese, kurie 
mano, kad kietas laikymasis 
pakenks o ne padės Rytų Eu
ropos tikintiesiems katalikams 
ir kitiems krikščionims. Sovie
tų S-ga nori pasauliui parody
ti, jog jie, nežiūrint savo kari
nio ir politinio pajėgumo, turi 
‘civilizuotas’ pažiūras į tikėji
mą, kurio per 70-tį metų, 
nesvarbu kaip jie stengiasi ir 
ką bedaro, negali sužlugdyti. 
Vysk. P. Baltakis su savim tu
ri dokumentuotus įrodymus 
apie Lietuvos bažnyčios, ku
nigų ir tikinčiųjų persekioji
mus, areštus ir ištrėmimus į 
koncentracijos lagerius.

Sostinėje Canberroje vysk.
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Sydnėjuje susitikę du gimnazijos draugai: Vysk. P. Baltakis 
ir Dirvos bendradarbis A. Laukaitis.

P. Baltakis turėjo ilgesnius pa
sikalbėjimus su paskirais val
džios ir opozicijos politikais, 
senatoriais, Popiežiaus nunci
jum, sostinės katalikų arkivys
kupu ir kt. Lietuvių Klube, 
po turėtų rekolekcijų, buvo 
suruošta susipažinimo vaišės, 
kurių metu svečią pasveikino 
Bendruomenės pirm. dr. S. 
Stepanas, įteikdamas ir prisi
minimo dovaną.

Adelaidėje vyskupo sutiki
mas - po jo apsilankymo toli
majame Perth’e, kur svečias 
buvo labai nuoširdžiai sutik
tas šios mažos lietuvių koloni
jos - buvo labai iškilmingas. 
Po tikrai spalvingo ir gausaus 
sutikimo aerodrome, oficialus 
susipažinimas buvo Lietuvių 
Namuose. Pagal senus lietu
viškus papročius, salės durys 

. ir scena buvo apipinta ir ap
vainikuota gėlėmis ir vaini
kais. Įeinant į salę svečiui, jis 
buvo sutiktas gausiais ploji
mais. Oficialiose kalbose Ade
laidės LB pirm. J. Stačiūnas, 
pasveikinęs svečią ir plačiau 
supažindinęs jį su Adelaidės 
lietuviškąja veikla, prašė visos 
apylinkės vardu sutvarkyti iš
kilusias negeroves religiniame 
ir bažnytiniame Adelaidės lie
tuvių tarpe. Čia jaunas ir vi
sų taip mėgiamas kunigas dr. 
Alf. Savickas yra tėvų marijo
nų, kurie valdo Adelaidės lie
tuvių parapiją ir bažnyčią, 
ignoruojamas, skundžiamas 
australų vyskupams, galų 
gale jam net atimant teisę da
ryti bet kokius bažnytinius 
patarnavimus lietuviams, pa
skiriant jį į australų parapiją 
ir dėstytoju į katalikiškąją ins
tituciją. Savo žodyje vysku
pas savo nuoširdumu ir atvi
rumu sujaudino visus adelai- 
diškus. Jis pareiškė, kad jam 
reikalas su kun. dr. A. Savic
ku yra labai gerai žinomas, 
tačiau jis nėra taip lengvai iš
sprendžiamas, nes parapija 
priklauso vienuoliams. Tačiau 
jis bandys šnekėtis su marijo
nų generolu, kuris neužilgo at 
vyks į Adelaidę ir mėgins kaip 
nors tą nemalonų reikalą 
gražiu būdu išspręsti. Po ofi
cialiosios dalies vyko specialiai 
vyskupui skirta meninė prog
rama, kurios oktetas, vado
vaujamas G. Vasiliauskienės 
ir akompanuojamas kun. dr. 
A. Savicko, padainavo kelias 
dainas. Būnant Adelaidėje, 
vysk. P. Baltakis paskirai su
sipažino su ten esančiomis or
ganizacijomis, aplankė muzie- 
jų Lietuvių Namuose ir pra
vedė rekolekcijas.

Aplankius pusę Australijos 
lietuvių, vysk. P. Baltakis sa
vo elgsena, savo švelnumu pa
gavo australiečius ir juose jis 
turi savo tikrus draugus.

EXPERIENCED 
Machinist Hardinge lathe

Milling Machine 
Centerless Grinding 
Cylindrical Grinding 

Thread Grinding 
Surface Grinding 

Steady work. Good Pay. Call 
L & M Precision Grinding, 
127-05 22nd Avenue. College 
Point, N. Y. 11356.

(718) 939-4488 (14-16)

Clay & Metai 
Modelmakera

Ejtperienced. Send resume to: 
Donna Kutylowski, N.A.E.L., 
Suite 208, 4917 Schaefer, Dear
bom, MI 48126, or phone (313) 
581-7160.

PRIVERS
Pioneer I ransporlation, n wholly 
owned ttubnidiary of Pre»t<m Corpo- 
ralion, in neeking DRIVF.RS to ope
rai? company iractora with tiul bcd 
trailera.

ALSO NEEDED 
0WNER OPERATORS 

WITH OR WITHOUT TRA1LERS.
Applicants mu»l be 23 years of age 
have one year steel hauling experi- 
ence, and have a good driving record. 
We offer top pay and company 
benefits.
lf you want to join a financially 
sound organization that cares about 
its “

top pay

to join a

Drivers, contact: 
JEFF JENKINS 

800-824-8 10-1 (OHIO ONLY) 
8OO-23I-I 15 1 (Outside Ohio) 

or (2161 369-6151
Equal Opportunity Employer 

(15-18)

PRINTING PRESS Operator- 
experienced. Webtron or Mark Andy 
Oper needed for rapidly growing 
quaiity iabel printer. Good salary & 
benefits. Call PLANT MGR.

CRICKET CONVERTORS
120 STOCKTON STREET 

11IGHTSTOWN. N. J. 08520 
609-443-3700 ‘

115 17)

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- 
viduals with four-color web'offset press 
experience all positions, press mainte- 
nancę, and pre-press experience. Cen
tury Graphics offers a career with 1 st 
class benefits and an excellent work en- 
vironment. Send'resume to:

CENTURY GRAI-HICS 
CORP.

Personnel Manager
P.O. Box 158

Metairie, LA 70004
An Equal Opportunity Employer

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-I0 Tues . thru Frl.
9-5 Sat.). Competitive wage*. good 
working cond. Call: >Si?į

617-451-0234
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Los Angeles Dramos Sambūriui 30 metų
Rūta Šakiene

Los Angeles mieste se
niau tegyveno saujele lietu
vių, kuriems ką nors dides
nio suorganizuoti ar nuveik
ti dėl mažo skaičiaus buvo 
beveik neįmanoma. Bet kai 
pokario metais prasidėjo 
emigracija į laisvojo pasau
lio žemynus, naujųjų lietu
vių ateivių susilaukė ir Pa- 
cifiko pakrantė. Jie tuoj, su
jungdami jėgas su; seniau 
įsikūrusiais, pradėjo steig
ti ii- plėsti lietuviškas or
ganizacijas, parapiją, mo
kyklą. Neatsiliko ir teatri
nė veikla. Jau 1949 metais, 
Stepui Makarevičiui vado
vaujant, pasirodė keli sce
nos pastatymai. Po to sekė 
kiti su įvairiais veikalais, 
o 1954 m. lapkričio 20-tą 
scenos mėgėjai aktoriaus 
Juozo Kaributo sujungiami

30 metų Sambūry išbuvę nariais: Ema ir Vincas Dovydai
čiai, Gražina ir Juozas Raibiai.

Holidays”
1985 M. EKSKURSIJOS

I LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

RUGPIŪČIO 21 — 10 DIENŲ
LIETUVOJE — $1,675.00

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

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

Gegužės 8
Gegužės 8
Gegužės 14
Gegužės 27
Birželio 10
Birželio 19
Liepos 17 

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.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

l’RK ES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
J O CHANCES. REGISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

į teatrinį vienetą, pasivadi
nusį Ix>s Angeles Dramos 
Sambūriu. Nuo to laiko pra
ėjo jau trys dešimtys me
tų. Sambūris, nepailsdamas, 
kasmet pastatė bent po vie
ną, o kartais net daugiau, 
scenos veikalų, su kuriais 
važinėjo po platų pasaulį, 
dalyvavo visuose teatro fes
tivaliuose, laimėjo daug at- 
žymėjimų.

Sambūrio sąrašai parodo, 
kad per tuos trisdešimt me
tų vaidintojų ir scenos tal
kininkų turėta virš šimto. 
Kai kurie pasirodė tik vie
name - kitame spektaklyje, 
kiti dirbo ir tebedirba jau 
daug metų. Ilgiausiai, ak
tyviai jame reiškiasi ketu
ri losangeliečiai aktoriai: 
Ema ir Vincas Dovydai
čiai, Gražina ir Juozas Rai-

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

MCMBCH

biai.
Teatro festivaliuose L. A. 

Dramos Sambūris laimėjo 
šias premijas: Algis žaliū- 
nas net tris kartus už de
koracijas, Stasė Pautenie- 
nė, Saulius Matas, Viltis 
Jatulienė ir Vincas Dovy
daitis už geriausią vaidybą, 
Ema Dovydaitienė už gra
žiausius kostiumus. Pasta
roji ketvirto festivalio ren
gimo komiteto buvo ypa
tingai pagerbta, kaipo daug 
nusipelniusi teatro išlaiky
mui. Sambūris gavo tris 
premijas už geriausią pa
statymą — vieną iš jų dali
nosi su Clevelando Vaidilos 
teatru.

Sambūrio režisieriais yra 
buvę: Juozas Kaributas, 
Gasparas Velička, Dalila 
Mackialiene (20 metų), Da
nutė Barauskaitė-Mažeikie- 
nė. O pereitų metų pavasa
rį, L. A. Dramos Sambū
rio kviečiamas iš Clevelan
do atsikėlė ir režisūros dar
bą perėmė Petras Maželis, 
buvęs Kauno Valstybinio 
teatro operetės solistas, Vo
kietijoje vadovavęs baleto 
ir teatro studijai, Clevelan
de buvęs Čiurlionio Ansam
blio režisierius ir šokių va
dovas, Rūtos jaunimo ir 
Vaidilos teatrų įkūrėjas ir 
meno Vadovas.

Pirmasis naujojo L. A. 
Dramos Sambūrio režisie
riaus pasirodymas buvo su 
A. Landsbergio komedija 
Onos Veidas, kurį pastatė 
Sambūrio trisdešimties me
tų sukakčiai paminėti ir 
jau su dideliu pasisekimu 
scenoje pasirodė net ketu
ris kartus — po du spėk-, 
taklius Los Angeles ir Chi
cagoje.

Naujojo režisieriaus Pet
ro Maželio iniciatyva š. m. 
balandžio 27 d. Šv. Kazi
miero parapijos salėje Sam
būris ruošia iškilmingą ir 
puošnų savo veiklos trisde
šimties metų paminėjimo 
pokylį. Rengimo komitetą 
sudaro šie losangeliečiai: 
Liucija ir Antanas Mažei
kos, Salomėja ir Kazys ša
kiai, Danguolė Vizgirdienė, 
Jonas Petronis, Rimtautas 
Dabšys, Algirdas Gustaitis 
ir Algis Raulinaitis — pirm.

Dalis Los Angeles Dramos Sambūrio artistų su rež. Dalila 
Mackialiene 1981 m.

L. A. Dramos Sambūrio pirmoji valdyba: Vincas Dovydaitis, 
Jonė Peterienė, Stepas Makarevičius, Jurgis Gliaudą ir Danutė 
Mitkienė.

Be abejonės dar yra visa 
eilė savo laiką ir talentus 
aukojančių, kad šios užtar
nautos atžymėjimo šventės 
pasisekimas būtų užtikrin
tas.

Iki šiolei Los Angeles lie
tuviai apie savo Dramos 
Sambūrį tik tada išgirsdavo 
ir prisimindavo, kai būdavo 
pradedami platinti naujau
siam pastatymui bilietai. 
Dabar gi režisierius Petras 
Maželis pasiryžo suorgani
zuoti Sambūriui trisdešim
ties metų veiklos paminėji
mo šventę.

Progai pasitaikius, P. 
Maželio pirmiausiai užklau
siau — kodėl organizuoja- 
ma ši šventė?

— Pradėjęs darbą Dra
mos sambūryje, — atsakė 
P. Maželis, — turėjau eilę 
pasikalbėjimų su paskirais 
sambūriečiais ir eile man 
jau pažįstamų ir naujai su

Pq "Onos veido” vaidinimo Chicagoje 1984 m. Sėdi: rež. P. 
Maželis. V. Kiškytė, E. Dovydaitienė. Stovi: R. Vitkienė, S. Ma
tas, V. Jatulienė, A. Kiškis. G. Raibienė, V. Gilys, R. Matienė, 
V. Dovydaitis. P. Malėtos nuotr.

sipažintų žmonių. Turėjau 
progos pasikalbėti ir su 
Sambūrio ilgamete režisiere 
Dalila Mackialiene.

Aiškiai jutau, kad teat
rinė padėtis pernelyg bu
vo mėgėjiškai sprendžiama, 
kari pastatymą apipavidali
nimas kukliai sprendžiamas 
su įtartinu šykštumo pa
grindu, kad ryšis su publi
ka neturi glaudesnio ryšio 
ir jaučiamas žiūrovų nuby
rėjimas, kad neturima me
cenatų ar rėmėjų, išskyrus 
sambūriečių draugus, ku
rie finansavo Sambūrio 
skelbtus dramos konkur
sus ar perkant šampaną po 
premjeros vaišinti publiką, 
kad ryšis su didžiąja spau
da silpnokas.

Šie reiškiniai man tapo 
iššūkiu.

ONOS VEIDO premjera 
beveik sutapo su Sambūrio 
30-tuoju gimtadieniu, ši su

kaktis, nutariau, turi būti 
paminėta, nes Dramos Sam
būris yra vienintelis lietu
viškas teatras ištvėręs 30 
metų. Man buvo keistoka, 
kam Sambūris, tiek daug 
dirbęs, pasiekęs gražių lai
mėjimų nepaminėjo savo 25 
metų sukakties.

Džiaugiuosi, kad Onos 
veido abu spektakliai Los 
Angelėje turėjo rekordinį 
skaičių žmonių. Dabar jau 
turime visą eilę mecenatų 
ir rėmėjų. Jų parama ir dė
mesys Sambūriui įgalins 
gerinti pastatymus, pama- 

(Nukelta į 8 pgl.)
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L A. Dramos Sambūris...
(Atkelta iš 7 psl.) 

žu įsigyti bent būtiniausius 
apšvietimo reikmenis. Jų 
dėka padarėme šv. Kazimie
ro parapijos salės mažos 
scenos priešscenį. Gausių 
sveikintojų skaičius įgalino 
Sambūrį atspausti 30-ties 
metų gyvavimui atžpmėti 
leidinį. Pati šventė bus pa
minėta akademija-baliumi.

— Kodėl svarbu išlaikyti 
gyvą lietuvišką sceną?

— Visoms tautoms praei
ty ir dabar teatras vaidina 
didelį vaidmenį. Mūsų sąly
gose teatras ypač reikalin
gas lietuviškajam žodžiui, 
mūsų rašytojo kūrybai ska
tinti, menininko užmačiom 
įgyvendinti. Vos nepamir
šau — kritikėms ir kriti
kams parodyti visą savo iš
mintį dažnai dirbančiųjų 
darbą griaunant.

Ar ne baisu, kad Los An
geles Dramos Sambūris 
Amerikoje liks vienintelis 
lietuviškas teatras, kuris, 
šalia lituanistinės mokyk
los, yra ta vieta, kurioje 
nuskamba gražus lietuviš
kas žodis ir atsiskleidžia 
lietuviško gyvenimo nuo
trupos.

Ano meto lietuviai džiū
gavo pamatę vaidinimą 
Amerika pirty. Kažin, iš
nykus teatrams, ar nesi
džiaugsime pamatę vaidini
mą, kad ir Amerika pirty.

— Kokiomis sąlygomis 
yra dirbama ir kieno ištek
liais padengiamos išlaidos?

— Iki šiol Dramos Sam
būrio pagrindiniai ištekliai 
buvo parduotų bilietų skai
čius; važiuojant gastrolėms 
ar į Dramos festivalį dide
le dalimi prisideda patys 
vaidintojai. Žinoma, apsi
moka ir už nakvynę viešbu
tyje. O kur gi pravažinėti 
mašinoms degalai, apranga, 
kosmetika ?

Gyvename dideliame ir 
turtingame krašte ir gerai 
žinome, kiek orkestrų, te
atrų ir kitokių meno insti
tucijų neišsilaikytų be vi
suomenės paramos. Ka gi 
bekalbėti apie tą ribotą 
skaičių žiūrovų, kurių nu
pirkti bilietai turėtų pa
dengti pastatymo išlaidas, 
o norime geresnių dekoraci
jų, įmantresnio apšvietimo, 
įdomesnių kostiumų. Be vi
suomenės ir organizacijų 
paramos technikine prasme 
teatrui sunku progresuoti.

Darbo sąlygos, aišku, 
sunkios, ypač, kad reikia 
dirbti ir duonai.

— Kokie Sambūrio ir jū
sų asmeniški tolimesni pla
nai šventei praėjus?

— Sambūris dirbs ir to
liau. ..Problema su veika
lais ir su publika — vieni 
nori komedijos, kiti dramos 
ir vis, kad būtų geri veika-

Puikiausius kailius \

Hotmanu
185 N. WABASH AVE cHica

P 1
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Arūnas Kaminskas, 
Dirigentas

£
Darrell Rowader, 

Don Carlo

Vytautas Paulionis,* 
Inkvizitorius

LIETUVIŲ OPERA

VERDI
4 veiksmų opera

DON CARLO

1985 m.
balandžio 27 d., 7:30 vai. vak. 
balandžio 28 d., 3:00 vai. popiet

MORTON EAST HIGH SCHOOL AUDITORIUM
2423 S. Austin Blvd., Cicero, ILDiriguoja ARŪNAS KAMINSKAS
Bilietai $25.00, $20.00, $15.00, $10.00 
Autobusų bilietai į ten ir atgal $3.00

Gaunami Vaznelių prekybos namuose: 
2501 W. 71st St., Chicago, IL 60629 

1-312-471-1424

Paštu bilietai užsakomi tuo pačiu adresu, 
tik čekį išrašant šiuo pavadinimu: 

Lithuanian Opera Co., Inc.

Visus ir iš visur 
prašome atvykti j spektaklius

Operos choras

Jonas Vaznelis, 
Pilypas II

Algirdas Brazis, 
Rodrigo

Bronius Mačiukevičius 
Vienuolis

Alfonsas Gečas 
Chormeisteris

Aldona Stempužienė, 
Eboli

Audronė Gaižiūnienė, 
Tebaldo. Chormeisterė

Kazys Oželis, 
Scenos produkcija

lai. Mes pristatome mūsų 
rašytoją tokį, koks jis yra. 
Imtume verstinį veikalą — 
rflgotų, imtume okupuotoj 
Lietuvoj parašytą veikalą 
— mus apšauktų komunis
tais. Veikalai yra teatro 
kryžkelė.

Vaidinti norinčių ir su
prantančių teatro reikšmę 
išeivijai atsiranda, bet imti 
visą ūkinį ir organizacinį 
darbą jau kitas klausimas. 
Tenesupyksta Ema ir Vin
cas DOVYDAIČIAI, jei vi
sų ir savo vardu prasitar
siu, kad jie yra Sambūrio 
širdis ir varyklis, per 30 
metų užsispyrusiai tempę 
Sambūrį į scenos šviesą. Jei 
tokių žmonių bus, Sambū
ris dar išsilaikys ir, gal būt, 
progresuos.

Los Angelėje išgyvenau 
metus. Truputį patyriau 
gyvenimo pulsą, Kaliforni
jos gražiąją gamtą, įdomią 
architektūrą. Dažnas mane 
klausia, ar čia pasiliksiu. 
Nežinau, priklausys nuo ke
leto "jeigu”... Tuo tarpu, 
kad ir labai pavargau šiuos 
metus dirbdamas su Sam
būriu, Kalifornijoj gyventi 
smagu.

Sukaktuvinei šventei pra
ėjus tarsimės, kurį veikalą 
statysim, o mano paties 
akys krypsta į veikalus jau-

Christian Smith, 
Režisierius

Nerija Linkevičiūtė, 
Eliza beta

Lietuvių Operos dirigentas Arūnas Kaminskas repetuoja su 
"Don Carlo” operos solistais Nerija Linkevičiūte, Jonu Vaznelių 
ir Aldona Stempužiene Chicagoje. Eugenijaus Būtėno nuotr.

nimui. Viliuosi, kad jauni
mas supras lietuviško teat
ro reikšmę ir paseks senų
jų pavyzdžiu.

★
Ačiū p. Maželiui už pa

sikalbėjimą ir sveikiname 
Los Angeles Dramos Sam
būrį trisdešimtmečio sukak
tuvių proga.

OPPORTUNITY
Licensed Physlcal Therapist for Di- 
rector of Physlcal Therapy Dept. In- 
patient, out-patient, home health 
services. Top salary.hospitalizations, 
rctirement, Apply or call R. Snader 
ai Riverside Manor Nursing & Reha- 
bilitation Center, 1100 E. Statė Rd.. 
Newčomerstown, Ohio 43832, 614-
498-5165, between 9 am-4pm.

(10-16)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

OPERATORS
Riss Internotionol hos openinos 
for owner operalors with ton- 
dem trdctors to poli comoonv 
eouipment. Prompt weefclv sėt- 
liemenis Generous trip od- 
vonces Qulck turnoround. For 
more detoils coli Lindo Irom 9 
o m 10 4 p.m. of 6M-34M677 or 
1800-282 2350.
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LB RYTINIO RAJONO ATSTOVU SUVAŽIAVIMAS

JAV LB Krašto val
dybos pirmininko dr. 
Antano Butkaus pra
nešimas š. m. kovo 30 
d. įvykusiam JAV LB 
Rytinio rajono Apy
gardų pirmininkų, Apy
linkių bei atstovų su
važiavime Kultūros ži
dinyje, Brooklyne, N. 
Y.

Jau kelinti metai JAV 
Liet. Bendruomenės Kraš
to valdyba kviečia rajoni
nius Bendruomenės darbuo
tojų suvažiavimus, kurių 
tikslas pirmoje eilėje suži
noti iš atstovų apie veiklą 
apylinkėse, apie bendruo
meninius rūpesčius ir apie 
ateities planus.

SUVAŽIAVIMO 
NUTARIMAI

JAV LB rytinio pakraš
čio apygardų ir apylinkių 
darbuotojų suvažiavimas, 
įvykęs 1985 m. kovo 30. 
Kultūros židiny, Brooklynp,
N. Y.; ;

1. Skatina LB apygardas 
ir apylinkes įsijungti į Lie
tuvių Enciklopedijos II pa
pildymų tomo prenumeratų 
rinkimą;

2. Dėkoja LB apygardom 
ir apylinkėm ir Lietuvių 
Fondui už lietuviško švieti
mo ir kultūros reiškinių rė
mimą ir prašo ateity dar 
stipriau tuos darbus remti;

3. Prašo LB Krašto val
dybą ir PLB valdybą grei
čiau susitarti Lituanistinės 
katedros reikalu, vykdant 
PLB VI-jo seimo nutarimą, 
prašantį ”JAV Krašto val
dybą perimti tolimesnę ka
tedros realizavimo iniciaty
va ir finansinę atsakomy
bę”;

4. Ragina LB apygardas 
ir apylinkes pradėti ruošos 
darbus Lietuvos krikšto su
kakčiai paminėti;

5. Vertina visų organiza
cijų pozityvią akciją OSI 
reikalu, kuris yra toks opus, 
kad Visuomeninių reikalų 
taryba yra raginama imtis 
skubios politinės akcijos lie
tuvių tautai kenksmingiems 
JAV įstatymams papildyti 
ir naudoti tam reikalui 
Krašto valdybos turimus iš
teklius;

6. Ragina Krašto valdy
bą sudaryti mokslininkų 
branduolį, kuris galėtų 
efektingai reaguoti j lietu
viams kenksmingus politi
nius ir visuomenius reiški
nius;

7. Visos LB apylinkės 
yra prašomos raginti savo 
apylinkių gyventojus dau- 
siau dalyvauti JAV LB 
XI-tosios tarybos rinkimuo
se;

8. Dėkoja JAV LB Kraš
to valdybai ir visoms Tary
boms už jų atliktus darbus;

9. Dėkoja LB New Yor
ko apygardai už jos nuošir
džią globą suvažiavimo da
lyviams.

Taip pat labai svarbu ži
noti pageidavimus kaip ir 
kokiu būdu Krašto valdyba 
ir jos Tarybos galėtų dau
giau prisidėti prie apylinkių 
bendruomeninio gyvenimo 
suaktyvinimo, į jį pritrau
kiant kaip galima daugiau 
žmonių. Ypatingai rūpi jau
nesniųjų kartų lietuvių 
įtraukimas į aktyvų bend
ruomeninį darbą.

Suglaustai tariant mums 
rūpi gaivinti ir stiprinti 
tarpusavio ryšį.

Per paskutinius dvejus 
metus Krašto valdyba ir LB 
Tarybos siuntė aplinkraš
čius, prašydami aukų ir ki
tų patarnavimų. Iš tų pra
nešimų apie mūsų veiklą 
daugiau ar mažiau sužino
jote. Tad nevarginsiu il
gais pranešimais apie at
liktus darbus, ypatingai 
apie tuos, kurie jau buvo 
pranešti aplinkraščiuose ar 
spaudoje, šiandien daugiau 
žvelkime į ateities darbus 
ir tiktai į tokius, kuriuos 
norime ir galime įgyvendin
ti ii- kurie atneštų konkre
čios naudos mūsų pagrindi
nių tikslų siekime ir Ben
druomenės pilnesnio visuo
tinumo įgyvendinime.

Šalia Krašto valdybos at
stovavimo ir JAV LB-nės 
reprezentavimo man dar te
ko didelis krūvis tai Sep
tintosios laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių šven
tės Clevelande suorganiza
vimo našta. Dėka daugelio 
žmonių sutartinio darbo ir 
šokėjų bei jų mokytojų mei
lės bei prisirišimo tautiniam 
menui, toji šventė buvo ir 
labai didelė ir graži. Jon su
traukėme virš 10,000 žiū
rovų, šokėju ir choristų. 
Atsikvietėme Vasario 16 
gimnazijos šokėjus iš Va
karų Vokietijos, iš Argen
tinos ir Brazilijos, visiems 
apmokėdami jų kelionių iš
laidas. Viso dalyvavo 2000 
šokėjų. Pirmą kartą šokių 
istorijoje išėjome į moder
nų ir tokiems įvykiams ge
rai pritaikytą Koliziejų. 
Kaip niekados šią šventę 
gausiai išreklamavome sve
timtaučių tarpe.

į šventės dalyvius tele
fonu prabilo prezidentas 
Reaganas. Tačiau apgailes
taujame, kad šventėje ne
dalyvavo joks JAV valdžios 
aukštas pareigūnas, sena
torius ar kongresmanas. 
Nors juos visus iš anksto 
kvietėme per savo tautietį 
Baltuose Rūmuose ir per 
mūsų draugus Respubliko
nų ar Demokratų partijose. 
Toks mūsų didžiųjų švenčių 
ignoravimas, kurios su
traukia d e š imtūkstantinį 
dalyvių skaičių, aiškiai ro
do kiek mažai mes, lietu
viai, reiškiame didžioje 
JAV politikoje. Mums bū
tų pats laikas rimtai per
žiūrėti mūsų visuomeninę- 
politinę veiklą ir joje imtis 
drastiškų pakeitimu turi
nyje ir formoje.

Antras didelis rūpestis 
tai nelemta byla su taip va
dinama Reorganizuota Lie
tuvių Bendruomene. Ji jau 
tęsiasi virš 10 metų. Ir, de
ja, dar jos galo nesimato. 
Užtat mūsų iniciatyvos dė
ka JAV LB X Tarybos tre
čioje sesijoje Hartforde, 
1984 m. lapkričio 3-4 die
nomis buvo priimtas nuta
rimas, įpareigojantis Kraš
to valdybą energingiau ieš
koti naujų būdų LB vardui 
ir principams apginti. At
seit mėginti ne teismo ke
liu susigrąžinti LB-nės var
dą.

Bėda yra ta, kad R-L 
B-nės vadovai užsiregistra
vo JAV valdžios įstaigose 
ne R-L B-nes vardu, bet tik 
LB-nės vardu. Atseit, tuo 
pačiu, kaip kad mes save 
vadiname. Tuo būdu užkir
to mums kelią įsiregistruoti 
ir gauti nuo mokesčių atlei
dimo statusą kai kuriose 
valstijose.

Iki šiol neoficialiai ban
dyta ieškoti būdų šiai bylai 
taikiu būdu išspręsti. Buvo 
rodomas noras ir iš vienos 
ir iš kitos pusės ir tai daro
ma per antrus ar trečius as
menis. Net VLIKo ir ALTos 
žmonės primygtinai "spau
dė” mane susitaikyti. Aš 
prašiau žodžiu, o po Tary
bos nutarimo Hartforde pa
rašiau laišką ALTos, PLB 
ir VLIKo pirmininkams, 
prašydamas jų tarpininka
vimo. Iki šiol jokio atsaky
mo negavau.

Lietuvių Bendruomenės 
įregistravimas JAV val
džios įstaigose. Kaip minė
jau R-L B-nės pasisavini
mas LB vardo pakenkė 
mums įregistruoti Sociali
nių Reikalų Tarybą ir kitas 
Bendruome institucijas II- 
linois valstijoje kaip Lie
tuvių Bendruomenės pada
linius. Vykdydami LB Ta
rybos nutarimą darome žy
gius LB įregistruoti kaip 
”ne pelno” organizaciją su 
nuo mokesčio atleidimo sta
tusu. To tikslo siekdami pa
keitėme LB konstituciją, 
taip kaip Andrius Mackevi
čius ją pristatė X Tarybos 
Il-je sesijoj. Vytautas Staš- 
kus po keletos žygių išga
vo "Certificate of Good 
Standing” ir visus tuo do
kumentus persiuntė į Co
lumbus, Ohio Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybos 
įregistravimui. Greitu lai
ku pranešime apylinkėms 
įregistravimo numerį.

Tačiau gal net pats di
džiausias rūpestis tai JAV 
Specialių I n v e s t igacijų 
Įstaigos (OSI) KGB suklas
totais dokumentais parem
ti kaltinimai lietuviams ir 
kitų Rytų Europos tautų 
žmonėms. Bendru sutarimu 
su ALTa ir VLIKu sudarė
me Lietuvių teisėms ginti 
komitetą, apie kurio veiklą 
plačiau kalbės dr. Viktoras 
Stankus.

Prie dabartinės OSI nau-

LB Rytinio pakraščio suvažiavime susitikę: C. Mickūnas, 
Budrys, J. Urbonas ir I. Bublienė.

dojamos procedūros, apkal
tintieji veik neturi jokios 
galimybės teisme apsiginti. 
Dėl to, susitarus su dr. kun. 
Prunskiu kreipėmės į adv. 
Springerj paruošti planą 
kaip įtikinti JAV Kongreso 
narius, kad pastarieji papil
dytų Imigracijos-naturali- 
zacijos įstatymą, suteikiant 
apkaltintiesiems teisę į ap
kaltintos medžiagos patik
rinimą, valdžios apmokamo 
advokato parūpinimą ir 
prisiekusiųjų teismui pro
cesą.

Tam tikslui lietuvių ir 
pabaltiečių veiksniai buvo
me sudėję $20,000. Deja, į 
šią mūsų akciją įsikišo pa
šaliniai asmenys ir toji ak
cija buvo sustabdyta. Kaž
ką panašaus bandė daryti 
adv. žumbakis ir Americans 
for Due Process atstovai, 
tačiau jų žygis nebuvo pa
remtas plačia piliečių peti
cijų rašymo akcija, tad jis 
ir nepasisekė (veiksniai ne
buvo prašyti prisidėti prie 
tos akcijos). Kad ką kon
kretaus laimėtume mums 
būtina pravesti ne tik visų 
lietuvių, bet taip pat kitų 
pabaltiečių ir ukrainiečių 
bendrą akciją Kongreso 
imigracijos - natūralizacijos 
įsatymui papildyti. Tik tuo 
atveju galime tikėti geres
nių rezultatų.

Santykiai su lietuvių 
veiksniais. Nuo pat mūsų 
valdybos kadencijos pra
džios santykiai su 
geri, ypatingai dėl 
bendros veiklos OSI 
lų srityje. Taip pat
VLIKo valdyba bei Tarybą. 
Iš abiejų institucijų buvo 
gauta moralinė parama Šo
kių šventės rengime. Gaila 
tik, kad jokios jų iniciaty
vos dar nesulaukėme R-L 
B-nės klausimu.

ALTa 
mūsų 
reika- 
ir su

Dalis LB suvažiavimo dalyvių.

su Lietuvos 
pat geri. Pir- 
Stukienė daly- 
šventės rengi

Santykiai 
Vyčiai taip 
mininkė L. 
vavo šokių
mo garbės komitete. Ji ak
tyviai ragino kuopas šven
tėje dalyvauti. Aš asmeniš
kai sveikinau Vyčių seimą 
Chicagoje ir dalyvavau jų 
parengimuose.

Santykiai su PLB geri, 
išskyrus tebesitęsiantį gin
čą dėl Lituanistikos kated
ros. Apie jį plačiau kalbės 
Švietimo tarybos pirminin
kas Jonas Kavaliūnas.

Vienuoliktosios LB Tary
bos rinkimai. Apie juos pla
čiau praneš vicepirmininkas 
Kazys žiedonis. Iš savo pu
sės parašiau apylinkėms 
aplinkraštį ir Dirvoje pla
čiai pasisakiau dėl JAV LB 
Tarybos ir kitų su rinkimais 
susiejusių reikalų. Visos 
apylinkių ir apygardų val
dybos turėtų labai išvystyti 
priešrinkiminę propagandą, 
kad kuo daugiau žmonių 
rinkimuose dalyvautų.

Septintoji Dainų šventė 
buvo sutarta rengti 1986 
metais liepos mėn. Kanadai 
atsisakius, buvo sutarta ją 
rengti JAV-se. Kovo 16 d, 
pasitarime kai kurių chorų 
vadovų buvo pareikštas no
ras ją atidėti į 1987 metus. 
Š. m. gegužės mėn. bus ant
ras chorvedžių pasitarimas 
ir galutinę data bus sutar
ta.

Aštuntoji šokių šventė 
1988 metais bus rengiama 
Hamiltone. Prašiau Lietu
vių Tautinių šokių Institu
to valdybos paskirti šokių 
vadovą, o Kanados Krašto 
valdybos pasiūlyti šventės 
rengimo komiteto pirminin
ką, kurį mes turėsime su
tartinai patvirtinti.
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KANADOS UfTUVIAI
j. Varčius

"PARAMA” — 
TURTINGIAUSIAS 

LIETUVIŲ BANKAS

Kanadoje veikia 4 lietu
vių kredito kooperatyvai: 
Toronte — "Paramos” ir 
Prisikėlimo parapijos, Ha
miltone — "Talka” ir Mon- 
trealyje — "Litas”. Tai lie
tuviški bankai, kuriuose 
yra deponuota per 100 mi
lijonų dolerių indėlių. Jų 
nariai, vadovybės, tarnau
tojai yra tik lietuviai, kurių 
įstaigose kalbama lietuviš
kai ir yra atliekamos visos 
bankinės operacijos.

"Parama” — pirmasis 
lietuvių kredito kooperaty
vas, įsteigtas 1952 m., ku
rio iniciatoriai buvo Toron
to Lietuvių namų steigėjai 
ir nariai. Per 32 metus šios 
abi organizacijos kartu kū
rėsi ir augo tuose pačiuose 
namuose, darniai bendra
darbiavo, nes jų nariais bu
vo tie patys tautiečiai ir į 
valdomuosius organus buvo 
dažnai išrenkama keletas tų 
pačių narių. Lietuvių na
mai padėjo "Paramai” per 
32 metus išaugti į didžiau
sių ir turtingiausią finansi
nę instituciją ir ”Parama” 
padėjo Lietuvių namams 
įsigyti vertingus pastatus 
ir išaugti j stiprią finan
siškai šios rūšies organiza
ciją. Finansiniams metams 
gruodžio 31 d. pasibaigus, 
abi organizacijos paruošia 
gražias ir tvarkingas apy
skaitas, jas paštu pasiunčia 
nariams ir pagal korporaci
jų įstatymo reikalavimus 
šaukia narių metinius susi
rinkimus.

"Paramos” narių metinis 
susirinkimas įvyko š. m. 
kovo 24 d. Lietuvių namų 
Mindaugo salėje. Dalyvavo 
386 nariai. .Susirinkimą 
atidarė valdybos pirm. H. 
Stepaitis, pakvietęs susirin
kusius pagerbti tylos minu
te mirusius 45 narius. Jis 
savo apžvalgoje apie "Pa
ramos” 1984 m. veiklą pa
lietė ir Kanados sunkią eko
nominę padėtį, kurios dole
rio vertė nukrito iki 70 cen
tų už amerikonišką dolerį. 
Kanada ekonomiškai pri

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St„ Chicago, 111. 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345
aikštė automobiliams statyti

klauso nuo savo pietų kai
myno. Kanadą vargina pus
antro milijono bedarbių ar
mija ir didėjantis valstybės 
biudžeto deficitas, kuris 
šiais metais peršoks 35 bili
jonus dolerių. Gaunamos ir 
mokamos bankuose palūka
nos dar labai aukštos, ku
rios yra stabdis ekonominio 
atsinaujinimo. Ontario pro- 
vicijoje veikia 900 kredito 
kooperatyvų, kurie turi su
telkę 6 bilijonus dolerių in
dėlių. Prieš pora metų kai 
kurie kooperatyvai dėl rizi
kingų investavimų turėjo 
didelių nuostolių. Ontario 
kredito kooperatyvų sąjun
ga, kuriai priklauso visi šios 
provincijos kooperatyvai, 
dėl investavimų į valdžios 
paskolos lapus, už kuriuos 
mokėtos žemos palūkanos, 
turėjo 18 milijonų dolerių 
nuostolių. Tuo pačiu metų 
75 kredito kooperatyvai tu
rėjo 62 milijonus dolerių 
nuostolių, šiuo metu padė- 
tig pagerėjo. Lyga nuosto
lius sumažino iki 8 milijo
nų, nes jai atėjo į pagalbą 
jos nariai — kooperatyvai, 
Investavę dalį savo indėlių 
mažesniu nuošimčiu. Dar 
yra likę 25 kooperatyvai, 
kurie 1984 m. dar turėjo 45 
milijonus nuostolių.

"Parama” dėl valdybos 
atsargios politikos neturėjo 
finansinių sunkumų. Narių 
indėliai buvo ir yra sau
giai investuoti asmeninėse 
ir mortgičių paskolose. In
dėliai yra apdrausti iki 
60,000 dolerių sumos.

1984. XII. 31 "Paramos” 
aktyvai — $43,001,000, ku
rie per metus padidėjo 
$4,675,000. Ontario provin
cijoje 1984 m. iš 900 koope
ratyvų pagal aktyvų dydį 
"Parama” užėmė 32-trą 
vietą. Aktyvų svarbiausios 
pozicijos: kasa ir trumpa
laikiai indėliai - $3,476,000, 
investacijos — $9,031,000, 
asmeninės ir mortgičių pa
skolos nariams — $30466,- 
000. Pasyvai: narių šėrai ir 
indėliai — $40,987,000, re
zervai — $1,459,000. Indė
liai padidėjo $4,289,000.

Kooperatyvas 1984 m.

DIRVA

BROCKTON
ALEKSANDRAS 

MANTAUTAS 
SULAUKĖ 90 METŲ

1985 m. kovo 17 d. gražų 
sekmadienio rytą, Martyno 
Jankaus Šaulių kuopos bū
relis: Emilija ir Romualdas 
Bielkevičiai, St. Gofensienė,
O. Eikinienė ir E. Ribo- 
kienė, vyko į Putnamą pa
sveikinti — pagerbti kuo
pos garbės narį Aleksandrą 
Mantautą jau keleri metai 
gyvenantį Putname, Matu- 

gruodžio 31 d. turėjo narių 
5310. Padidėjo tik 69 nau
jais nariais. Palyginus su 
praeitų trijų metų statisti
ka, narių skaičius netoli
moje ateityje gali pradėti 
mažėti. Staigus indėlių di
dėjimas nėra proporcingas 
naujų narių skaičiui. Pa
grindinė indėlių priežastis 
yra vyresnioji karta, kuri 
likviduoja savo turtą, apsi
gyvena dangoraižių ar pen
sininkų pastatų butuose, o 
pinigus deponuoja j indėlių 
sąskaitas.

1984 m. "Parama” turėjo 
pajamų $3,979,000 ir išlai
dų — $3,547,000. Pagrindi
nes pajamas sudarė gautos 
palūkanos už paskolas ir in- 
vestacijas, kurių vidurkis 
buvo 9.75'<. Didžiausios iš
laidos — išmokėtos palūka
nos nariams už indėlius — 
$3,128,000 Mokamų palū
kanų vidurkis buvo — 
7.75'/. Operacinės išlaidos 
— $386,836. Pelno liko — 
$432,000, už kurį turi mo
kėti pajamų mokesčių — 
$106,000. Iš operacinių iš
laidų sumos buvo paskirta 
$28,000 aukų lietuvių orga
nizacijoms.

"Paramos” valdomieji or
ganai 1984 m. buvo: valdy
ba — pirm. H. Stepaitis, 
vicepirm. V. Aušrotas, ižd. 
D. Vaidila, sekr. E. Birgio- 
las ir narys O. Delkus; kre
dito komisija — V. Petrai
tis, L. šeškus, T. Stanulis; 
priežiūros komisija — A. 
Kuolas, A. Jucys ir V. Sen- 
džikas. 1985 m. valdomųjų 
organų sudėtis nepasikeitė, 
išskyrus priežiūros komisi
jos narį Aug. Kuolą, kuris 
po 30 metų tarnybos pasi
traukė ir jo vieton buvo iš
rinktas S. Masionis. "Para
mos” įstaigoje dirba 8 nuo
latiniai tarnautojai: vedė
jas E. Stravinskas raštinės 
vedėja A. Ramanauskienė, 
kasininkės V. Dalindienė ir 
D. Zakarevičienė, skaitytu
vo operatoriai — S. Unde- 
rytė, M. Zaleskienė, N. Ma- 
rijošienė ir kasininkas B. 
Degutis. Įstaiga veikia 6 
dienas savaitėje ir nuolati
niams tarnautojams padeda 
trys nenuolatiniai talkinin
kai — studentai. Atskaito
mybė tvarkoma moderniu 
e 1 e k troniniu skaitytuvų- 
kompiuteriu, kuris savo 
ekranuose rodo apskaičiavi
mus ir padaro įrašus narių 
indėlių knygelėse.
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Aleksandras Mantautas su jį sveikinusiais pietauja. Iš kai
rės: marti, sukaktuvininkas A. Mantautas, sūnus dr. Vaidevutis, 
E. Ribokienė, O. Eikinienė, E. ir R. Bielkevičiai.

J. Stašaičio nuotr.

laičio Namuose. Prie atvy
kusių prisijungė kuopos 
pirm. Juozas Stašaitis ir 
Antanas Šeduikis. Į A. Man- 
tauto 90 m. sukakties pami
nėjimą atvyko ir sūnus 
prof. dr. Vaidevutis Man
tautas su žmona.

Po gražių gavėnios lietu
vių tradicinių pamaldų, se
selės pakvietė sukaktuvi
ninką ir svečius į valgomąjį 
pietums, kur įvyko A. Man- 
tauto pagerbimas, jo nu
veiktų, netrumpame gyve
nime, darbų prisiminimas.

Martyno Jankaus šaulių 
kuopos pirm. J. Stašaitis 
jubiliatą ir svečius pasvei
kinęs, visus supažindino su 
jubiliatu, jo gyvenimo ke
lyje atliktais, mūsų tau
tai reikšmingais darbais.

Aleksandras Mantautas 
gimė 1985 m. .kovo 19 d. 
Paukščių kaime, Žaslių vals
čiuje, Trakų apskrityje. 
Mokėsi Trakuose, vėliau 
Vilniuje ir 1916 m. baigė 
Tiflise (Rusijoj) karo mo
kyklą. Grįžęs Lietuvon 1925 
m. baigė rusų karininkams 
specialius kursus, buvo pa
keltas į Lietuvos kariuome
nės leitenanto laipsnį ir pa
liktas atsargoje.

A. Mantautas 1917 m. 
dalyvavo lietuvių atstovų 
suvažiavime Tiflise. Ten bu
vo išrinktas lietuvių tary
bos pirmininku. 1918-1920 
m. buvo Lietuvos atstovy
bėje,, kuri Lietuvą atstova
vo Gruzijai, Armėnijai, 
Ažerbidžanui. Ten ėjo I-jo 
sekretoriaus, o vėliau buvo 
paskirtas Tifliso konsulari- 
nio skyriaus vedėju.

Į Lietuvą grįžęs 1922 m. 
įstojo Lietuvos šaulių Są
jungom Artimai dirbo su 
Vladu Pūtviu, vedė jo duk
terį Sofiją Pūtvytę.

1923 m. dalyvavo Klai
pėdos krašto sukilime.. Bu
vo ryšininku tarp Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo Komi
teto, kuriam vadovavo Mar
tynas Jankus su Lietuvos 

MA1NTENANCE POS1TIONS
One of the fastest grovving plastics company in the US is expanaing 

and will be hiring for the following maintenance positiona: 
VVELDER /FABRICATORS

4 plūs years experience in ARC M1G 8» T1G
MAINTENANCE MACHINISTS

5 plūs years experience able to read biue prints and do own sėt ups. 
TRAILER MECHAN1CS

4 plūs years dry van experience.

Ali poailion rėquire overtime aalary dependent upon positiona fc 
experience. Non amokera only. Apply at

POLY AMERICA 
2000 W. MARSHALL 

CRAND PRAIRIE. TEXAS 7SO51 
Equal Opportunily Employer M/F

Šaulių Sąjunga. Klaipėdą 
prijungus prie Lietuvos — 
A. Mantautas važinėjo po 
Klaipėdos kraštą ir steigė 
šaulių vienetus. Jam talki
no Jonas Vanhgaitis. Vė
liau jis tapo Klaipėdos 
Krašto Rinktinės pirm. Ilgą 
laiką buvo "Trimito” re
daktoriumi.

Laimingai su šeima per
gyvenęs I-jį bolševikmetį 
Lietuvoje, 1944 m. pasi
traukė į Vokietiją ir 1949 
m. apsigyveno JAV, Brock- 
tone, Mass. čia su žmona 
Sofija svajojo atkurti 
LšST. Ta svajonė išsipildė 
1954 m. A. Mantautas buvo 
Steigiamojo LŠST laikino
sios centro valdybos pirm, 
ir įsikūrusios LšST-je pir
masis pirmininkas. 1958 m. 
A. Mantautas išrinktas 
IJšST Garbės nariu. 1964 
m. Martyno Jankaus šau
lių kuopa išsirinko — Gar
bės pirmininku.

A. Mantautas buvo ir 
rašto žmogus. Redagavo ir 
išleido Vlado Pūtvio II ir III 
t. raštų, buvo parašęs Lie
tuvoje Vlado Pūtvio biogra
fiją, deja, nesuskubo at
spausdinti. Išeivijoje su 
žmona vėl parašė V. Pūtvio 
biografiją. Tas veikalas su
darė I-jį tomą Vlado Pūt
vio raštų. LŠST visus raš
tus su biografija išleido 
vardu "Vlado Pūtvio gyve
nimas ir jo parinktieji raš
tai’” Dideli dalį "Nepri
klausomai Lietuvai” LšST 
išleistą — taip pat užpildė 
A. Mantautas. Daug darbo 
įdėjo rašant atsiminimus 
Klaipėdos krašto sukilimo 
klausimu (spaudai baigiami 
ruošti). Tas Lietuvos isto
rikams duos pilną Klaipė
dos krašto sukilimo vaizdą.

Po vaišių visi vyko į ka
pines, kame rado amžiną 
poilsį jubiliato gyvenimo ir 
veiklos bei darbų padėjė
ja — žmona Sofija. Ji mirė 
1984 m. balandžio 5 d.

E. Ribokienė
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

PRIEšVELYKINIAI 
PUSRYČIAI

Jaunimo centro valdyba, 
vadovaujama Irenos Kriau- 
čeliūnienės, besirūpindama 
centro išlaikymu, š. m. ko
vo 31 d. didž. salėje suruo
šė priešvelykinius pusry
čius. šiame renginyje daly
vavo (ir anksčiau dalyvau
davo) skirtinga, kaip kituo
se įprastuose renginiuose, 
publika. Dažniausiai mato
me laiko ir pergyvenimo iš
vagotus veidus bei atsitik
tinį jaunuolį, o čia, visų 
nuostabai ir pasigrožėji
mui, dominavo jaunos šei
mos su savo prieaugliu, čia 
suvažiavo p r i emiesčiuose 
gyvenančios ir beveik nie
kur nesirodančios jaunos 
šeimos, auginančios prie
auglį ir norinčios neatitrūk
ti nuo lietuviško kamieno 
bei papročių. Pusę salės už
ėmė mažieji pipirai, vieni 
dar motinų rankų laikomi, 
kiti pirmuosius 
bandą 
greiti, 
narni, 
ir net 
globėjus, girdėjosi arčiau 
scenos esamoje salės daly
je, nes ten buvo susispietu- 
sios jaunosios šeimos. Pa-

žingsnius 
dar kiti 
nepagau- 
šauksmai 
pametus

žengti, o 
žingeidūs, 
Klegesys, 
verksmai,

Dirvos loterijoje laimėjęs dail. J. Macėno dovanotą paveikslą 
M. Valiukėnas (vidury). Kairėje dail.. J. Macėnas ir dešinėje 
skulpt. P. Vėbra, nuolatinis Dirvos loterijos rėmėjas.

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

AKTYVAI 37,000,000 DOLERIU

KASOS VALANDOS: TAUPYMO CERTIFIKATAI

MARGUETTE 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

SUMA

$500

-19,999

$20,000

-49,999

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

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 
APORAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

sigėrėjimą ir džiaugsmą 
kėlė girdint tėvus su savo 
vaikais kalbant lietuviškai. 
Ne seneliai su savo vaikai
čiais kalbėjosi lietuviškai, 
kaip jau įprasta, bet ir jau
nieji tėvai kalbėjosi tik lie
tuviškai.

Užkalbinta jauna motina 
pasakė, kad namuose visi 
kalba tik lietuviškai ir ne
turėjo jokiu problemų, dėl 
lietuvių kalbos iki dukrelė 
pradėjo lankyti pradžios 
mokyklą. Mergaitė, grįžusi 
iš mokyklos, pradėjo klau
sinėti, kodėl jai reikia na
muose kalbėti lietuviškai, o 
ne amerikoniškai, kaip mo
kykloje kalbama. Reikėjo 
sumanumo ir pastangų ma
žąją patrijotę įtikinti, kad 
mokykloje- ir su kitais vai
kais galima kalbėti vietine 
kalba, bet namuose su se
neliais, tėvais ir lietuviais 
draugais kalbėti lietuviškai. 
Dabar taip įprato ir apsi
prato, kad to klausimo jau 
nebekelia ir kalbasi lietu
viškai.

Mažųjų pipiriukų visas 
dėmesys buvo sukauptas į 
margučių ritinėjimą ir visai 
nesidomėjo Eidukienės pa
ruošta trumpa programa. 
Deklamacijos, kad ir pritai-

TERMINAS

3 mėn.
6 mėn.
1 metą
2 metą,
3 metą

3 mėn.
6 mėn.
1 metą
2 metu
3 metą

KURSAS

8.80%
8.80%
9.25% 

10.00% 
10.15%

9.00%
9.00%
9.35%

10.10%
10.25%

$50,000 ir daugiau - pagal susitarimą.

IRA - 10% (metinis prieaugis 10.92%)

TAUPOMOJI SĄSKAITA - 7.0% 
(metinis prieaugis 7.25%)

DIRVA

Lietuvių 
J. Žygas, J.

Fondo suvažiavime dalyvavę spaudos bendradarbiai: St. Juškėnas, J. VilutiS, 
Šlajus, Br. Juodelis, kun. dr. J. Prunskis ir A. Juodvalkis. J. Tamulaičio nuotr.

Jaunimo

kytos momentui, sunkiai 
buvo girdimos, nes nutildy
ti ir sudominti mažuosius 
buvo neįmanoma. Gerai, 
kad nors kun. J. Gutauskas, 
S J, suprato mažąją audito
riją ir malda jos nevargi
no, pasitenkinęs stalų palai
minimu ir visų sugiedota 
giesme — Kryžiau šventas.

Pirmininkė Irena Kriau- 
čeliūnienė, supažindino su 
Chicagos miesto pareigū
nais ir policijos atstovais, 
kurie rūpinasi 
centro apsauga. Taip pat 
padėkojo visiems talkinin- 
kams-ėms, rėmėjams ir au
kotojams, kurie per jos va
dovavimo penkeris rūpes
čių metus, lengvino atsako
mybės naštą ir padėjo Jau
nimo centrą išlaikyti. Pra
nešė, kad nuo gegužės 1 d. 
pasitraukia iš valdybos pir
mininkės pareigų. Pasitrau
kimo priežasčių neaiškino, 
bet iki tol kursavę apie pa
sitraukimą gandai buvo pa
tvirtinti, priežastis liko pa
slaptimi.

Reikia pastebėti, kad tė
vų jėzuitų sukurtas ir dau
giau 20 metų administruo
tas Jaunimo centras atliko 
Chicagos lietuviams neap
rašomą vaidmenį, bet jų jė
goms silpnėjant, adminis
travimas buvo perleistas 
pasauliečių organizacijai, o 
valdybos pirmininkės pa
reigos ir tuo pačiu visi iš
laikymo ir finansiniai rū
pesčiai teko Irenos Kriau- 
čeliūnienės pečiams.

Per tuos penkeris metus 
Jaunimo centras atjaunėjo, 
apsitvarkė, apsišvarino, pa
gražėjo. .Suprantama ne ji 
viena visa tai padarė, bet 
ištisas būrys darbščių ran
kų ir sumanių protų, nors 
be vadovaujančios galvos 
vistiek nebūtų to pasiekta. 
Irena Kriaučeliūnienė pasi
lieka mums visiems pavyz
džiu, kaip reikia visuome
ninį darbą dirbti, o ne vien 
tik šaukti.

Manau nesuklysiu, visų 
Jaunimo centro lankytojų 
vardu, pareiškęs nuoširdžią 
padėką ne tik vienai Irenai, 
bet ir visai jos šeimai, nes 
visuomeniniai darbai atlie
kami šeimos pritarimu ir 
talka. Prie visų padėkos 
jungiu ir linkėjimus bei pa- ' 
geidavimus, kad ir toliau ' 
neužmirštu Jaunimo centro 
ir lietuviškos veiklos, o sa
vo patirtimi dalintųsi su 
visais.

GRAŽIAI PRISIMINTAS 
A. A. STASYS 
DIRMANTAS

Kovo 31 d. Chicagoje bu
vo surengtas inžinieriaus, 
profesoriaus, generolo Sta
sio Dirmanto, gražus minė
jimas dešimtųjų mirties 
metinių proga. Rengėjai — 
organizacijos, kurioms S. 
Dirmantas priklausė, atsto
vai, imant dr. VI. Šimaiti, 
Dirmantų giminės atstovą.

Priešpiet Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje mišias už Stasio 
Dirmanto vėlę atnašavo ir 
turiningą pamokslą pasakė 
kuų. J. Borevičius, SJ. Mi
šių aukoje dalyvavo pilnu
tėlė koplyčia žmonių. Po 
pamaldų, pagerbiant Stasio 
Dirmanto atminimą, jo gi
minės ir organizacijos prie 
Lietuvos laisvės kovų pa
minklo padėjo gėlių vaini
kus. žinotina, kad šio 
minklo statymo idėja 
Stasio Dirmanto, o ir 
čios statybos vyksmas 
vo jo vadovybėje.

Po pietų minėjimas buvo 
tęsiamas Liet, tautiniuose 
namuose. Ji pradėjo Ed. 
Vengianskas, L. karių ve
teranų Chicagos skyriaus 
v i c epirmininkas, tolesnei 
programai vesti kviesdamas 
gen. št. pulk. K. Dabulevi- 
čių. Iškviestasis, turėdamas 
po ranka rašytą tekstą, bet 
jo beveik nenaudodamas, 
gražiais sakiniais atskleidė 
Stasio Dirmanto nueitąjį 
kelią ir daugiašakę, turi
ningą darbuotę, tiek kario, 
tiek inžinieriaus, tiek moks
lininko bei valstybininko. 
Baigdamas apybraižą, pre
legentas akino artimuosius, 
surasti jėgų ir parengti bei 
išleisti Stasio Dirmanto mo
nografiją. Auditorijoje ma-

pa
yra 
pa- 
bu-

Lietuvos žymiam diplomatui

PETRUI ŽILIONIUI
mirus, reiškiu giliausią užuojautą Jo žmo
nai GALIAI ir dukrelei EGLEI bei artimie
siems.

A. a. P. Žilionį teko pažinti pusę šimt
mečio. Jis praėjo Lietuvos keliu su ypatingu 
gabumu ir visišku atsidavimu.
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tėsi Stasio Dirmanto vaikai
čiai ir provaikaičiai.

Inž. dr. K. Burba, buvęs 
prof. Stasio Dirmanto mo
kinys Vytauto Didžiojo 
Universitete, taikliais bruo
žais nupiešė šio mokytojo, 
pedagogo charakterį jo rei
kalavimus s t u d e ntams, 
klausiusiems jo dėstomas 
disciplinas. Be to, inž. K. 
Burba papildė pirmąjį pa
skaitininką, paryškindamas 
prof. Stasio Dirmanto dar
buotę JAV, veikiant iki pat 
mirties Pasaulio liet, inži
nierių ir architektų sąjun
goje, kaip ir rašant šios są
jungos žurnale.

Baigminėje dalyje Ed. 
Vengianskas parodė ekrane, 
Ramovėnų pastangomis A. 
Kezio, SJ susuktą filmą: 
Stasys Dirmantas. Ekrane 
prabėgo vaizdai ir įvykių 
akimirkos iš Stasio Dir
manto gyvenimo bei veik
los, o pats Stasys Dirman
tas, jam būdingu logišku
mu atskleidė save, atsaki
nėdamas į inž. Kazio Oželio 
statomus klausimus, lie
čiančius visokeriopą dar
buotę, veikimą ir joje už
imtąją liniją.

Minėjimo programa baig
ta Tautos himnu.

Mečys Valiukėnas

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

Vladas Žilinskas
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DETROITO LIETUVIAI

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ

švyturio j. šaulių kuopa 
balandžio 21 d. šv. Antano 
parapijos patalpose rengia 
pavasario pikniką-gegužinę. 
švyturiečių rengiamos ge
gužinės pasižymi skaniais 
lietuviškais valgiais, bei 
gėrimais, o dovanų stalas 
vertingomis d o v a nomis. 
Piknikui dovanos priima 
valdybos nariai. Visi kvie
čiami ir laukiami.

KARTĄ PAVASARĮ

Abiturientų balius, kartą 
pavasarį, įvyks gegužės 4 
d. Dievo Apvaizdos parapi
jos salėje. Pradedama 7 vai. 
vak. kokteiliais. 8 vai. vak. 
programa, šokiams gros 
Neolithuanų orkestras iš 
Chicagos. Stalai ir vietos 
užsakomos pas Mildą Sko- 
rupskienę. Įėjimas 15 dol. 
asmeniui.

Detroito Švyturio j. šaulių kuopos valdyba 1985-1986 metų. 
Sėdi: R. Mačionis, St. Paulikienė, Br. Valiukėnas, O. Selenienė. 
S. Sirutienė. Stovi: A. Sukauskas, A. Šiurkus. St. Sližys, A. 
Vaitėnas, A. Mačionis, Mykolas Abarius ir L. Selenis. Trūksta: 
B. Telyčėnio. A. Grigaičio ir E. Braziūnienės.

B. Telyčėno nuotr.

A. t A.

ALMAI HAKIENEI

mirus, jos dukrai ERNAI, žentui STASIUI 

GARLIAUSKAMS, bei jų šeimai, reiškiame 

užuojautą ir kartu liūdime.

L. ž. S-gos Detroito Skyriaus
Žurnalistai

Antanas Grinius

BIRUTĖS DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

D.L.K. Birutės draugijos 
Detroito skyriaus susirinki
mas įvyko kovo 24 d. šv. 
Antano parapijos patalpo
se. Susirinkimas pradėtas 
mirusiųjų narių pagerbimu- 
malda.

Pirmininkė K. Daugvy- 
dienė savo kalboje kvietė 
nares turėti daugiau ryž
tingumo ir pasitikėjimo 
ateities skyriaus darbams. 
Š. m. gegužės 5 d. bus pa
minėtas skyriaus veiklos 
30-tis.

Sekretorė C. Balsienė 
perskaitė praeito susirinki
mo protokolą, kuris buvo 
priimtas.

Ižd. Em. Kutkienė kruopš
čiai sudarytą metų kasos 
apyskaita buvo išdalinta vi
soms narėms.

Nutarta Verbų sekma
dienį suruošti pyragų ir 

margučių išpardavimą.
C. Balsienė pasiūlė su

ruošti vasarą išvyką-gegu- 
žinę.

Po to vyko vaišės ir pa
bendravimas jaukioje nuo
taikoje.

★
Kovo 31 d., sekmadienį

D.L.K. Birutės draugija šv. 
Antano parapijos svetainė
je pardavinėjo pyragus ir 
margučius. Atsilankusieji į 
pamaldas turėjo progos nu
sipirkti skanių pyragų ir 
gražiai išmargintų margu
čių.

ATSISVEIKINTA SU 
VALERIJA TYLIENE

Kovo 27 d. mirė buvusi 
Lietuvoje mokytoja ir čia 
Detroite Dainavos, Lietuvių 
Fondo, Balfo ir Lietuvių 
Bendruomenės narė Valeri
ja Tylienė sulaukusi 88 me
tus amžiaus. Kovo 29 d. Yo- 
landos Zaparackienės vado
vaujamuose laidojimo na
muose kun. Alfonsas Babo- 
nas sukalbėjo rožinį. Y. Za- 
parackienė tarė atsisveiki
nimo žodį.

Kovo 30 d. po pamaldų 
Šv. Antano parapijos baž
nyčioje, kun. Alfonsui Ba- 
bonui aukojant Šv. Mišias, 
nuvežta į šv. Kapo kapi
nes, kur kiek anksčiau mi
ręs, ilsisi jos vyras irgi 
Lietuvoje buvęs mokytojas 
Matas Tyla.

Laidotuves tvarkė Y. Za- 
parackienė, o palaidojimu 
rūpinosi Ignas ir Stefanija 
Kauneliai.

ŠVYTURIO ŠAULIŲ 
KUOPOS VALDYBA

Kovo 2 d. įvykusiame po
sėdyje išrinkta kuopos vai-, 
dvba 1985-1986 m. terminui 
pareigomis pasiskirstė se
kančiai: pirm. Br. Valiukė
nas, vicepirm. Myk. Aba
rius, kapelionas kun. K. Si
maitis, sekr. Ant. Vaitėnas, 
ižd. R. Mačionis, jo padėjė
jas L. Selenis, spaudos inf. 
vad. A. Sukauskas, kultūri
niams reikalams vadovas 
St. Sližys, Parengimų vado
vas A. Mačionis, Pilėnų sto
vyklos administratorius B. 
Telyčėnas, pavaduotojas A. 
Grigaitis, Pilėnų stovyklos 
vadovas A. šiurkus. Kuopos 
moterų vadovė O. Selenie
nė, jos padėjėjos: St. Pau
likienė, Sof. Sirutienė ir EI. 
Bražiūnienė.

Sol. Anita Pakalniškytė atliks programą Laisvės Varpo kon
certe, balandžio 21 d. 3 vai. po pietų So. Bostono Lietuvių Pilie
čių draugijos salėje.

BOSTON
SOL. ANITA 

PAKALNIŠKYTĖ 
BOSTONE

Bostono ir apylinkės lie
tuviai gerai prisimena sol. 
Anitą Pakalniškytę nuo jos 
pirmo pasirodymo Bostone, 
kai Laisvės Varpas prieš 10 
metų buvo surengęs jos. 
koncertą. Tada ji turėjo 17 
metų, bet visiems buvo aiš
ku, kad tai didelis talentas, 
kuriam priklauso ateitis. 
Dabar ji yra jau subrendu
si ir aukštai iškilusi solis
tė, dainuojanti Hamiltono, 
Toronto ir Chicagos lietu
vių operose. Jos pasirody
mas Laisvės Varpo rengia
mame balandžio 21 d., kon
certe atskleis, ko galima 
pasiekti, kai talentas su
jungiamas su kietu darbu 
ir bent moraline lietuvių vi
suomenės parama.

Laisvės Varpo koncerte 
sol. Anita Pakalniškytė at
liks lietuvių liaudies dainas 
ir mūsų kompozitorių kū
rinius, o taip pat arijas iš 
įvairių operų. Sol. Anitai 
Pakalniškytei akompanuos 
muz. Jonas Govėdas iš To
ronto, Kanados.

Muz. Jono Govėdo atvy
kimas su sol. Anita Pakal
niškyte į Laisvės Varpo 
koncertą išskiria tą koncer
tą iš kitų mūsų renginių 

tuo, kad jo programą atliks 
du mūsų jauni menininkai, 
pasiekę aukšto pripažinimo 
ir įvertinimo.

Koncertas įvyks balan
džio 21 d., sekmadienį, Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje.

LIETUVIŠKOS 
VESTUVĖS MINKŲ 

RENGINY

Stepono ir Valentinos ra
dijo valandėlės renginys 
įvyko kovo 24 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje, šiam renginiui 
Minkai pasikvietė Šv. And
riejaus parapijos iš New 
Britai n, Conn. chorą, kuris 
turėjo atlikti meninę pro
gramą.

Meninė dalis prasidėjo 
"Lietuviškom vestuvėm”, 
kurias suvaidino su daina 
šv. Andriejaus parapijos 
choras. Visas vestuvių ap
eigas nuo piršlio, mergava- 
kario ir pačių vestuvių jie 
vaidino ir dainavo.

Daugelis žiūrovų pasako
jo, kad jie nesitikėję pama
tyti tokias gražias lietuviš
kas vestuves.

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair). Also 
delinųuent tax property.

Call (805) 687-6000, Ext. 
GH-5823 for information.

(16-23)

A. A.

ANTANUI IR BRONIUI JUŠKAMS

mirus Lietuvoje, jų broliams JUOZUI ir AL

FONSUI JUŠKAMS ir jų šeimoms reiškia

me giliausią mūsų užuojautą.

Joana ir Jonas 
Švobos

MIRTYS

Balandžio 4 d. savo na
muose mirė Alma Hakienė 
sulaukusi 90 metų amžiaus. 
Balandžio 6 d., po pamaldų 
Vašu Rodgers & Connell 
laidojimo koplyčioje, palai
dota Glen Eden kapinėse. 
Alma Hakienė buvo visuo- 
meninko žurnalisto Stasio 
Garliausko uošvė ir jo žmo
nos Ernos Garliauskienės 
motina. Ilsėkis ramybėje!

Balandžio 3 d. savo na
muose mirė Ona Lenkaitie- 
nė sulaukusi 88 m. amžiaus.

A. t A.

ANTANUI RINKUNUI

Kanadoje mirus, jo broliui JONUI su šeima, 

giminėms bei artimiesiems reiškiu gilią užuo

jautą.

Ada Neverauskienė
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A.A. Vaclovo Kasakaičio atminimui

Vieną paskutiniųjų Lietuvos švietėjų palaidojus
Dr. J. Jakštas

Stovinčiam prie artimai 
pažįstamo mirusiojo kars
to perbėga vaizduotėje tarsi 
ekrane jo nueitas gyvenimo 
kelias; ryškiau iškyla kai 
kurie įspūdingesni jo veik
los momentai, kurie budina 
jo asmenybę ir pabrėžia nu
eitą gyvenimo kelią. Man, 
susikaupusiam trumpą va
landėlę prie a. a. velionio 
Vaclovo Kasakaičio (miręs 
1985. IV. 1) karsto, iškilo 
atmintyje 1923-24 studijų 
metai Lietuvos universite
te, humanitarinių mokslų 
fakultete. Nors iš pat pra
džių pasirinkau studijoms 
pagrindiniu dalyku istoriją 
(visuotinę), tačiau, neturė
damas ko kito veikti kaip 
studijuoti, lankiau ir kitas 
mūsų fakulteto paskaitas, 
tarp jų lietuvių literatūros 
ir kalbos. Mane ypač trau
kė prof. K. Būgos ne tiek 
paskaitos, kiek jo kaip di
delio mokslininko asmeny
bė. Domėjausi ir prof. My
kolo Biržiškos lietuvių li
teratūros paskaitomis ir jo 
vedamais seminarais. Semi
naruose buvo svarstomi vi
sokie klausimai, kur profe
sorius leisdavo pasisakyti 
studentams. Iš nedaugėlio 
pasisakančiu man įstrigo 
atmintyje vieno studento, 
rodos flegmatiško būdo pa

Iškiliam pedagogui ir spaudos darbuotojui 

A. t A.

VACLOVUI KASAKAIČIUI
mirus, brolį BRONIŲ su žmona dr. BIRUTE, 
gimines bei artimuosius esančius giliame 

skausme nuoširdžiai užjaučiame ir drauge

liūdime. 

sisakymai visokiais iškilu
siais klausimais. Kalbėjo 
jis žemu, lėtu, ramiu balsu, 
kiekvieną tariamą sakinį 
apgalvodamas. Klausiau ir 
stebėjausi jo žiningumu, iš
siskiriančių iš kitų semina
ro dalyvių. Nepažįstamas 
man paliko tada daug kal
bantis studentas. Rodos, ir 
jo pavardės tuo laiku ne
sužinojau.

Praslinko keleri metai. 
Studijas universitete turė
jau pertraukti. Po metų 
grįžęs tęsti jų, neturėjau 
progos susidurti su tuo at
mintinu lituanistu studio- 
zu. Tik nuo 1927 m., kai 
studijas baigęs tapau aukš
tesnės mokyklos mokytojas 
ir teko lankytis švietimo 
ministerijoje, turėjau pro
gos susipažinti su vienu jos 
pareigūnu, kuris pasirodė 
buvęs to atmintino prof. 
Mykolo Biržiškos seminaro 
dalyvis Vaclovas Kasakai- 
tis. Rodos, jo pasirinktas 
lituanistinių studijų kelias, 
kaip jis pasirodė jame, vedė 
jį į akademinę karjerą. Ta
čiau gyvenimas pasuko jį 
eiti tautos švietėjo keliu: 
tapti švietimo ministerijos 
referentu. įsitvirtino velio
nis šiose pareigose ir išbu
vo iki mūsų didžiojo egzo
do — 1944. Ilgai ištvėręs

Bronė ir Vytautas 
Mikliai

Marytė ir Kęstutis 
Mikliai

Leokadija ir Juozas 
ž vy ni ai 

aukštuoju švietimo minis
terijos pareigūnu, Kasakai- 
tis pergyveno kelių minis
trų pasikeitimus ir todėl 
jam galima pritaikyti, — 
simobliškai kalbant, — ži* 
nomą posakį: Ministrai kei
čiasi — biurai palieka. Pa
stoviu ministerijos biuru iš
liko Kasakaitis. (Išskyrus 
pirmą bolševikmetį, kada ir 
pačios ministerijos nebuvo. 
Jo vietą laikė švietimo ko
misariatas).

V. Kasakaitis nesiribojo 
Švietimo ministerijos parei
gybe. Dar studentaudamas 
jis buvo pasinašinęs į poli
tiką ir išbuvo antro seimo 
nariu (1922-26). 1923-27 
veikė Lietuvos katalikų mo
kytojų sąjungos pirminin
ku. 1925 steigė su kitais 
Lietuvos mažažemių ir nau
jakurių sąjungą. 1925-26 
veikė Lietuvos darbo fede
racijoje kaip jos vyriausio 
sekretoriato narys. Bendra
darbiavo spaudoje: Lietu
voje, švietimo darbe, Lie
tuvos mokykloje, Lietuvos 
aide, Ryte, Darbininke ir 
kitur.

Ypatingas pareigas Ka
sakaitis turėjo vokiečių 
okupacijos metu. Jis dirbo 
Švietimo vadybos įgalioti
niu Kaune. Mes Kaune gy
venusieji Vilniaus univer
siteto dėstytojai turėdavom 
gauti iš Kasakaičio raštą ir 
su juo kreipdavomės į vo
kiečių įstaigas gauti leidi
mui važiuoti traukiniu į 
Vilnių. Jis mums visiems 
mielai patarnaudavo. Kasa
kaitis nesiskyrė kurį laiką 
su švietimo vadybos parei
gomis ir išeivijoje. Jis, pri
tapęs Berlyne prie vadina
mos Lietuviu pagalbos įstai
gos (Litauische Hilfsstel-. 
le), parėmė buvusius švie
timo darbuotojus, pasitrau
kusius į Vakarus.

Aplamai, velionis V. Ka
sakaitis buvęs ilgametis 
aukštas švietimo ministeri
jos pareigūnas paliks ilgai 
atmenamas Lietuvos švie
timo darbudtojų. Jis jiems 
tvers švietimo ministerijos 
simboliu.

Atvykdamas į Floridą, Bern. Brazdžionis atsivežė ir vieną 
egz. 1953 m. Terros išleistos knygos "Didžioji kryžkelė". Jau 
trisdešimt metu ši knyga niekur negaunama ir tuo pačiu likusi 
didele retenybe. Čia pat knyga buvo papildyta autoriaus B. 
Brazdžionio ir leidėjo V. Civinsko autografais ir Lietuvos Duk
terų sėkmingai išleista loterijoje. Nuotraukoje knygą laimėjęs 
Br. Aušrotas, poetas Bern. Brazdžionis, Vyt. Biliūnas ir VL 
Civinskas. J. Garlos nuotr.

JUNO BEACH

VAKARAS SU 
BERNARDU 

BRAZDŽIONIU

Kovo 31 d. Floridoje, Ju- 
no Beach lietuvių kolonijo
je, buvo surengtas literatū
ros vakaras, skirta Bernar
do Brazdžionio kūrybai. Da
lyvavo ir pats Bernardas 
Brazdžionis, kuris šia pro
ga Juno Beach praleido ke
lias dienas, pabendrauda
mas su čia gyvenančiais 
draugais, pažįstamais ir 
poezijos mylėtojais.

Literatūros vakaras įvy
ko Mętoclistų bažnyčios pa
talpose. Surengė vietos Lie
tuvos Dukterų skyrius, pra
vedė Aldona Biliūnienė. 
Svečią susirinkusiems pri
statė Paulius Jurkus, su
pažindindamas klausytojus 
ir su poetu ir su jo kūryba. 
Literatūrinę programos da

A. A.

ANTANUI RINKŪNUI
Kanadoje mirus, jo broliui JONUI, ALT 

S-gos E. Chicagos skyriaus nariui, jo šeimai, 

giminėms ir artimiesiems reiškiame nuošir

džią užuojautą

ALT S-gos East Chicagos 
skyriaus valdyba ir nariai

lį atliko pats Bernardas 
Brazdžionis, paskaitęs ke
liolika eilėraščių, parinktų 
iš įvairių kūrybos laikotar
pių, ir čia pat su šypsena 
prisimindamas vieną kitą 
įdomesnę smulkmeną, suriš
tą su to ar kito eilėraščio 
atsiradimu ir vieną kitą 
įdomesnį įspūdį buvusiuose 
literatūros vakaruose, tuo 
ne tik pagyvindamas ir pa
įvairindamas programą, bet 
ir sukurdamas jaukią šei
myninę nuotaiką klausyto
juose. Muzikinėje progra
mos dalyje sol. O. Jamei- 
kienė gražiai padainavo ke
lias kompozicijas, sukurtas 
Bernardo Brazdžionio eilė
raščiams.

Tokio lygio kultūrinių 
renginių dar nėra buvę šio
je kolonijoje, todėl nuotai
ka paliko ir šventiška, ir iš
kili. Tarp vakaro dalyvių 
buvo nemaža svečių ir iš 
tolimesniųjų Atlanto pa
kraščio vietų. (v)

A. A.

VACLOVUI KASAKAIČIUI

mirus, jo brolį BRONIŲ KASAKAITĮ ir ki

tus Velionio artimuosius nuoširdžiai užjau

čiame

Vaclovas, Vanda Mažeikai 
Mečys, Eleonora Valiukėnai

NATIONWIDE 
INSURANCE Nat<<x>wide ti on yo<r •*<«•

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

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

A. A.

ANTANUI RINKŪNUI
Kanadoje Amžinybėn iškeliavus, liūdinčiam 

jo broliui JONUI, jo šeimai, giminėms ir ar

timiesiems reiškiame gilią užuojautą

Elena ir Kazimieras 
Pociai 

Dalia ir Tadas
Mečkauakal
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CLEVELANDO ALT 
ŽINIOS

• Metinio organizacijų at
stovų susirinkimo perrink
ta skyriaus valdyba pasi
skirstė pareigomis sekan
čiai: Algimantas Pautienis
— pirm., Ona Jokūbaitienė
— I vicepirm., Anastazija 
Mackuvienė — vicepirm., 
Bronius Nainys — iždin., 
Beatričė Pautienienė — 
sekr. ir Tauris Juodvalkis
— narys organizaciniams 
reikalams.

• Aukos Lietuvos laisvi
nimo reikalams yra renka
mos toliau. Kas dar neauko
jo, prašomas įteikti savo 
auką bet kuriam valdybos 
nariui arba siųsti iždinin
kui Broniui Nainiui, 18414 
Landseer Rd., Cleveland, 
Ohio 44119. Šiais metais, 
Vasario 16-osios proga gau
tos aukos yra sumažėjusios 
visiems veiksniams (ALT, 
LB ir VLIK).

• Laiškai dėl OSI-KGB
bendradarbiavimo: Gauti
Raštiški Prezidentūros ir 
Valstybės Departamento at
sakymai j skyriaus laiškus 
bei telegramas dėl OSI siau
timo ir jos bendradarbiavi
mo su komunistais. Atsaky
mų turinys yra skystokas, 
diplomatiškas ir atrodo kad 
bando pateisinti OSI veik
lą.

• Clevelando Pabaltiečių 
Komiteto šių metų valdy
bą sudaro: A. Pautienis — 
pirm., M. Mantenieks (lat
vių) ir T. Tubalkain (estų)
— vicepirmininkai, A. Mac
kuvienė — sekr., L. Staaf
— ižd. (estų). Kiti ALT 
skyriaus atstovai: L. Jokū
baitis, T. Juodvalkis ir B. 
Pautienienė.

• Tragiškojo Birželio mi
nėjimas įvyks sekmadienį, 
birželio mėn. 16 d. su 1:30 
vai. p. p. ekumeninėmis pa
maldomis Old Stone Church 
ir po to minėjimu Mali aikš
tėje, miesto centre. Rengia 
Pabaltiečiųų Komitetas.

• Lietuvių Golfo klubas
pradės sezoną gegužės 4 d. 
Astorhurst G. C. 8:30 vai. 
ryto. Klubas kviečia visus 
žaidėjus ir ragina įsijung
ti naujus. Dėl informacijos 
kreiptis; Algis Nagevičius 
845-4954, ar Edis Bliumen- 
talis 943-4375. (15-17)

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
E. Raziūnas, Cleveland .. 3.00 
S. Gruzdys, New York ..10.00 
J. Šiaučiūnas, Cleveland 5.00 
P. Raskauskas, Cleveland 10.00 
A. Jonynienė, Detroit .. 13.00
R. Vanagas, Cleveland .. 3.00 
L. Dailydė, Windsor .... 3.00
S. Kuzmickas,

Santa Monica ............. 10.00
A. Adamkevičius, Boston 3.00 
J. Kirtiklis, St. Petersburg 3.00 
J. Saladžius. Rochester ..13.00 
A. Sajauskas! Baltimore 10.00 
J. Račius, Phoenix ......... 3.00
J. Jasinevičius, Euclid .. 10.00 
J. Račilienė, Euclid ....13.00
J. Kalnietis, Chicago .... 3.00 
H. Bajalis. Los Angeles .. 8.00 
A. Garbaliauskas,

Melrose Park ............. 3.00
L. Švelnis, Boston ......... 5.00
Dr. J. Abraitis, Cleveland 1.00 
A. Pintsch, W. Milford .. 25.00
A. Smelstorienė, Euclid .. 5.00 
V. Vaitkevičienė, Chicago 10.00
M. Noreika, Nesconset .. 3.00
V. Kazlas, los Angeles .. 8.00 
S. Čyvas, Salėm ............. 3.00
G. Misiūnas. Chicago .... 8.00
B. Šulskis, Omaha ....50.00 
St. Baras, Palos Park .... 3.00
K. Praleika, Little Falls .. 3.00 
V. Žiogas, Orefield .... 13.00 
Dr. A. Marteli, Reno ....33.00 
E. Lesniauskas, Cleveland 3.00
J. Misevičius, Baltimore 3.00
K. . Martus, Chesterland 15.00 
J. Vadopalas, Westchester 23.00 
Aldona Pavilionienė,

Chicago ....................... 8.00
Vladas Šniolis,

St. Petersburg ............ 17.00
Dr. J. Stukas, Watchung 10..00 
J.. P. Nasvytis, Avon ... .23.00 
J. Stankūnas,

N. Palm Beach............. 8.00
Dr. P. Dirda, Chicago . .18.00 
P. Gaižutis, Detroit .... 5.00 
E. J. Sinkiai,

Santa Monica ..............33.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

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

OWNER/OPERATORS
WE NEED POWER UNITS — COM
PANY OWNED TRAILF.RS. MUŠT 
MEET DOT & OUR OWN DR1VER 
QUALIFICATIONS. GUARANTEFD 
80 CENTS PER MILE LOADED * 
EMPTY MILĖS.

VAN OR MACH1NERY DIVISION
HUSBAND & W1FE TF.AM 

WELCOME
CALL COLLECT
201-896-1616

FREDERICK TRANSPORT

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

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

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

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

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

• GEGUŽĖS 11 D. LB Kul
tūros Tarybos premijų įteiki
mas Dievo Motinos parapijos 
salėje.

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

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

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

• BIRŽELIO 1 D„ šeštadie
nį, Dievo Motinos parapijos 
salėje Chicagos skautės ir 
skautai suvaidins Balio Sruo
gos vaidinimą "Užgavėnės ben
drabutyje ties kreivuoju tiltu”. 
Režisuoja Dalia Sruogaitė-By- 
laitienė. Rengia Clevelando 
skautininkių draugovė.

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

• BIRŽELIO 16 D., sekma
dienį 1:30 vai. p. p. Birželio 
minėjimas Old Stone Church 
Public Sąuare. Ruošia A. L. 
Taryba, Estų Taryba ir Latvių 
Sąjunga.

• BIRŽELIO 16 D. Onos 
Mikulskienės kanklių muzikos 
Studijos 20 metų veiklos su
kakties mokinių rečitalis..

• BIRŽELIO 29 D. Joninių 
laužas V. ir O. Jokūbaičių so
dyboje. Rengia skautininkų 
Ramovė.

• BIRŽELIO 30 D. Kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuopos 
gegužinė prie ežero.

• 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 1-4 D. Old 
World festivalis East 185 gat
vėje.

• RUGPIŪČIO 4 D. ežero 
pakrantėj Ramovėnų gegužinė.

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

• GRUODŽIO 31 D. Naujų 
metų sutikimas, rengiamas 
Lietuvių namų direkcijos ir 
Čiurlionio ansamblio.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

• PATRIA prekybos na
muose, 791 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietiniu 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.

T 1 I IR A VIENINTELIS LIETUVIŲA I I P A KREDITO KOOPERATYVAS | HUl 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.

PATARNAVIMAI
METINIS

MOKAME: KURSAI PRIEAUGLIS
Galioja nuo bal. 1, 1985 

TAUPYMO CERTIFIKATAI:

mui, asmeninės paskolos.

($3,000 ar daugiau)
12 mėn. 9.5% 9.84%

6 mėn. 9,(Ę? 9.31%
SUPER-SHARE
($2,000 ai- daugiau) 8.5% 8.77%
Reg. indėliai 6.0% 6.14%
($100 ar daugiau)
SKOLINIAME: Automobiliams, namų pagerini-

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 skolinkite^ tiktai TAUPOJE 

Visos santaupos apdraustos su National Deposit 
Guarantee Corporation.

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor
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.

LYNDHURST, N. J. 07071 
<10-16)

AMBER
STUDIOS, inc. m

505 East 185 Street, 

CLEVELAND, Ohio 44119

Tel. (216) 531-3500

Didelis pasirinkimas dovanoms 
įvairių meno darbų.

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

• RUGPIŪČIO 18 D. Lietu
vių klubo metinė gegužinė 
Austrų sodyboje.

• RUGSĖJO 29 D. sekma
dienį, 100 metų gimimo prel, 
M. Krupavičiaus ir prez. A. 
Stulginskio minėjimas Dievo 
Motinos parapijoje.

• SPALIO 5 D. Jaunųjų mu- • 
zikų konkursas. Rengia JAV 
LB kultūros taryba.

• SPALIO 12 D. Žalgirio 
šaulių kuopos rudens paren
gimas Lietuvių Namuose.

• SPALIO 19 D. solisto A. 
Grigo koncertas. Rengia Pen
sininkų Klubas ir Vasario 16 
d. gimnazijai remti komitetas.

• SPALIO 26 D. Dainavos 
stovyklai paremti renginys.

• LAPKRIČIO 9 D. Lietuvių 
namų metinis balius.

JAKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr., 
W iii i am J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185tti Street, Cleveland, ONo 44119 
Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio

• valandoje.- Didelė aikštė automobi
liams pastatyti.
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DIRVA Nr. 16 — 15

1985 METŲ GEGUŽĖS 11-TĄ DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ,
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE, 

ČIURLIONIO ANSAMBLIO PATALPOSE,
877 EAST 185TH STREET, CLEVELAND, OHIO 44119, TEL. (216) 531-2131

ŠAUKIAMAS

LB OHIO APYGARDOS 
KANDIDATAI Į LB XI 

TARYBĄ

1. ARDYTĖ, Rėda-Elena, 
26 m. amžiaus, turinti ba
kalauro laipsnį iš prekybos 
srities Edinboro universi
tete, baigusi lituanistikos 
pedagogikos institutą.

2. Dr. BIELIAUSKAS, 
Vytautas J., 64 m. amžiaus, 
psichologijos profesorius, 
JAV LB IX-osios Tarybos 
narys, JAV LB Cincinnati 
Apylinkės pirmininkas.

3. BUBLYS, Romualdas, 
46 m. amžiaus,, inžinierius, 
JAV LB X-osios Tarybos 
narys.

4. Dr. BUTKUS, Anta
nas, 66 m. amžiaus, JAV 
LB dabartinis JAV LB 
Krašto valdybos pirminin
kas.

5. Dr. IDZELIS, Augus
tinas, 42 m. amžiaus, turin
tis daktaratą iš geografijos 
mokslų Kent Statė Univer
sitete, kur šiuo metu pro
fesoriauja, JAV LB IX-sios 
Tarybos narys.

6. KUDUKIS, Raimun
das, 45 m. amžiaus, inžinie
rius, JAV LB X-osios Ta
rybos narys, PLB vicepir
mininkas.

7. Dr. STANKUS, Vikto
ras, 42 m. amžiaus, JAV 
LB IX-osios Tarybos narys.

Rinkimai bus vykdomi š. 
m. gegužės 18-19 d.

PAVASARIO KONCERTAS
Grandinėlės ir Dievo 

Motinos parapijos choro pava
sario koncertas įvyks š.m. ba
landžio 21 d. 5 vai. p.p. 
DMNP parapijos salėje.

Bilietai po $4 ir $6 - bus ga
lima gauti prie durų.

• Toronto jaunimo an
samblis Gintaras pirmą 
kartą koncertuos Clevelan
de balandžio 27 d. 7 vai. vak. 
Dievo Motinos parapijos sa
lėje. Ansambliui vadovau
ja Giedra Paulionienė. An
samblyje dalyvauja sol. Ri
mas Paulionis, pianistas Jo
nas Govėdas ir kt. Koncer
tą rengia šv. Kazimiero lit. 
mokyklos tėvų komitetas.
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LIETUVIŲ MUZIKŲ IR MUZIKOS DARBUOTOJŲ

SUVAŽIAVIMAS
Šiame suvažiavime kviečiami dalyvauti visi chorvedžiai, solistai, 

instrumentalistai ir muzikos darbuotojai.
Darbotvarkėje:

Lietuvių Muzikų Sąjungos kūrimas ir VH-sios
Lietuvių Dainų šventės reikalai.

Pradžia 9:30 vai. ryto.
Smulkesnių informacijų norintieji ir apie savo

skambinkite p. Ritai Kliorienei telefonu (216) 531-6459.

• Dalia Miškinytė ir Gi
ntas Mačys š. m. balandžio 
13 d. buvo sutuokti Dievo 
Motinos parapijos bažnyčio
je. Jaunuosius prie alto
riaus lydėjo jų tėvai Aldo
na ir Vitenis Miškiniai ir 
Stasė ir Stasys Mačiai, bei 
gausus būrys giminių ir 
draugų. Santuoką suteikė 
kun. G. Kijauskas, S. J. 
Vestuvinė puota įvyko Lie
tuvių Namų salėje.

iiimimimiiimi

MM /uperior Žavina/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namų remontams,
■ kvalifikuotų studentu mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /hvings
Pagrindinis skyrius

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

= = I
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JAV ir Kanados’

dalyvavimą pranešti
t

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO 
VALDYBOS ĮGALIOTI INICIATORIAI

C.R.A.

MATAS & TURNER 

REALTY

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

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

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
CAROL BAGGOTT
PATRICIA ŠAJOVEC
JONAS DUNDURAS
HOVVARD TURNER — Attorney
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

Brangiai Motinai

A. A.

ONAI KUŠLEIKIENEI

mirus, sūnui muzikui VITOLDUI KUŠLEI-

KAI reiškiame gilią užuojautą

Muzikas Bronius Kazėnas 
ir tėvai

A. A.

ONAI KUŠLEIKIENEI

mirus, jos sūnui VYTAUTUI KUšLEIKAI

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

MEMBER

S

1i

■
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su šeima nuoširdžią užuojautą reiškia

Nora Braziulienė



DIRVA
ninkių draugovė 35 skautiš
kos veiklos metu proga.

t* Sol. Aldona Stempužie-
>, Chicagos Lietuvių Ope- 
s repeticijų ii- spektaklių 

metu gyvens pas Almą ir 
Valdą Adamkus.

PATIKSLINIMAS

Skelbiant Dirvos vajaus 
aukotojus, buvo padarytos 
kelios klaidos.

Tadas ir Dagmara Jur- 
ciai, Chicago, aukojo 100 
dol.

Antanas ir Ona Juodval
kiui, Chicago, aukojo 100 
dol.

Mečys Šimkus, Chicago, 
aukojo 200 dol.

Visų aukotojų atsipra
šome.

• Dr. Algis ir Marija 
Marteli, gyv. Reno, Nev., 
atnaujindami Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 33 
dol. Ačiū.

• J. Vadopalas, West- 
chester, prie prenumeratos 
pridėjo auką 23 dol. Ačiū.

• VI. šniolis, buvęs cleve
land ietis, dabar Floridoje, 
neužmiršta Dirvos ir vėl 
atsiuntė auką 17 dol. Ačiū.

• Dail. Romas Viesulas, 
Temple Universiteto Phila
delphijoje profesorius, nuo 
š. m. liepos 1 d. paskirtas 
to universiteto skyriaus 
Romoje direktoriumi., šis 
skyrius^huvo įsteigtas 1966 
m. ir šiais metais mokėsi 
127 studentai, studijuoda
mi tapybą, grafiką ir ar
chitektūrą.

• Meno paroda, kurioj 
dalyvauja D. Ancevičienė, 
D. Jurgutienė, R. Povilai
tis, M. Stankūnienė ir R. 
Zotovienė, šiuo metu vyks
ta Jaunimo Centre Chicago
je. Rengia Chicagos skau-

A. A.

VACLOVUI KASAKAIčIUI 

mirus, jo dukrai ROMUTEI ir žentui dr 

ALG. ČEPULIAMS, anūkams: RIMVYDUI, 

LINUI, DAINAI, EDVARDUI bei broliui 

BRONIUI ir kitiems velionio artimiesiems 

reiškiu gilią užuojautą

Jurgis Stravinskas

Philadelphijos lituanistinės mokyklos 

įkūrėjui, LB aktyviam nariui, Lietuvių klubo 

darbuotojui ir tautinės minties puoselėtojui 

A. A.

PETRUI BALČIUI 

mirus, jo šeimą ir artimuosius nuoširdžiai 

užjaučia

L. Kaulinio šeima

Z/tho voice of amer- 
ZflCA, Washington, DC, is 
/ recruiting continuousl.v for 
/ ąualified International Ra

dio Broadcasters in the Li
thuanian language. Salary 
rangės from $17,824 to 
$26,381. VOA representa- 
tives will be in Cleveland 
interviewings and testing 
potential candidates during 
the months of May and 
June. Candidates with a 
fluency in Lithuanian and 
English, and experience in 
journalism, translating, and 

oi- academic research may 
obtain an interview by 
sending a resume to: Voice 
of America, Recruitment 
and Placement Division, 
Room 1192, 330 Indepen- 
dence Avė., SW. Washing- 
ton, D. C. 20547. VOA is 
an Equal Opportunity Em- 
ployer. (15-18)

• Inž. Jaunutis P. Nasvy
tis, Avon, atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
23 dol. Ačiū.

• B. Šulskis, Omahoje, 
Dirvai paremti atsiuntė 50 
dol. Ačiū.

• Emilis ir Julija Sinkiai, 
gyv. Santa Monica, atnau
jindami Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 33 dol. 
Ačiū.

• Dr. L. A. Dirda, Chica
goje, prie prenumeratos 
pridėjo Dirvai paremti 18 
dol. Ačiū.

KULTŪROS 
DARBUOTOJŲ 

PREMIJA

1984 m. Kultūros Darbuo
tojų premija, paskirta Kul
tūros Tarybos kovo 28 die
nos posėdyje, gavo du as
menys.

Dr. Juozas Girnius už kul
tūrinę kūrybą, kuri skleidė
si žurnalo "Aidai” ir Liet. 
Enciklopedijos kelerių me
tų redagavimo, filosofiniais 
veikalais, brandžiais straip
sniais, kultūrinėje periodi
koje, gausiomis paskaito
mis.

Juozas Kapočius už kul
tūrinę veiklą, kurios vaisiai 
yra 36 tomai Liet. Enciklo
pedijos, 6 tomai Liet. Enci
klopedijos anglų kalba, pil
nas komplektas Vinco Krė
vės raštų, dabar leidžiamas 
37-tasis (antras papildoma
sis Liet. Enciklopedijos to
mas.

Laureatai bus pagerbti 
V Premijų šventėje Cleve
lande gegužės 11 d.

NAMAS FLORIDOJE

Juno Beach lietuvių ko
lonijos centre pigiai par
duodamas geras namas ne
toli jūros. Skambint: 1-305- 
626-0303. (16-19)

O.D.-I.D. OPERATOR
"WOULD YOU LIKĘ TO LIVE IN 
FLORIDA?” .— We need experienced 
O. D./l. D. Grinder for firsl class tool 
shop. 55 hour. Modern equipmenl. 
Forl Lauderdale area. Contact: CON- 
TROL MACH1NING. Call collect.

305-421-8100.

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami j Dirvos 70 mėty sukakčiai pa

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

(Pradžia Dirvoje Nr. 13)

Tadas Palionis, Madison, Wišc........................ 50.00
Aldona Drasutienė, Chicago, III....................... 10.00
Alex Darguzas, Hot Springs, Ark................... 10.00
Jonas Velutis, Chicago, III................................ 5.00
Vladas Tamašiūnas, Chicago, III. ................ 20.00
Antanas Vaicekauskas, Fairview Hts., III...... 15.00
Irena Vaitkus, Chicago, III................................ 15.00
Vaclovas Prūsas, Berwyn, III............................ 15.00
L. Juškėnas, Chicago, III..................................  10.00
S. Vaitkevičius, Chicago, III............................ 3.00
Ramona Karlove, Glenview, III. ....................  22.00
Rev. Michael Kirkilas, Beverly Shores, Ind. 35.00 
Teklė Radzienė, Chicago, III ....................... 5.00
Kunigunda Šilinienė, New Buffalo, Mich...... 10.00
Bronius Polikaitis, Chicago, III ........  15.00
Zenonas Tomašauskas, Hot Springs, Ark...... 5.00
Leonardas Kerulis, Chicago, III........................ 10.00
Janina Cukuras, Chicago, III............................ 50.00
Bruno W. Uzemis, Hot Springs, Ark............. 10.00
Anthony Marcherto, Downers Grove, III...... 20.00
Juozas Jurevičius, Chicago, III........................ 100.00
Dr. D. Giedraitis, So. Elgin, III.......................  50.00
A. Misiūnas, Detroit, Mich.............................. 25.00
A. Verbickas, Chicago, III................................ 10.00
Juozas Mikulis, Westchester, III .................. 10.00
Irena Silingienė, Chicago, III.......................... 10.00
Kostas Plepys, Hot Springs, Ark................... 10.00
Viktorija Musteikienė, Chicago, III............... 15.00
Jadvyga Gaudusas, Chicago, III.....................  20.00
P. J. Žitkus, Chicago, III.................. ..................25.00
Tolius Siutas, Chicago, III...........................  10.00
A. Traška, Chicago, III. ................................. 25.00
Antanas Musteikis, Detroit, Mich. .............. 20.00
M. Graužinytė, Chicago, III.............................. 10.00
Adam Valauskis, Cicero, III.............................100.00
Pranas Michelevičius, Chicago, III. .........  25.00
John Kancevičius, Lawrence, Mass...............500.00
Juozas ir Sofija Graužiniai, Chicago, III...... 100.00
Pranas Mačernis, Chicago, III......................... 50.00
Kazys Trečiokas, Union, N. J........................ 70.00
Dr. Stanley Strasevičius, Chicago, III........... 20.00
Tadas Bukaveckas, ChicagOr III...................... 25.00
V. šaulis, Chicago, III......................................... 20.00
Romualdas Nemickas, Highland, Ind............. 25.00
Dr. O. Mironaitė, Chicago, III. ......................... 50.00
Paul Petkevičius, Chicago, III........................ 20.00
Kazys Laikūnas, Chicago, III........... ...............100.00
Thomas Dambrauskas, Hot Springs, Ark...... 1000
Antanas ir Leokadi Tverai, Chicago, III 10 Oi 00 
Ona Vilėniškienė, Dorchester, Mass..............100.00
Vladas Žilinskas, Treasure Island, Fla......... 50.00
L. Kaulinis, Philadelphia, Pa.......................... 100.00
A. žemaitis, I^onia, N. J. ............................. 50.00
Bronys ir Daneta Railai, Los Angeles, Cal. 30.00 
V. Katarskis, Dayton, Ohio ........................... 10.00

(Bus daugiau)

Amerikos Lietuvių Tarybos Informaci

jos direktoriaus kun. dr. Juozo Prunskio 

mylimai sesutei
A. t A.

ANELEI PRUNSKYTEI 
tragiškai mirus, dalindamiesi skausmu, reiš

kiame gilią užuojautą kun. JUOZUI PRUNS- 

KIUI, giminėms bei artimiesiems.

Amerikos Iuetuvių Taryba

(14-17)
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