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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

REAGANAS VOKIETIJOJE ETNIKŲ KOALICIJOS UŽMOJAI
Simbolizmas ir politinės pasekmės

Vytautas Meškauskas

Jei užmiršti, kad gyvenimas 
kartais iškrečia neįtikėtinus 
pokštus, prezidento Reagano 
viešnagė Vokietijoje atrodė 
kaip puikiai suplanuotas ‘me- 
dia event’ - įvykis, kuris pri
verčia nepalankiai nusiteiku
sią spaudą, radijo ir televiziją 
linksniuoti prezidento pavar
dę ir nejučiom jį parodyti iš 
labai geros pusės. Kaip tai
syklė, demokratinio krašto 
politikas jokiu būdu neturėtų 
įžeisti kokios nors savo piliečių 
dalies jausmų, ypač tokios įta
kingos, kaip žydai. Juk rinki
muose labai dažnai nulemia 
tik keli nuošimčiai. Tokiu bū
du pasirinkimas Bitburgokapi 
nių, kuriose yra palaidoti ir SS 
kariai, politiniai žiūrint buvo 
negudrus, tačiau atsisakyti 
nuo sykį priimto kvietimo bū
tų buvę dar mažiau gudru. 
Vokietija yra svarbiausias 
JAV sąjungininkas Europoje, 
kurio nuotaikos yra svarbios 
ne tik kancleriui Kohl, bet ir 
JAV. Jei vokiečiai nekvaršina 
sau galvų dėl keliolikos ten 
palaidotų esesininkų, kam 
jaudintis amerikiečiams? Iš 
tikro vokiečių spaudoje tuo rei
kalu nebuvo ginčų, ji tik ste
bėjosi dėl ko amerikiečiai gin
čijasi.

Kaip ten būtų, prezidentas 
Reaganas gracingai išėjo iš su
sidariusios padėties. Neatro
do, kad jam būtų pakenkę vie
nur kitur demonstruoją žy
dai, kuriems JAV televizija ir 
spauda atkreipė didesnį dė
mesį negu vertėjo. Juk priei
ta net iki to, kad tradicinė žy
dų eisena prie JT rūmų New 
Yorke, reikalaujant palengvin
ti žydų emigraciją iš Sovieti
jos, buvo daugiau ar mažiau 
pristatyta kaip protestas prieš 
Reaganą. Juk ir JAV-Sovieti
jos santykiai sprendžiami 
pagal tai, kiek žydų gauna iš
važiavimo vizas.

Nors prezidentą lydėjęs NY 
Times korespondentas Ber-

Prancūzų laikraštis Liberation rašo, kad amerikiečių foto
grafai Bitburg kapinėse ant SS kapų padėjo gėles, kad galėtų 
nufotografuoti...

■4 ■' -
Vokietijos kancleris Helmut 

Reagan.

nard Weinraub rašė, kad Bal
tųjų Rūmų pareigūnai prisi
pažinę, jog Bitburgo vizitas 
buvo didžiausias viso Reagano 
prezidentavimo fiasko, man 
atrodo, kad dar per anksti tai 
spręsti. Saugumo sumetimai 
neleido prezidentui susitikti 
su vokiečių miniomis. Televi
zijos žiūrovai pradžiai turėjo 
pasigėrėti vaizdais kelių šim
tų chuliganų riaušių Bonnoje, 
kurie tikrai nereprezentavo 
nei vokiečių, nei jų jausmų. 
Daugiau parodys rinkimai 
Rheinlando-Westfalijos pro
vincijoje. Taip pat ir šiame 
krašte Reaganas niekados 
nebūtų išrinktas prezidentu, 
jei rinkėjai klausytų medi jos 
patarimų. Sunku buvo pati
kėti, bet senos vertybės, kaip 
patriotizmas, šeimos vertė, 

Kohl ir JAV prezidentas Ronald 

drausmė, individo laisvė ir 
t.t., ryškiai atstovaujamos 
Reagano ideologijoje, dar turi 
pasisekimo Amerikoje.

Be to, per dažnai užmiršta
ma, kad su nacizmu dar ne
pražuvo visos grėsmės atskirų 
žmonių laisvei. Jos galioja 
turbūt mažiau negu trečdaly
je visų Jungtinių Tautų narių 
tarpe. Sovietiją vis dar suda
ro rimtą grėsmę, kurios aki
vaizdoje laisvoms tautoms rei
kėtų laikytis vieningai. .Fakti
nai prezidentas į tai jau at
kreipė dėmesį, kalbėdamas 
Holocausto komitetui, dar 
prieš išvažiuodamas į Vokieti
ją, tačiau to pirmininkui E. 
Wiesel prieš akis stovėjo tik 
Bitburgo kapinės. Einant tuo 
keliu ir ieškant atsikeršijimo 
pagal ‘dantis už dantį, akis už 
akį’ principo, niekados negali
ma bus susitaikinti. Griež
čiausios bausmės neapsaugojo 
nuo naujų nusikaltimų. Įsi
vaizduokime, kad kada nors 
sugrius sovietų imperija. Ar 
reikės traukti atsakomybėn vi
sus kgb’istus, aparačikus, la
gerių sargybinius ir partijos 
narius? Tokį eventualumą tu
rėdami prieš akis jie, žinoma, 
iki paskutinio atsikvėpimo ko
vos už seno režimo išlaikymą. 
Kam iš to nauda?

Roosevelto-Trumano admi
nistracija pasielgė gudriau. 
Staiga dėl savo ankstyvesnio 
aklumo atsidūrusios prieš so
vietų pavojų, jos pasiėmė vo- 

(Nukelta į 2 psl.)

š. m,. sausio mėn. Los 
Angeles mieste susiorgani
zavo koalicija konstitucinei 
teisei ir apsaugai (Coalition 
for Constitutional Justice 
and Security) iš įvairių 
.JAV etninių grupių, sten
giantis užtikrinti, kad ta
riamų nacių karo nusikaltė
lių bylose būtų respektuo
jamos žmonių konstitucinės 
teisės.

Ta proga š. m. gegužės 10 
d. Clevelande Lietuvių Na
muose buvo sušaukta spau
dos konferencija, kurioje iš 
Los Angeles atvykęs Anta
nas Mažeika, šios koalicijos 
organizatorius, supažindino 
su koalicijos tikslais.

Konferencijoje dalyvavęs 
Clevelando dienraščio The 
Plain Dealer koresponden
tas William F. Miller, kitų 
dienų dienraštyje atspaus
dino per tris skiltis straips
nį, pavadintų "Coalition 
fights deportations based 
on Soviets evidence”.

Antanas Mažeika pasku
tinėm savaitėm turėjo tele
vizijoje ir per radijų keletu 
pasirodymų ir jo vardas 
plačiai nuskambėjo ameri
kiečių spaudoje, kurioje jis 
sugebėjo labai gerai prista
tyti lietuvių bei koalicijos 
pazicijų.

Spaudos konferencijoje 
Clevelande Antanas Mažei

Spaudos konferencijoje Clevelande A. Mažeika daro prane
šimą apie OSI. Nuotraukoje dr. V. Stankus ir A. Mažeika.

Po konferencijos buvo tęsiami pasikalbėjimai. Iš kairės An
tanas Mažeika, latvis Moris Mantenieks, Stefa Gedgaudienė, The 
Plain Dealer štabo narys William F. Miller, kurio platus pasi
sakymas buvo atspausdintas kitą dieną dienraštyje, dr. Viktoras 
Stankus ir inž. Algis Pautienis.

ka išsamiai ir įtikinančiai 
pristatė koalicijos užmojus 
ir spaudai išdalino pluoštus 
medžiagos.

Mažeikos suorganizuota 
koalicija pristatyta kaip 
nauja pabaltiečių ir rytų 
europiečių civilinių teisių 
organizacija, kurios tikslas 
yra patobulinti O.S.I., kad 
būtų apsaugotos konstituci
nės teisės. Mažeika katego
riškai yra prieš deportavi
mų į Sovietų Sųjunga ir vie
ton siųsti į Izraelį, geriau
sia būtų siųsti nuteistuo
sius į Spaudau kalėjimų, 
kur laikomas Rudolf Hess.

Mažeika nėra prieš norų 
teisti tariamus karo nusi
kaltėlius. Jis tik nori, kad 
būtų įtraukti visi ašies (Ro
mos - Berlyno - Tokijo ašis) 
jėgos, įskaitant tuos Japo
nijoje (Amerikos karo be
laisvių žudynes Bataan), 
Italija (italų SS legionai), 
Prancūzija (Vichyj, IJ SSR 
kolaboravimo su naciais da
linantis Lenkija ir Pabalti
jį! 1939 m.

Mažeika sakė, kad jo tiks
las yra dirbti su žydų gru
pėm, nes daug žydų irgi 
kenčia 2,250 gulaguose.

Iš Clevelando A. Mažeika 
išskrido į Chicagų, kur tu
rėjo plačios apimties spau
dos konferencijų OSI rei
kalu. (vs)
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Reagano viešnagė Europoje ir jos atgarsiai namie. - OSI 
veikla televizijoje: A.Mažeikos-E. Holtzman ginčas. 

-------- - Helsinkio akto priežiūros konferencija Ottawoje.____
įspūdinga kalba Europos 

parlamente Strasbourge, pre
zidentas Reaganas baigė savo 
viešnagę Europoje. (Grįžda
ma i Washingtoną jis dar su
stojo trumpam vizitui Portu
galijoje.) Tos viešnagės rezul
tatai nebuvo labai reikšmingi. 
Ji prasidėjo dalyvavimu pra
moninių valstybių valdžios vir
šūnių konferencijoje Bonnoje. 
Joje JAV siekė pravesti nutari
mą kitais metais pradėti nau
jas derybas dėl prekybos varž
tų panaikinimo ir atskirų kraš
tų protekcionalizmo sumaži
nimo, tačiau tai susidūrė su 
Prancūzijos prezidento Mitte- 
rrando pasipriešinimu. Mat, 
Bendrosios Europos Rinkos 
žemės ūkis yra saugojamas 
nuo JAV konkurencijos aukš
tais muitais ir subsidijomis. 
Iki šiol iš to daugiausia naudos 
turėjo kaip tik Prancūzija, 
nors dabar ir ji kiek įmoka į 
bendrą fondą Europos žemės 
ūkiui paremti. Ginti savo že
mės ūki nuo užsienio konku
rencijos yra labai populiaru, o 
populiarumas Mitterrandui 
yra skubiai reikalingas, arti
nantis rinkimams. Mitterran- 
das be to dar reikalavo, kad 
prieš konferenciją muitų už
tvaroms sumažinti būtų taria
masi dėl pastovesnio santykio 
tarp atskirų kraštų valiutų, 
t. y. dėl dolerio ‘brangumo’, 
bei lengvatų prekybai su Tre
čiuoju Pasauliu. Kadangi visi 
nutarimai turėjo būti padary
ti vienbalsiai, konferencija 
negalėjo nustatyti prekybos

Reaganas...
(Atkelta iš 1 psl.) 

kiečių raketų ir žvalgybos spe
cialistus, nesirūpindamos jų 
praeitimi. Gaila tik, kad ne
buvo paklausytas von Brauno 
prašymas leisti išsprogdinti so
vietų zonoje paliktas raketas ir 
joms gaminti įrengimus, ku
rios įgalino ‘sputniką*. Kiek 
žmonių gyvybių abejose pusė
se būtų išgelbėta, sudarius se- 
peratinę taiką?l

Visa tai, žinoma, neatpalai
duoja kaltųjų nuo atsakomy
bės ir neskatina užmiršti pra
eities pamokų. Gyvenimas 
tačiau kartais verčia per isto
rijos knygas pravesti brūkšnį 
ir pradėti iš naujo. Reikia so
lidarizuotis su dar kenčian
čiais. Prezidentas tai padarė 
sekdamas poeto-teologo John 
Konne ir Prezidento Kennedy 
posmais. Tas atvykęs į sovietų 
apsuptą Berlyną pasisakė: 
‘Ich bin ein Berliner ...’ Rea
ganas Bitburge identifikavosi 
su dar vargstančiais:

*... esu žydas pasaulyje, kur 
dar gręsia antisemitizmas, esu 
afganistanas, Gulago kalinys, 
pabėgėlis perkrautame laive 
prie Vietnamo kranto, esu la- 
osietis, kambodietis, kubietis, 
Miskito indėnas Nikaragvqe. 
Aš taip pat esu galima totaliz- 
mo auka.’ 

tarifų konferencijos datos, bet 
tik pareikšti pageidavimą, 
kad ji būtų sušaukta galimai 
anksčiau, priduriant ‘mūsų 
dauguma mano, kad tai turė
tų būti 1986 metais’.

Prancūzija taip pat nenori 
prisidėti prie apsigynimo nuo 
raketų galimybių tyrinėjimo, 
ką siūlė JAV, nes tai galėtų iš 
Prancūzijos į Ameriką pa
traukti geriausius jos techno
logijos protus. Tam JAV pa
siūlymui yra palankios Angli
ja su Vokietija.

Kalbėdamas Strassburge 
prezidentas įspėjo, pabėręs 
daug komplimentų Europai, 
kad sovietai dabar bando nau 
jaSSX24 raketą, kuri gali tu
rėti 10 užtaisų ir būdama jud
ri yra idealus ginklas vadina
mam ‘pirmam smūgiui’ sunai
kinti priešo atsikeršijimo gink
lus. Negalint susitarti dėl ato
minio balanso, prezidento nuc 
mone, yra geriau ne bepras
miškai didinti puolamų gink
lų skaičių, bet daugiau susirū
pinti gynimosi galimybėm. 
Prezidentui kalbant iš iškil
mingo posėdžio demonstraty
viai pasitraukė apie 30 narių, 
kurie prieš tai dar kėlė plaka
tus, protestuojančius prieš 
‘žvaigždžių karą’ ir amerikie
čių vid. distancijos raketų dis
lokaciją Vak. Europoje, rei
kalaudami atominių ginklų 
užšaldymo.

Žiūrėdamas į ateitį, prezi
dentas pareiškė tikįs, kad ka
da nors ateis diena, kada eu
ropiečiai nuo Maskvos ligi Li
sabonos galės keliauti be jokių 
pasų, nors aiškino, kad ame
rikiečiai nenori jėga pakeisti 
sovietų sistemos.

Reikia pastebėti, kad Euro
pos parlamentą sudaro ne vals 
tybių, bet partijų atstovai. 
Iš 434 narių daugiausiai (130) 
priklauso socialistų partijoms, 
110 atstovauja krikščionių 
demokratų pažiūras. Libera
lai turi apie 81 atstovą, komu
nistai ir jų sąjungininkai 43. 
Tas seimas, kuriam dabar pir
mininkauja prancūzas Pierre 
Pflimlin, yra daugiau pataria
mo pobūdžio institucija, daug 
didesnės ir lemiamos galios 
turi atskirų kraštų vyriausy
bės. V. Europos seime daly
vauja Airijos, Britanijos, Da
nijos, Olandijos, Belgijos, Lux- 
emburgo, V. Vokietijos, Pran
cūzijos, Italijos ir Graikijos 
partijų reprezentantai.

•••
Naujasis Sovietijos valdovas 

Gorbačiovas, kalbėdamas tą 
pačią II pasaulinio karo Euro
poje paliaubų - ar tiksliau vo
kiečių kapituliacijos - dieną, 
smarkiai pūdė JAV kaip pa
saulio ‘neigiamą jėgą ir gyrėsi, 
kad sovietai ne tik nugalėjo 
vokiečius, bet ir japonus. JAV 
ambasadorius Maskvoje Hart- 
man tas iškilmes boikotavo.

•••

Kokį įspūdį paliko toji JAV 
prezidento viešnagė Europoje 

ir namuose? Aplamai - euro
piečiams Reaganas padarė 
gerą įspūdį. Amerikoje viską 
užtemdė jo vizitas Bitburgo 
kapinėse. Jei pradžioje tam 
apsilankymui nepritarė 55% 
apklaustųjų, tai ilgainiui tas 
nuošimtis sumažėjo iki 51%. 
Per paskutinį The New York 
Times / CBS apklausinėjimą 
nuomonės susilygino. Pirma
dienį, gegužės 6 d. telefonu 
apklausinėti 692 JAV - išskyr
us Havajus ir Aliaską - gyven
tojai 41% pareiškė, kad pre
zidentas turėjo apsilankyti Bit
burgo kapinėse ir toks pat nuo
šimtis manė kad ne. Aplamai 
imant prezidento politiką 
palaikė 56% apklaustų, vasa
rio pabaigoje tokių buvo 59 %. 
38% įsakmiai pareiškė, kad 
žydų vadai JAV-se per daug 
protestavo prieš tą vizitą.

- •••
Pirmadienį, gegužės 6 d. 

NBC TV tinklas savo vakari
nėse žiniose davė nepalankų 
reportažą apie imigrantus iš 
Pabaltijo. Jie visi, įskaitant ir 
lietuvius, turėję savo SS legio
nus. Daugiausia užkliuvo lat
viai, gyveną St. Petersburge ir 
ten turėję savo karių sueigą.

Tą patį vakarą, kabelio ži
nių kanalo CNN populiarioje 
The Crossfire - ginčų iš kairės 
ir dešinės - programoje, šalia 
buv. kongreso narės , o dabar 
Brooklyno prokurorės E. Holtz
man dalyvavo ir Antanas Ma
žeika, kuris labai gerai prieši
nosi OSI medžioklei, reikalau
damas jos aukoms konstituci
jos garantuotų teisių. Tuo tar
pu jo oponentė teigė, kad tas 
teises jie turį. Jam simpatiza
vo klausinėtojas iš dešinės - ko- 
lumnistas R. Novak, o libera
las ‘iš kairės’ - žurnalistas T. 
Braden daugiau palaikė Holtz 
man.

•••
Gegužės 7 d. Kanados sosti

nėje Ottawoje prasidėjo 35 
valstybių Baigiamojo Helsin
kio Akto signatarų konferenci
ja aptarti žmonių teisių prog
resą per dešimtmeti nuo to 
Akto pasirašymo. Sovietai rei
kalauja, kad konferencija bū
tų slapta ir joje kiekvieno kraš 
to delegacija pati aptartų žmo 
nių teises savo krašte. Tuo tar 
pu konferenciją atidaręs Ka
nados užs. reik. min. J. Clark 
atstovavo pažiūrą, kad sienos 
neturėtų sulaikyti nuo to kraš
to žmonių teisių paisymo ap
tarimo. JAV ir kiti Vakarų 
kraštai nenori plačių diskusi
jų, tačiau reikalauja teisės pri 
statyti kitų kraštų nesiskaity
mo su žmonių su žmonių tei
sėmis pavyzdžius.

KONGRESAS PRIĖMĖ 
PABALTIJO LAISVĖS 

REZOLIUCIJĄ

JAV Kongrese gegužės 3. 
d. buvo priimta bendra Se
nato ir Atstovų Rūmų rezo
liucija, kuria birželio 14 d.

■ Iš kitos pusės
"Skambinkite, rašykite, telegrafuokite Baltiesiems 

Rūmams, Valstybės Departamentui, kongresmanams ..
— buvome raginami prasidėjus OSI veiklai. Tai, žinoma, 
demokratinių kraštų piliečių ir net ne piliečių teisė. Bet 
kiek iš to naudos? Juk sunku prileisti, kad prezidentas 
ar valstybės sekretorius tą šauksmą asmeniškai apsvar
stytų. Greičiausia patys žemiausi pareigūnai tuos visus 
laiškus ar skambinimus sutraukia į dvi grupes: ’už’ ar 
'prieš' kokį valdžios užsimojimą. Kiek reikia sutelkti to
kių pasisakymų, kad padaryti įspūdį? Be to, laiškų ga
vėjai visados gali suprasti ar_turi reikalo su spontanišku, 
ir todėl didesnio dėmesio vertu pasisakymu, ar su kieno 
nors organizuota kampanija.

Pavyzdžiui, galima buvo laukti, kad ryšium su pre
zidento atsilankymu Bitburgo kapinėse visos aukščiau 
minėtos institucijos bus užverstos protesto pareiškimais, 
kas nebūtinai turi reikšti, kad ir toks pat procentas viso 
krašo gyventojų yra tuo pasipiktinęs.

Taip ir atsitiko. Washingtono, D. C. telefonas 456- 
1414 skambėjo be pertraukos. Kas įsakmiai norėjo pa
reikšti savo nuomonę dėl to vizito į kapines buvo prašo
mas paskambinti kitu nr. — 456-7639. Paprastai Baltųjų 
Rūmų telefonistai patys perjungia, bet tada jau nebuvo 
laiko. Net ir laiškų nespėta atidaryti. Normaliai Baltieji 
Rūmai turi pasitelkę 6 savanorius atsakyti į paskambi- 
nimus, bet užpereitą ir pereitą savaitę jų buvo jau 20. 
Nors paprastai Baltieji Rūmai veda statistiką padalinti 
į pritariančius ir protestuojančius paskambinimus, dėl 
Bitburgo ji nebuvo vedama. Mat, papuliarios New Yorko 
WMCA radijo stoties paraginti, jos klausytojai prasmin
gai pradėjo skambinti į prezidentūrą. 3,000 žmonių pa
skambino stočiai skųsdamiesi, kad buvo nukreipti į 456- 
7639 nr., o juo paskambinus ateidavo užrekorduotas 
atsakymas:

"Jus pasiekėt prezidento egzekutyvinę įstaigą. 
Visos linijos dabar užimtos ir jums bus atsakyta, 
kai ateis jūsų eilė.”

Dar po kelių ar keliolikos minučių pasigirsdavo įpras
tas užklausimas:

"May I help you?”
Išklausęs pareiškimą, telefonistas ar telefonistė pa

žadėjo jį perduoti toliau.
"Tai mums nieko neparodo, — pareiškė Bal

tųjų Rūmų pareigūnas Albert R. Brasher N. Y. 
TIMES’UI — viskas, ką iš to patyrėme yra tai, 
kad kas nors sugeba suorganizuoti žmones skam- 
bį_ntL_Tai^ne tautos tikras jausmas.’’

Tai, žinoma, nesako, kad visi skambinimai visai ne
turi reikšmės. Pasibarus visados lengviau. (vm)

skelbiama kaip Pabaltijo 
valstybių laisvės diena. Re
zoliucijos įžangoje pabrė
žiama, kad Lietuva, Latvi
ja ir Estija brangino religi
nės ir politinės laisvės prin
cipus bei nepriklausomybę, 
jos buvo nepriklausomos ir 
buvo Tautų Sąjungos na
riai, jos turi kultūrą, tradi
cijas ir kalbą skirtingą nuo 
rusų. Jas Sovietų Sąjunga 
neteisėtai okupavo ir prie
varta prieš jų norą inkorpo
ravo į savo imperiją, ma
ses žmonių ištremdama į 
Sibirą, įvesdama prievarti
nę politinę sistemą >r pa
naikindama jose demokra
tiją, o dabar laiko prievar
toje, atimdama pagrindines 
demokratines, civilines ir 
religines laisves. Rezoliuci
joje pažymima, kad Sovietų 
Sąjunga laužo laisva valia 
prisiimtus Helsinkio įsipa
reigojimus.

JAV nepripažįsta Pabal- 
tijos valstybių inkorporaci
jos. JAV drauge su kitomis 
Jungtinių Tautų valstybė
mis pakartotinai yra nu- 
sprendusios, kad tautos tu
ri teisę pačios spręsti savo 
likimą ir būti laisvos nuo 
užsienio dominavimo. Ka
dangi Sov. Sąjunga atsisa

ko Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai grąžinti nepriklauso
mybę ir leisti naudotis as
mens, politinėmis ir religi
nėmis laisvėmis ir dar Lie
tuvos, Latvijos, Estijos 
žmones mobilizuoja į sovie
tinę armiją, versdama tar
nauti Afganistane ir kitur, 
tai JAV Kongresas pripa
žįsta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos žmonių nenutrūks
tamą troškimą ir teisę gy
venti laisvėje ir nepriklau
somybėje nuo svetimųjų 
dominavimo ir priespaudos. 
Todėl Kongresas nuspren
džia, kad 1985 m. birželio 14 
d., metinės nuo masinių 
Balti jo valstybių laisvės 
diena, kaip Amerikos žmo
nių solidarumas su sieki
mais pavergtų Pabaltijo 
tautų. JAV prezidentas įga
liojamas ir prašomas su 
atitinkamomis iškilmėmis 
paskelbti Pabaltijo valsty
bių laisvės dieną, kad tai 
būtų reikiamai paminėta.

Pažymėtina, kad šią re
zoliuciją siūlydamas Illinois 
senatorius Paul Simon, tvir
tai pabrėžė Lietuvos, Latvi
jos, Estijos teisę į nepri
klausomą gyvenimą ir reiš
kė pasipiktinimą dėl dabar
tinės priespaudos. (alt)
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Krašto piliečiai ar etnikai?
Esame etnikai ar JAV pilie

čiai? Jau antrai generacijai šį 
kraštą vadinant savo namais, 
atrodo, klausimas nebeturėtų 
būti keliamas. Tačiau, prak
tikoje, tebėra visai priimtinas 
(be pasipriešinimo!...) grupi
nis ir kolektyvinis ‘štampavi
mas’.

Nenuostabu todėl, kad OSI 
pradėta ‘nacių kolaborantų’ 
medžioklė greitai įgavo ir dau
giau ar mažiau tautinuatspal- 
yU Beveik suprantama yra ir 
kilusi baimės reakcija, nes - 
be galimybės patikrinti visus 
kaltinimus ar gauti prieš juos 
įrodymus - kaltinamųjų kate
gorija galėtų būti pritaikyta 
daugumai okupuotų kraštų 
pabėgėlių. Natūrali buvo ir 
savitarpė paramos reakcija, 
paskiriems asmenims atsidū
rus kaltinamųjų suole.

Klausimas, tačiau, atsidūrė 
kitoje šviesoje, kada etninės 
amerikiečių grupės susiorga
nizavo, š.m. sausio mėn., į 
The Coalition for Constitutio- 
nal Justice and Security 
(CCJS). Koalicinė grupė - pa
likusi nuošaliai asmeniškumo 
aspektus, kaltas-nekaltas atsa
ko ieškojimą, bei paskirų gru
pių interesus - labai tvirtai 
pasisakė principiniais klausi
mais:

PILNAI remia, kaip ir na
cių, VISŲ karo nusikaltėlių 
ieškojimą ir jų atidavimą 
teismo sprendimui;
TVIRTAI pasisako prieš 
specialų teismų procesą, ku 
ris pažeidžia JAV piliečio 
esminę privilegiją, jo kons
titucinę teisę;
GRIEŽTAI reikalauja at
mesti įteisinimą dokumen

Dr. Viktoras Stankus, The Plain Dealer atstovas William 
F. Miller ir estas Kirai Dotsenko.

tacijos, pristatytos svetimų 
kraštų, be objektyvaus pa
tikrinimo/ apklausinėjimo 
galimybių.
Nesileisdama į smulkmenas 

ir neįvesdama antraeilių mo
tyvų, CCJS sugebėjo pagauti 
medijos dėmesį, iššaukti OSI 
susirūpinimą. Klausimas atsi
dūrė didžiųjų naujienų lygyje 
ir rado vietą televizijos deba
tuose bei aktualioje Amerikos 
spaudoje.

Be abejonės — tai tik pra
džia darbo! Bet pagaliau esa
me tikrame kelyje: kalbame 
kaip lygus su lygiu, einame 
per priekines duris!!! ‘Ali 
want is^Eigedom’ brošiūra - 
spalvingai ir reprezentatyviai 
paruošta (deja, to negalima 
būtų pasakyti apie visą kitą 
dalinamą medžiagą). O visa 
tai yra labai svarbu, nes šiuo 
metu mes dar turime kovoti su 
uždėtu etniko pozicijos supra
timu, kur viskas prasideda žo
džiu ‘Atsiprašau ...’ ir baigia
si (nužemintu) ‘ačiū labai ...’.

Reikia sveikinti organizato
rius už kevalo pralaužimą ir 
linkėti, kad būtų galutinai at
sikratyta menkavertystės prie
kabos. Mes turime kuo did- 
džiuoti, turime ką saugoti! Re
prezentuojantis yra pribren
dęs laikas išeiti iš rūsių, gim
nazijos salių ir ‘svarbu, kad 
tik būtų padaryta’ lygio. Tu
rime žmonių, turime galimy
bes - yra įmanomi ir ištekliai, 
kada reikalas yra pakankamai 
svarbus!

Šiuo atveju, be tiesioginio 
gynimo kaltinimų paliestų as
menų bei tautinės ir grupinės 
reputacijos, klausimas netie
sioginiai suteikia galimybę iš-

Jonas Jurkūnas

Dr. Kazys Bobelis gimė 
1923 metais kovo 4 d. Kau
ne. 1941 'metais jis baigė 
Aušros berniukų gimnaziją 
ir pradėjo studijuoti medi
ciną Vytauto Didžiojo Uni
versitete, Kaune, vėliau tę
sė Grąžo ir Tuebingeno uni
versitetuose. 1948 m. gavo 
medicinos* daktaro laipsnį 
Tuebingene.

1949 m., atvykęs j Ame
riką medicinos studijas gi
lino John Hopkins Univer
sitete ir General Hospital — 
Templė Universitete, Phila- 
delphijoje. Kaip profesiona
las daktaras ir kaip specia
listas jis yra aukštai verti
namas kolegų daktarų ir pa
cientų. ”Jei ne dr. Bobelis
— aš nebūčiau jūsų tarpe”
— dažnai girdima replika. 
O gydytojų jis buvo išskir
tas ir ėjo atsakingas parei
gas Illinois valstijoje Kane 
county, III., Medicinos drau
gijos pirmininku 1977-78 
m., Illinois daktarų egzami
nams komisijos nariu 1976- 
1978 m., šv. Juozapo ligo
ninės chirurgijos vedėjo 
1970-76 m. Tos pačios ligo
ninės med. personalo vedėjo 
pareigas 1967-68 ir kt. _

Be šių eitųjų pareigų dr.
K. Bobelis dalyvauja septy
niose nacionalinėse ir tarp
tautinėse med. gydytojų 
draugijose, šiuo metu St. 
Petersburąje jis yra trijų li
goninių personalo nariu.

Kaip žmogus, kaip asmuo 
d r. K. Bobelis yra draugiš
kas, malonus ir-šiltas kitam 
žmogui. Jis turi greitą 
orientaciją, sugebąs rasti 
išeitį susidariusiose situaci
jose. Jis sugeba greit su- 
megsti’ ryšius ir draugauti 
tiek su lietuviais,.tiek ir su 
kitų tautybių žmonėmis. 
Jis yra gilių patriotinių nu
siteikimų ii' tvirtų principų 
vyras. Jis yra energingas 
ir ryžtingas savo darbe ir 
siekimuose.

ryškinti, iš naujo pristatyti^ ir 
Lietuvos okupaciją. Mūsų vi
sų parama/ visokiariopa! - tu
rėtų būti užtikrinta CCJS, 
kad grupės darbas galėtų be 
rūpesčio koncentruotis tiek tu
rinio, tiek ir formos lygiui, sie
kiant užtikrinimo kiekvienam 
JAV piliečiui priklausančios 
konstitucinės teisės.

...TAS NEVERTAS LAIS
VES, KAS NEGINA JOS ...

(d)

į, W11LIAM F. MILLtR

• A leadęr of • new Bailio and Ccn- 
—» civil nghto organita-

Coalition fights deportations 
based on Sovietą’ evidence 

them. Mateika saM. the war seeking an alhance vnlh Bri-
He Mid be was traveling across the Uan aSauul lhe Sovieto.

United Statės org anising a coalition of Demjanjuk. a retired aulo worker 
ethnic groups from 10 European fromSeven Hills, is accused of bemg a 

... - į- • •• A—— «-♦.Įhg Trebhnka

Clevelande išeinąs milijoninio tiražo dienraštis The Plain 
Dealer š. m. gegužės 11 d. laidoje įsidėjo savo bendradarbio 
William F.'Miller per tris skiltis straipsnį iŠ A. Mažeikos spau
dos konferencijos.

Dr. Kazys Bobelis. VLIKo pirmininkas

Dr. Kazys Bobelis 1954 
m. vedė Dalią Devenytę, 
turi 5 vaikų lietuvišką šei
mą, kurioje jis yra ir vy
ras, ir tėvas, ir draugas. 
Abu tėvai, aktyviai daly
vaudami lietuviškame gy
venime, duoda sektiną pa
vyzdį savo atžalynui.

Visuomeniniame ir vė
liau politiniame darbe dr. 
Kazys Bobelis dalyvauja 
nuo jaunųjų dienų. Lietu
vos okupacijų metais jis da
lyvavo lietuvių aktyvistų 
fronto rezistencinėje veik
loje. Chicagoje jis bu- 
bo Lietuvių Fronto Bi
čiulių pirmininku. 1950 me
tais jis vadovavo Chicagos 
ateitininkams. Jis siekė 
ateitininkų ir vyčių suartė
jimo. Jis yra Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Są
jungos aktyvus narys.

Nuo 1970 metų devynis 
metus jis buvo Amerikos 
Lietuvių Tarybos (ALTos) 
pirmininku, o nuo 1979 me
tų jis yra Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komite
to ( VLIKo) valdybos pir
mininku. Taigi per paskuti
niuosius 15 metų jis buvo 
vadovaujantis asmuo mū
sų lietuviškame visuomeni
niame ir politiniame gyve
nime.

Penkiolika metų tai ket
virtadalis jo amžiaus metų. 

Nesunku tai žodžiais tarti, 
bet nelengva tose pareigose 
tesėti, turint didelę šeimą ir 
aktyviai reiškiantis profe
siniame darbe.

Ką dr. Kazys Bobelis, bū
damas tose pareigose yra 
toms institucijoms ar vi
siems mums lietuviams ge
ro atlikęs?

Nevardinsiu visų posė
džių, suvažiavimų, švenčių, 
seimų, atstovavimų kitose 
institucijose, ryšių su sena
toriais, kongresmanais, ad
ministracijos pareigūnais, 
kasmetinių vasario 16 d. mi
nėjimų ruošimą senate ir 
kongrese ir visų kitų dar
bų ir darbelių, — tai gali
ma vadinti nuolatine rutina.

Paminėsiu keletą ryškes
nių d r. Kazio Bobelio ėji
mų. Pirmasis — tai jo da
lyvavimas Belgrado konfe
rencijoje, kur jis sutaręs su 
senatoriumi Robert Dole, jo 
lūpomis pirmą kartą vieša
me tarptautiniame forume 
iškėlė Lietuvos bylos reika
lą.

Antrasis — tai buvo lyg 
tęsinys pirmojo. Dr. Bobe
lis, sudaręs tinkamą lietu
vių delegaciją, dalyvavo 
Madrido konferencijoje ir 
laimėjo Lietuvos bylai daug 
dėmesio Ispanijos ir kitų 
Europos kraštų spaudoje, o 
taip pat ir konferencijos 
užkulisiuose.

Tas viskas šiandien lyg 
praeity ir lyg įprastas fak
tas — bet kelias tai atsiek
ti buvo nelengvas.

Trečiasis, tai jo su di
desne lietuvių delegacija 
dalyvavimas Europos Par
lamento posėdžiuose, ku
riuose buvo priimtos Lietu
vos ir kitų Pabaltijo kraštų 
reikalu reikšmingos rezo- 

(Nukelta į 4 psl.)
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D. K. Bobelis...
(Atkelta iš 3 psl.) 

liucijos. Prieš priimant jas 
daug dirbta ir tas darbas 
tęsiamas toliau, siekiant 
kad rezoliucijos turėtų ne 
vien propagandinį efektą, 
bet ir pasekmes.

Ketvirta — praėjusį ru
denį sulaukėme naujo lai
mėjimo. Muenchene lietuvių 
kalba transliacijos j Lietu
vą iš Radio Libert.v į Radio 
Free Europe — Laisvos Eu
ropos radiją. Cituoju Lon
dono Times komentarą: 
"Jei vakarai nori įtikinti 
Maskvą, kad ji sustabdytų 
savo ekspansiją”, rašo The 
Times, "gyvybiškai svarbu 
parodyti, kad prieš daugiau 
kaip 40 metų įvykdyta bru
tali okupacija nėra pamirš
ta ir nėra laikoma teisėta. 
Muencheno stočių direkto
riai netiktai truputį pa
keitė savo administraci
nę struktūrą, jie pasiuntė 
reikšmingą simpatijos ir 
padrąsinimo žodį tautoms, 
kurios narsiai tausoja savo 
palikimą prieš visas sveti
mo ateistinio režimo pa
stangas". (ELTA),

Kas minėtina dr. Kazio 
Bobelio pirmininkavimo mę- 
tu VLIKo vidaus atsieki- 
muose ?

Pirmasis punktas — per
žiūrėtas ir pataisytas Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto statutas. 
Antrasis — sustiprinta ir 
suaktyvinta Tautos Fondo 
veikla. Tiesa, Tautos Fon
das yra kaip savaranki in
stitucija, bet drauge ji yra 
tampriai susijusi su VLIKu, 
nes yra jo iždininkas, šian
dien Tautos Fondo tinkle 
dirba virš šimto rimtų ir 
autoritetingų asmenų ir 
Fondas yra pasiekęs $400,- 
000 ribą. Kasmet sukeliama 
aukų daugiau negu dvigu
bai, kaip prieš d r. Bobelio 
kadenciją.

Trečiasis — sustiprintas 
ir praplėstas ELTOS biule
tenių tinklas. Šiuo metu 
ELTA išeina šešiomis kal
bomis ir siekia apie 90 
tūkstančių e g z e mpliorių

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

AKTYVAI 30,000,000 DOLERIU

KASOS VALANDOS:

MAROUETTE PARKE 
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iki 7:00 
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1445 So. 50th Avė. 
Cicero, IL 60650 
312-656-2201
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SeŠt. 9:00-12:00
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metinio tiražo, iš to skai
čiaus apie pusė lietuvių kal
ba. Biuleteniai anglų, pran
cūzų, italų, vokiečių ir ispa
nų kalbomis kiekvieną mė
nesį informuoja pasaulinę 
spaudą, radiją, bibliotekas, 
politikus ir parlamentarus.

Ketvirtasis — dr. Kazio 
Bobelio kelionės bei susiti
kimai konsoliduojant ir de
rinant lietuvių politinę vei
klą įvairiuose kraštuose ir 
beldžiantis Lietuvos reika
lu į kitų valstybių vadovau
jančiųjų sąžines.

Tai tokie labai trumpai 
paminėti dr. Kazio Bobelio 
darbai VLIKe. Tiesa jis 
juos atliko ir atlieka nevie
nas, bet su savo valdybo
mis ir kitais talkininkais, 
bet tas nemažina nei tų val
dybų, nei jo paties tuose 
darbuose reikšmės.

Visai nenuostabu, kad St. 
Petersburg vyskupas, reko
menduodamas šventajam 
Sostui dr. Kazį Bobelį žv- 
meniui, pabrėžė jį kaip gerą 
kataliką, gerą visuomeni
ninką ir gerą lietuvį.

Džiaugdamiesi jau įvyku
siu faktu — dr. Kazys Bo
belis apdovanotas šv. Gri
gorijaus ordino aukščiausiu 
laipsniu — tikime, kad Po
piežius Jonas Paulius II ži
nojo dr. Bobelio veiklą ir 
jo pareigas VLIKe, tikime 
kad Popiežiaus moralinis 
autoritetas tuo veiksmu su
stiprins mūsų laisvės bylos 
šauksmą ir tai bus ne vien 
dr. Kazio Bobelio, ne vien 
jo žmonos Dalios, kuri vi
sad jo darbu talkininkė, ne 
vien jo šeimos, be t ir mū
sų visų lietuvių laimėjimas.

Baigiu Vytauto Alanto 
mintimi: "Aš tikiu tautos 
nemarybe, bet nuolat ir 
nuolat mąstau, kad ji sa
vaime neateina, kad ji yra 
kaip aukuras, kurį privalu 
be atvangos ir neatlaidžiai 
kurstyti, kad jai jokia auka 
ne per brangi". Dr. Kazys 
Bobelis giliai tiki lietuvių 
tautos nemarybe ir nepa
liaujamai neša savo auką, 
kad mūsų tautos amžinybė 
neliktų vien tik beprasmis 
žodis.
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Kai maskoliai atnešė Lietuvai vergiją
K Domeika

Prieš 45-rius metus, 1940 
m. birželio 15 d., Raudo
noji armija, įsiveržė į Lie
tuvą ir ją okupavo. Vadi
nasi nuo tos dienos Lietuva 
faktiškai nustojo' egzistavu
si kaip laisva ir nepriklau
soma valstybė. Kaip ir ko
dėl tas įvyko?

Dabar, neabejotinai nu
statyta, kad Maskvos rau
donieji ir Berlyno rudieji 
imperialistai, priešingai sa
vo iškilmingiem pasižadėji
mams, slaptai, susitarė už
pulti Lenkiją ir pasidalinti 
josios, o taip pat ir aplin
kinių valstybių teritorijo
mis.

Vietiniai'gyventojai suži
nojo apie tai tik tada, kai 
savo krašto laukais bei vieš
keliais pamatė žygiuojan
čius raudonųjų ar rudųjų 
karinius dalinius. Kas rei
kėjo ir kas turėjo būti da
roma? Nebuvo numatyta ir 
pasiruošta tokiam atsitiki
mui. Todėl kiekvienas as
muo, nežiūrint kokį darbą 
jis dirbo, galėjo ir turėjo 
atlikti tik tokius veiksmus, 
kurie, pagal jo tuometinį 
supratimą, buvo, reikalingi 
ir naudingi krašto gyven
tojams.

Kalbamu metu aš gyve
nau Kaune ir dirbau Apy
gardos teisme prokuroro 
padėjėju. Mano .priežiūroj 
buvo Kauno kalėjimas ir po
licija, kiek tai lietė nusi
kalstamų darbų -aiškinimą. 
Čia aš stengsiuosi parodyti, 
kas mano ir mano draugų 
teisininkų, buvo 'daroma to
mis birželio 14-18 dienomis.

Birželio mėn. 14 d.

Buvo gražus ir saulėtas 
penktadienio rytas. Nakties 
metu klausiausi užsienio ra
diją apie vykstantį Prancū
zijoj karą. Stockholmo ra
dijas pranešė, kad Prancū
zija paskelbė Paryžių 'at
viru miestu" ir vokiečių da
liniai jau prisiartino prie 
miesto. Iš viso gavosi įspū
dis, kad prancūzai "pralo
šia" karą. Ne tik aš, bet ir 
daugelis "politikų" manė ir 
tikėjo, jog vokiečiams nu
galėjus vakariečius, bolše
vikai nedrįs kėsintis į mū
sų nepriklausomą gyveni
mą.

Prieš kelias dienas buvo 
pasklidę gandai, kad bolše
vikai rengiasi užimti mūsų 
kraštą. Rodos, birželio 11 ar 
12, Barvoniškių kaime, 
Šumsko valse., didokas bol
ševikų dalinys perėjo "sie
ną" ir, pasigrobęs' 2 lietuvių 
pasienio policininkus, nusi
vedė juos' į savo pusę ir 
klausinėjo jų ar lietuviai 
nekoncentruoja kariuomenę 
prieš bolševikus? Tiem po- 
licinankams pareiškus, jog 
nežino apie jokį kariuome
nės judėjimą, kitą dieną 
jiem buvo leista grįžti į sa
vo sargybos vietas.

Buvo galvojama, kad tai 
yra tik vietinio bolševikų 
dalinio išsišokimas.

Pieno Centre pavalgęs 
pusryčius nuėjau prokura
tūrom Sargas Norvaiša man 
pasakė, kad prokuroras 
Juozas krikščiūnas lau
kia manęs kokiu tai svarbiu 
reikalu. Tuojau nuėjau į jo 
kabinetą. Prokuroras Krikš
čiūnas man pasakė, kad 
Teisingumo ministerio Ta
mošaičio pavedimu, aš tuo
jau pat turiu vykti į Kau
no S. D. kalėjimą, paimti iš 
tenai tris sulaikytus asmens 
ir Kybartuose atiduoti juos 
vokiečių pareigūnams.

Dar prieš tai, advokatui 
Lichtenšteinui tarpininkau
jant, buvo pasikeista su vo
kiečiais keliais sulaikytais 
asmenimis. Taip pat buvo 
žinoma, kad Molotovui ir 
Ribbentropui pasirašius su
sitarimą, bolševikai atgabe
no į Balstogę kelius šimtus 
iš Vokietijos pabėgusių as
menų, jų tarpe apie 30 žy
dų, ir juos atidavė vokie
čiams. Todėl tasai ministe
rio Tamošaičio įsakymas 
nesudarė man jokio netikė
tumo, maniau, kad vyksta 
normalus kalinių pasikeiti
mas su vokiečiais.

Sklido gandai, kad karui 
prasidėjus, vokiečiai, ang
lai ir net švedai, panaudo
dami vietinius gyventojus, 
renka karinio pobūdžio ži
nias. Tie gandai padažnėjo, 
kai Lietuvoj įsisteigė bol
ševikų karinės bazės. Tie 
trys asmenys ir buvo kalti
nami rinkę žinias apie Aly
tuje ir Jonavoj esamas bol
ševikų bazes. Jų byla buvo 
vedama svarbesnių bylų 
tardytojo V. Lurjes. Nuvy
kęs kalėjiman radau jau 
viską "paruoštą”. Man pa
klausus, visi trys sulaiky
tieji pasakė, kad jie nori iš
važiuoti Vokietijon. Kalėji
mo viršininkas Šalkauskas 
man pasakė, kad visi "po
pieriniai reikalai” yra su
tvarkyti ir man pavedama 
tik faktinas tų asmenų per
davimas vokiečių pareigū
nams. Geležinkelio stotyje 
mus jau laukė geležinkelio 
policijos viršininkas Igau- 
nis. Susėdom į automatricą 
ir išvažiavom į Kybartus. 
Tenai mus pasitiko geležin
kelio policijos valdininkai 
ir 3 civiliai. Man buvo pa
sakyta, kad tai yra vokiečių 
pareigūnai.

Išlipus iš automatricos, 
aš, lietuviškai, o paskui vo
kiškai, visų akivaizdoj, dar 
kartą paklausiau tų trijų 
suimtųjų, ar jie laisva valia 
nori išvykti Vokietijon? 
Pastariesiems atsakius tei
giamai, kiekvienam jų pa
spaudžiau ranką ir palinkė
jau laimingos kloties nau
joje tėvynėje ir parodžiau 
jiem eiti pas tuos tris vo
kiečius.

Vienas tų civiliai apsiren
gusių prisiartino pyię ma
nęs ir pasisakė esąs pasie
nio apsaugos vadas (Grenz- 
schutzpolizei) kapitonas, ir 
padėkojo už atidavimą tų 
trijų asmenų, o taip pat pa
kvietė pereiti tiltą ir Eitkū
nuose prie stiklo alaus pa
sikalbėti, pridurdamas, kad 
jei aš norėčiau, taip pat ga
lėčiau pasilikti Vokietijoj.

Aš jam padėkojau už ma
lonų pakvietimą ir pareiš
kiau, kad turiu įsakymą 
tuojau pat grįžti į Kauną. 
Atsisveikindamas kapitonas 
pasakė, kad dar 3 dienas jis 
bus čia pasienyje, jei aš at
vykčiau, jis mielai mane su
tiktų. Parvažiavęs Kaunan, 
tuojau viską papasakojau 
prok. Krikščiūnui, o pasta
rasis mano akivaizdoj pa
skambino Tamošaičiui, ku
riam pakartojo mano pra
nešimą. Tamošaitis paprašė 
perduoti telefono ragelį 
man ir paprašė dar kartą 
smulkiau papasakoti. Aš 
Tamošaičiui aiškinau, kad 
mano supratimu, tas vokie
čių pareigūnas buvo kariš
kis, ir, kaip supratau, dirbo 
vokiečių karinėje žvalgybo
je (Abvehr), kad aš nevy- 
kau į Eitkūnus vien todėl, 
kad nesudaryti Lietuvos vy
riausybei kokių nors prie
kaištų iš bolševikų pusės, o 
ypatingai, kad aš perdaviau 
vokiečiams asmenis, kurie 
šnipinėjo jų naudai. Netie
siogine prasme ministeris 
Tamošaitis man davė su
prasti, kad galbūt būtų bu
vę geriau, jei aš būčiau pri
ėmęs pakvietimą ir vykęs 
į Eitkūnus pasikalbėti su 
vokiečiais.

(Bus daugiau)

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

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

(16-21)

ENVELOPE
MACHINE ADJUSTERS

Raoidlv prowins envelope comparv 
located In a beaufiful Centrai Penn- 
svtvania community is lookinp for 
adiusters wllb $-10 vrs experience 
on RA-RH-H0 machines.
This is a ground floor opportunity 
w»h excellent chances for ad- 
vancement. Supervisory positions 
are available to ųualifled indlvid- 
uais. Good salary 6. benefits. No 
phone Inpuiries please. Send re
sume to:

Phil SuKenlk
Human Resource Manaoer 

North American Communication
PO 8ox39

Duncansville. Pa 16635 
An Eoual Ooptv Empiover

119-2 1 >

NURSE
RN’s

Needed inimediateiy to work in 42-bed 
Kūrai Hoapital. Shifts 3 p. m. to I I 
p. m. and I I p. m. to 7 a. m. in OB, 
Med.-Surg.. ICU. Wr offer excdlenfc 
benefits along wilh niovinu' allovvance. 
Please send resume to, or call: to- 
Adniiniat rator

Also needed

RADIOLOGIST
DUCHESNE COUNTY

HOSPITAL
250 WEST 300 NO. (7S-2) 

R OOS E VELT, UTAH 84000 
PHONE (801) 722-4801

Equal Opportunity Employer
(18-20)



1985 m. gegužės 16 d. DIRVA Nr. 20 — 5

KŪRYBA IR MOKSLAS
VACLOVAS VERIKAITIS 

Iškilaus solisto, mokytojo, organizatoriaus pagerbimas
J. Varčius

Vaclovas Verikaitis yra ži
nomas ne tik Kanados, bet ir 
kitų kraštų lietuvių kolonijose 
kaip solistas, muzikas, diri
gentas, mokytojas, organiza
torius, kutūrininkas, kurio išei 
vio našta nesugniuždė, jo veik 
lumo nepaveikė. Daina jj ly
dėjo nuo pat jaunystės dienų 
iki jo 60 metų amžiaus sukak
ties, kuria jis - pats dainuoda
mas ir kitus mokindamas - da
linosi mūsų tautos džiaugs
mais, liūdesiais, laimėjimais, 
giliausiomis mintimis ir patrio
tiniais jausmais.

V. Verikaitis gimė 1924 m. 
gruodžio 31 d. Lietuvoje. Mo
kėsi Panevėžio gimnazijoje, 
Vilniuje lankė muzikos mo
kyklą ir dainavo operos chore. 
Turėdamas graži, basbaritono 
balsą, dainavimo mokėsi pas 
prof. Benonį ir sol. A. Kutkų. 
Karui pasibaigus, gyveno V. 
Vokietijoje. Dillingeno stovyk 
loję dalyvavo J. Šarkos vado
vaujame vyrų chore ir vėliau 
pats suorganizavo pereinamo
je stovykloje mišrų chorą ir ok
tetą.

Atvykęs 1948 m. j Kanadą 
ir atlikęs darbo sutarti miškų 
darbuose, V. Verikaitis 1949 
metais pastoviai apsigyveno 
Toronte. Čia, dirbdamas sun
kų fizinį darbą, tuojau įsijun
gė į Prisikėlimo parapijos veik
lą. Jis suorganizavo mišrų cho
rą, vyrų kvartetą, vaikų cho
rą ir orkestrą. Su chorais ren
gė koncertus, o su kvartetu sėk 
mingai koncertavo Kanadoje 
ir JAV. Tuo pačiu laiku lankė 
muzikos konservatoriją, vė
liau studijavo Toronto univer
siteto muzikos fakultete, kuri 
baigė 1955 m. MA diplomu. 
1953 m pradėjo dainuoti Ka
nados CBC radijo savaitinėje 
‘Songs of my People’ progra
moje, kurią vėliau du metus 
tęsė televizijoje. 1956 m. pa
ruošė televizijoje rodytą vaiz
deli su dainomis ir pašneke
siais iš lietuvių gyvenimo. Ka
nadiečių muzikos kritikai tei
giamai vertino V. Verikaičio 
muzikinius gabumus ir jo ga
lingą bei malonų balsą. Jis 

buvo pakviestas dalyvauti Ka
nados operos pastatymuose, 
ir keletoje jų pasirodė kaip 
brandus solistas.

Dalyvaudamas radijo ir te

Sukaktuvininkas Vaclovas Varikaitis priima dovaną iš Gin
taro ansamblio. S. Dabkaus nuotr.

levizijos programose, V. Veri
kaitis stengėsi supažindinti 
klausytojus su lietuvių kompo
zitorių kūriniais ir liaudies dai 
nomis. 1956-59 m. dalyvavo 
garsiam Kanados Stratfordo 
teatro pastatymuose Gilbert- 
Sullivan operečių ir su šia gru
pe važinėjo Kandoje ir JAV. 
1957-59 m. lankė pedagogi
nius kursus, įsigijo mokytojo 
teises ir jaudaugelj metų dėsto 
vokalinę ir instrumentalinę 
muziką Parkdale kolegijoje. 
Nežiūrint įsipareigojimų kana
diečių meno ir mokslo insti
tucijose, V. Verikaitis visą sa
vo energiją, organizacinius 
gabumus skyrė lietuvių išeivi
jos tautinės sąmonės išlaiky
mui. Palikęs suorganizuotus 
chorus Toronte, 1956 m. jis 
pradėjo savaitgaliais vargo- 
ninkauti Hamiltono Aušros 

Vartų parapijoje. Čia suor
ganizavo suaugusių mišrų ir 
vaikų chorus. 1970 m. V. Ve 
rikaitis, talkinant ateitinin
kams sendraugiams, suorga

nizavo Hamiltono mergaičių 
chorą ‘Aidas’. Jam vadovau
jant, ‘Aido’ dainininkių skai
čius didėjo ir vis turtino dainų 
repertuarą. Siame chore bu
vo sutelkta 60 gražiausių Ha
miltono lietuvių kolonijos mer 
gaičių. ‘Aidos’ ir jo mokytojo- 
vadovo vardai nuskambėo per 
visas Kanados ir kitų kraštų 
lietuvių kolonijas. 1974 m. 
vasarą šis choras- koncertavo 
Anglijoje, Vokietijoje ir Itali
joje, kur turėjo garbės dainuo
ti popiežiui Pauliui VI. Šia 
proga Italijos spauda labai tei 
giamai įvertino ‘Aido’ daini
ninkes, o jo vadovą, dirigentą 
V. Verikaitį pagerbė ‘prelato’ 
titulu.

Nuolatinis važinėjimas iš 
Toronto į Hamiltoną labai 
trukdė V. Verikaičio kitiems 
įsipareigojimams Toronto ir

1979 m. pavasarį, perdavęs 
‘Aidą’ kitiems vadovams, jis 
sugrįžo į Prisikėlimo parapiją, 
perorganizavo jos mišrų chorą 
ir dabar jam vadovauja. 1978 
m. Lietuvių namų vyrų būre
lio talkinamas, šis neišsemia
mas ir nepavargstantis dainų 
mokytojas suorganizavo Toron 
to vyrų chorą ‘Aras’, kuris šiuo 
metu turi 50 dainininkų ir yra 
pasiekęs aukštą muzikinį lygį. 
Šių metų liepos pabaigoje cho
ras rengia išvyką į Angliją, 
kur koncertuos didesnėse lie
tuvių kolonijose. Nepamiršo 
jis ir Lietuvių namų moterų 
būrelio ir jo prašomas sudarė 
gražiausią būrelio narių mote
rų dainos vienetą, išmokė gra
žių dainų. Šios dainininkės, 
šiuo metu vadovaujamos muz. 
D. Deksnytės, tęsia savo bu. įti tM

Skirpstas

Vytauto Alanto ilgokas, gana plačiai temą apimantis straips
nis apie Lieuvos krikšto sukaktį sudomino skaitytojus. Galbūt 
ir padegė norą patiem Į tuos dalykus gilintis ir išvadų ieškoti. 
Tai geras ženklas, nes, ruošiantis sukaktį įspūdingai minėti, bet 
koks mūsų visuomenės pakurstymas ta linkme pagirtinas. Nors 
Vyt. Alanto — pagal jo pasitelktus faktus — daromos išvados 
nėra visuotinai teigiamos, bet regis ir Vatikanas svarbesnėm by
lom spręsti turi tam tikrą “velnio advokatą”, kad dalykas būtų 
išnagrinėtas iš visų pusiip nes tik taip išaiškėja tikresnė tiesa. 
Krikščionybėj kaip tik tiesa — vienas ryškiųjų įstatų. Tad mi
nėdami krikšto sukaktį privalom ypač kreipti akį į tiesos atsi- 
jojimą iš per šimtmečius susiklojusių įvairiai komentuojamų 
faktų. Lietuvių dauguma esam krikščionys, tai turim krikščio
nybės Lietuvoje veikimą ir reikšmę gerai suprasti ir įsisąmo
ninti. Lauktina, kad įpėdžiu eitų daugiau straipsnių ne tik moks
linėj ar religinėj, bet ir eilinėj spaudoj — sukakčiai visuomenėje 
populiarinti. Visi išeiviai, kaip tautos ambasadoriai, privalo viską 
širdin dėtis ir išmanyti, kur tik liečiama mūsų tautos istorija 
ir jos dvasinės vertybės.

Galbūt sukakties komitetas nedels pateikti straipsnių, nes te
ma labai plati ir sudėtinga, gal ir kai kuo atsilieps į V. Alanto 
išvadas. Gal kai kur pritars, kur ir paprieštaraus. Svarbu visuo
menės neignoruoti, ją jautriau įtraukti. Nereiktų tenkintis vien 
lig šiol kartojamais ir įspūdžio nedarančiais apsigyrimais ir pa
viršutiniškais sprendimais. Ši sukaktis verta gilesnio žvilgsnio į 
tuos šimtmečius, kuriuos reikšmingai paveikė krikščionybė Lie
tuvoje, kuri per kliūtis ir kovas, sėkmes ir nesėkmes, atvedė 
mus į dabartines dienas.

• Mūsų visuomeninę veiklą lig šiol tebekamuoja labai ne
smagi "tradicija”, būtent: viešumos sueigose, šventėse, minėji
muose. suvažiavimuose, net koncertuose — ilgų prakalbų tva
nai. Dėl to dalyvių mažėja, o jaunimas tų ilgo nuobodulio pro
gramų atstumiamas. Tačiau, pasirodo, šiai ligai yra vaistas. Tik 
klausykim ir įsidėmėkim, visi plepiai veikėjai ir viešų renginių 
ruošėjai! Buvo spaudoj įsidėmėtina žinutė apie naujojo mūsų 
vyskupo konsekraciją. Girdi, po iškilmių priėmime buvo daug 
sveikinimų, bet nedaug laiko tesugaišino. nes kiekvienam svei
kinimui "buvo duota ne daugiau, kaip trys minutės!” Tikrai 
puikus receptas kalbų srautui ir programų nuoboduliui išvengti. 
Būtinai visur vykdytinas. Tebūna viena rimta, kad ir ilgoka 
paskaita, bet visi kiti — trys minutės! Bemat visi renginiai ir 
koncertai, šventės apsivalytų nuo tuščiažodžių šnekovų. Žmonės 
nebūtų kankinami — iš pareigos sėdėti vietoj, o jaunimas galbūt 
nevengtų dalyvauti drauge su vyresniais. Net patys veikėjai 
atgautų prestižą. Ir mūsų kalba grįžtų į tikrą garbę. Tik reikia 
laikytis griežtai to principo — skambutį laikyti rankoj ir su
stabdyti užsimiršusį oratorių. Nelaukim, kol mūsų gerų norų 
renginiai visai nusmuks nuo koto, nes "ir praeitoj šokių šventėj 
ta liga kankino publiką: "reikėjo valandą ir ketvirtį laukti šokių 
pradžios” (A. Nakas).

• Eina LB Tarybos rinkimai! Bent proga visiem subruzti 
gyvesnei proto ir veiklos mankštai! Tesujunda jauni ir seni, te- 
iškyla naujų planų, idėjų, paskatų, tenušvinta patrauklesnių 
veidų gretos. Tebūna pasmerktos klaidos ir apsileidimai, neapy
kantos ir kerštai, pavydai ir garbės troškuliai. Sykiu teatrieda 
naujų užmojų virtinės, kad naujos pastangos vainikuotųsi dides
niais laimėjimais.

• O vienas kandidatų į LB Tarybą taip išsitarė apie būsimą 
veiklą (DRAUGO nr. 36): "Atkreipti didesnį dėmesį į lietuvybės 
sumenkimo faktą .., kultūrinio gyvenimo nuosmukį, idealizmo 
ir pasiaukojimo stoką lietuviškam darbui”... Taigi, yra ko jau
dintis ir galąsti delnus bei išmintį ryt dienos darbams, bent 
tiems, kurie tebetiki, kad išeivių pastangos ii- aukos nėra be
prasmės.

vusio mokytojo paliktas tradi
cijas.

KLB krašto valdybos kultū
rinė komisija, įvertindama V. 
Verikaičio visuomeninį-kultū- 
rinį keletos dešimtmečių dar
bą, pagerbė paskirta pinigine 
premija, kuri jam buvo įteikta 
1985.11.17 Anapilio salėje, 
minint Lietuvos nepriklauso
mybės šventę.

Šių metų balandžio 28 d. 
sekmadienio popietė Toronto 
Prisikėlimo parapijos salėje 
buvo skirta šiam iškiliam lie
tuvių išeivijos kultūrininkui 
pagerbti ir paminėti jo 60 
metų amžiaus sukaktį. Prisi
kėlimo parapijos choras suren
gė didingą koncertą, kurį at
liko keturių chorų 158 daini-

(Nukelta į 6 psl.)

Toronto Prisikėlimo parapijos choras su vadovais. Sėdi: dirigentas V. Verikaitis, klebo
nas A. Simanavičius, OFM., ir muz. L. Marcinkutė. S. Dabkaus nuotr.
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V. Verikaitis...
(Atkelta iš 5 psl.)

ninkai, moterų oktetas, 7 solis
tai, 5 akompanuotojai ir 4 di
rigentai. Dalyvavo per 600 
publikos. Tai buvo iškili To
ronto lietuvių kolonijos dainų 
šventė, užtrukusi porą valan
dų, kuriai nuotaikingai vado
vavo muz. Dalia Viskontienė.

Koncertą pradėjo vyrų cho
ras‘Aras’, diriguojamas J. Go- 
vėdo, kurio 49 dainininkai ga
lingai atliko įžanginę V. Gori
no dainą ‘Aras’. įspūdingai 
buvo padainuota su solistu R. 
Strimaičiu Franz Abt serena
da ir S. Gailevičiaus ‘Nauja 
daina’. Į sceną buvo iškvies
tas sol. V. Verikaitis, kuris su 
vyrų choru atliko seną ameri
konų dainą ‘Mano kaimas’. 
Akompanavo komp. S. Gaile- 
vičius ir L. Marcinkutė.

Solistai L. Marcinkutė ir A. 
Simanavičius, akompanuo
jant J. Govėdui, harmoningai 
padainavo W.A. Mozart due
tą iš Marriage of Figaro. Jiem 
pasitraukus ir uždangai atsi
skleidus, publika karštais plo
jimais sutiko Hamiltono Auš
ros Vartų chorą. Diriguojant 
D. Deksnytei ir akompanuo
jant A. Juodelei, 30 daininin
kų ir dainininkių švelniai pa
dainavo J. Naujalio ‘Ko liūdi 
putinėli’ ir ‘Kokiais keliais be
keliaučiau’.

Publika šiltai sutiko Toron
to garsiąsias solistes - A. Pakal
niškytę ir S. Žiemelytę, kurios 
harmoningai sudainavo J. 
Stankūno‘Tyli naktis’ ir Offen 
bach duetą iš Hoffmano pasa
kų. Solisčių dainas papildė 
Toronto Lietuvių namų mote
rų dainos vienetas, švelniai at
likęs A. Raudonikio ‘Žaliasis 
potvynis’ ir su sol. V. Verikai- 
čiu - J. Bašinsko ‘Palik tik 
dainą man’.

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO v«dovau)amos kelionių agantūroa

1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
KELIONĖS NR. 007 OCTOBERFEST. Rugaėjo man. 21 d. Iki spalio 
mėn. 3 d. Luzembourg, Heldelberg, Rothenburg, Munchen, 
Inzell, Fussen, Lucerne, Strasbourg, Salzburg, Insbruck, 
Oberammergau. Priedai: Laivu ekskursija Rheln'o upe, Eagles 
Nešt, Chiemsee, kasdieniniai pusryčiai, 9 pietūs, grieipiečlal 
(lunch) Hotbrauhaus Ir daug kitų priedų.
PILNA KAINA IŠ CHICAGOS — $1,289.00.

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.
U dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis 
Iš New Yorko $1,467.00
Iš Montrealio $1,835.00 Kanadiškais

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), (SKAITANT VISAS 
SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS (PRESIDENTTI HOTEL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO 
BILIETUS, (VAIRIAS 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 
LĖKTUVAIS

Netrukus scenoje išsirikiavo 
‘Volungės’ mišrus choras, va
dovaujamas gabios muz. D. 
Viskontienės. Per 30 gražių 
balsų, jaunimo dainininkių at
liko J. Gruodžio ‘Mergužėle 
mano’ ir su sol. V. Verikaičiu 
J. Klovos Udriodainą iš operos 
‘Pilėnai’. Solistai J. Sriubiškie 
nė ir A. Simanavičius, akom
panuojant L. Marcinkutei, 
sutartinai dainavo W.A. Mo
zart ariją iš operos ‘Don Gio- 
vani’. Juos papildė 49 daini
ninkų Prisikėlimo parapijos 
mišrus choras, diriguojamas L 
Marcinkutės ir akompanuoja
mas P. Vyto, atlikęs lietuvių 
kompozitorių tris nuotaikin
gas dainas.

Koncertas užbaigtas ‘Vo
lungės’ ir Prisikėlimo parapi
jos chorų su sol. V. Verikaičiu 
sugiedotu J. Strolios ‘Parveski, 
Viešpatie’, diriguojant muz. 
D. Viskontienei ir akompa
nuojant L. Marcinkutei. Kon 
certo metu V. Verikaitį sveiki- 
kino ir medžio drožinių dova
nėles įteikė chorų ir ‘Gintaro’ 
ansamblio atstovai. Paskuti
nis sveikintojas buvo Prisikėli
mo parpijos klebonas A. Sima
navičius, OFM, palinkėjęs so- 
lenizantui kūrybingų metų ir 
sulaukti žymių pasaulinių mu’ 
zikų brandaus amžiaus.. Pub
lika ir programos atlikėjai, pri 
tardami paskutiniam linkėji
mui, galingai sudainavo ‘Il
giausių metų’.

Vaclovo Verikaičio 60 metų 
amžiaus pagebtuvės vyko ne 
jo draugų iniciatyva, bet vi
sos Toronto lietuvių bendruo
menės sutarimu, nes per ketu
ris veiklos dešimtmečius jis sa
vo nuoširdumu, asmenybės 
patrauklumu, pasiaukojimu 
lietuvybės idealams skatino 
visus išlaikyti išeivijoje lietu
vių tautinę sąmonę, auklėjo 
jaunimą ir žadino meilę pa
vergtai tėvynei Lietuvai.

A. A. Juozas Matulevičius, miręs 1983 m, gegužės 22 d.

Juozas Matulevičius dėl 
širdies sunegalavimų ne
lauktai mirė 1983 "m. gegu
žės 22 d. Worcester, Mass. 
Palaidotas Aubūrn, Mass., 
Notre Dame kapinėse.

Su Velioniu Juozu mano
ji pažintis siekia 1932 me
tus. Abu - tų metų rudenį 
įsimetrikavome j VD Uni
versiteto ' Teisių fakultetą, 
jis j teisės, aš į ekonomikos 
skyrių. Tuo pačiu metu įsto
jome į LST Korp*! Neo-Li- 
thuania. Nuo tų metų liko
me artimi kolegos, o tą ko- 
legiškumą* sutvirtino 1939 
m. vasarą, II Pasaulinio ka
ro išvakarėse, grupinė tu
ristinė kelionė, kurioje bu
vome ir mudu, į Italiją ir 
karui prasidėjus romantiš
kas grįžimas per Skandina
viją į Kauną . .. -

1983 m. Juozui išsiskyrus 
iš šio pasaulio, gailėjausi 
neturįs duomenų nė mažy
čiam nekr.ologui parašyti. 
Ir štai sueinant -jo mirties 
antroms metinėms, ryžausi 
keletą sakinių prisiminti 
Juozo nueitąjį kelią.

Juozas Matulevičius gi
męs 1910 m. sausio 26 d., 
Rūdos kaime, Gižų valse., 
Vilkaviškio apskr., augo 
gausioje keturių brolių ir 
dviejų seserų šeimoje.

1931 m. baigęs Rygiškių 
Jono gimnaziją Marijampo
lėje, norėdamas tėvų finan
sinę paramą palikti kitiems 
vaikams, Juozas ryžosi to
lesnį mokslą tęsti, pačiam 

užsidirbant pragyvenimą.
Persikelia gyventi į Kau

ną, kur gauna bene sąskai
tininko darbą Susisiekimo 
ministerijoje, Šiauriųjų ge
ležinkelių direkcijoje, šioje 
žinyboje, žinia, kildamas 
tarnybos kategorijose, Juo
zas išbuvo iki 1939 metų.

1932 m. rudenį Juozas 
Matulevičius įsimetrikavo į 
Vytauto Didžiojo Universi
teto teisių fakultetą. Studi
jas baigė 1939 m., bet į tei
sinę sritį nenuėjo. Galbūt, 
tą jo apsisprendimą lėmė ir 
gautasis darbovietės pasiū
lymas, keltis į Švenčionė
lius, Geležinkelių dirbtuvių 
direktoriaus pareigoms.

1941 m. Juozas vedė Ele
onorą Barauskaitę, studen
tę, Korp! Filiae Lithūaniae 
senjore ir persikėlė gyventi 

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

• PETKUS
tėvas ir sūnus

•n

į Vilnių. Jiedu išaugino ir 
išmokslino dvi dukras, ku
rios savo šeimose gyvena 
Massachusetts valstijoje ir 
yra motinos patarėjos bei 
paguoda.

1944 m. Matulevičiai pa
sitraukė į Vokietiją ir išgy
veno visus benamių sunku
mus. 1949 metais iš Ingol- 
stadto stovyklos emigravo 
į JAV, apsigyveno Worces- 
ter, Mass. Juozas sukaupęs 
minimalų kapitalą, įsigyjo 
nuosavą maisto produktų 
prekybą (krautuvę) ir dar
niai bei sėkmingai aptar
navo artimos apylinkės gy
ventojus.

Juozas Matulevičius bu
vo tauri, tvirtai lietuviška 
asmenybė. Organizacinį vi
suomeninį gyvenimą jis rė
mė finansirtiai, dirbti orga
nizacijų vadovybėse jis 
skaitė ne savo pašaukimu. 
Nežiūrint to nusiteikimo 
jis buvo socialus, įdėmiai 
sekė kasdieninį, ypač lietu
viškąjį gyvenimą ir santū
riai reiškė savo pastabas 
dėl vienokių ar kitokių ėji
mų. Priklausė Amerikos 
Lietuvių Tautinei Sąjungai, 
LST Korp! Neo-Lithuania, 
Amerikos Lietuvių Susivie
nijimui, Worcesterio Lietu
vių Piliečių Klubui. Mairo
nio Parko Labdaros Drau
gijai, Lietuvių Bendruome
nei. šias ir kitas organiza
cijas jis rėmė finansiniai. 
O Amerikos Lietuvių Tauti
nei Sąjungai jis testamen
tu buvo paskyręs $500 au
ką. ši suma Eleonoros Ma
tulevičienės Sąjungos val
dybai jau įmokėta.

Juozo Matulevičiaus švie
si asmenybė tebėra gyva 
šeimoje, kaip ir draugų, jį 
pažinojusių, kaip ir worces- 
teriečių gyventojų tarpe.

Mečys Valiukėnas

Viešėdami Chicagoje aplankykite D1I 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ — * ™

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

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

Kainos temos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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POPIETE SU IRENA KRIAUCELIUNIENE
Antanas Juodvalkis

Chicagoje Jaunimo cent-* j°, kad nauja "šluota” ge
rą pastatė ir jo išlaikymu 
23-jis metus rūpinosi tėvai 
jėzuitai. Trūkstant lietuvių 
kunigų pastoraciniam dar
bui ir išsišakojusiai jauni
mo veiklai (vasaros stovyk
los, skautai, ateitininkai), 
tėvai jėzuitai pradėjo gal
voti apie atsipalaidavimą 
nuo Jaunimo centro admi
nistravimo ir perleidimą pa
sauliečiams. Po ilgų svar
stymų, posėdžių, pasitari
mų buvo sudaryta laikinoji 
Jaunimo centro taryba, ku
riai tėvai jėzuitai, už vieną 
dolerį metams, išnuomavo 
visą Jaunimo centrą, sau 
pasilikdami tik vienuolyną 
ir koplyčią.

įkūrus pelno 
čia organizaciją 
travus Illinois
buvo išrinkta direktorių ta
ryba ir valdybos pirminin
ke pakviesta Irena Kriau
čeliūnienė.

Jaunimo centras ištisus 
23 metus nematė moteriš
kos rankos, todėl kai kurie 
reikalai buvo nepakankamai 
kruopščiai tvarkomi. Irenai 
Kriaučeliūnienei perėmus 
administravimą, teko dau
gelį dalykų pertvarkyti pa
grindinai, nes per 23 metus 
kai kas buvo susidėvėję, pa
senę ir reikėjo atnaujinti 
ar pakeisti naujais. Na, ir 
ėmėsi naujoji administra
cija viską iš pagrindų tvar
kyti, dailinti, švarinti, at
naujinti. Jaunimo centro 
lankytojai tuojau pastebė-

nesiekian- 
ir įregis- 
valstijoje,

‘A*Dber H©lidays”
1985 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

RUGPIŪČIO 21 — 10 DIENŲ 
LIETUVOJE — §1,675.00

— $1389.00
— $1692.00
— $1401.00
— $1514.00
—$1706.00.

— $1465.00

Gegužės 27
Birželio 10
Birželio 19
Liepos 17
Liepos 22
Liepos 31 

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 Wcst Broadwav 
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.

I’RK KS ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CEIANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324

riau ir gražiau šluoja.
Visiems tiems darbams 

atlikti neužteko gerų norų 
ir sugebėjimo, bet reikėjo 
ir skatiko. O iš kur jį pa
imti? Prasidėjo narių ver
bavimas, mecenatų telki
mas, renginių ruošimas, kad 
tik Jaunimo centro gražini
mas ir tvarkymas pusiau
kelėje nesustotų. Na ir se
kėsi naujajai vadovei. Atsi
rado ir mecenatų ir talki
ninkų, kurie noriai prisidė
jo prie užplanuotų darbų 
įvykdymo. S k a ičiuojama 
daugiau 200 talkininkų ir 
rėmėjų, neskaitant narių ir 
renginių lankytojų, rėmė 
Jaunimo centrą.

.Jaunimo centrui šven
čiant 25 metų veiklos su
kaktį, išleistame 1982 m. 
leidinyje Irena Kriaučeliū
nienė rašė; "Prieš dviejus 
metus priimtas darbas ir 
atsakomybė n e n ugązdino 
nei manęs, nei mano suda
rytos valdybos. Visuomenė 
patikėjo mums svarbaus 
uždavinio vykdymą: admi
nistruoti Jaunimo centrą, 
jį prižiūėti ir įgyvendinti 
pagerinimo planus, kuriuos 
sudarė tas pats kun. A. Sau
laitis ir juos jau anksčiau 
buvo įteikęs laikinajai JC 
tarybai. Tą pasitikėjimą 
vykdome sąžiningai ir nuo
širdžiai, dirbdami su gera 
valia ir gerais norais ...”

Tikrai, per tuos penkeris 
metus netrūko nei geros 
valios, nei gerų norų. Lan-

Rugpiūčio 6 —$1698.00
Rugsėjo 3
Rugsėjo 18
Rugsėjo 23
Spalio 1 
Gruodžio 26 — $1309.00

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

kytojai juokavo, kad Irena 
tur būt ir lovą perkėlė j 
Jaunimo centrą, nes visad 
jame matoma. O ką gi dr. 
Leonas Kriaučeliūnas į tai 
atsakydavo ? Paprasčiausiai
— dar viena tūkstantine 
žmonos planus paremdavo. 
Visur dominavo Irena, vi
sur pribuvo, pamatė, pa
tvarkė.

Lankytojai ir tėvai jėzui
tai džiaugiasi, kati Centras 
yra gerose rankose ir pui
kiai tvarkomas, bet vieną 
pavasario dieną išgirdome 
nelauktą naujieną, kad JC 
valdybos pirmininkė Irena 
Kriaučeliūnienė pasitraukia 
iŠ pareigų. Kas, kaip, kodėl
— daugelio veiduose matėsi 
nustebimas ir žingeidumas. 
Bandyta kalbinti, prašyti, 
bet viskas atsitrenkė į kie
tą "ne”, nuo gegužės 1 d. 
pasitraukiu iš JC valdybos 
pirm, pareigų ir jokie pra
šymai mano apsisprendimo 
nepakeis. Ir nepakeitė.

Lygiai tą dieną — gegu
žės 1 d. — bendradarbių bū
relis, sukvietė artimiausių 
talkininkų būrį, kad dar 
vieną vakarą galėtų paben
drauti ir atsisveikinti su 
Irena Kriaučeliūniene.

Pobūviui vadovavo Biru
tė Jasaitienė. Su pasitrau
kiančia JC valdybos pirmi
ninke atsisveikino daugelio 
organizacijų, klubų, spau
dos ir bendradarbių atsto
vai. Visi dėkojo už vaisingą 
penkerių metų darbą ir ne
nustojo vilties matyti su
grįžtančią ir vėl įsijungian
čią į bendrą darbą. Tik 
vienas Irenos vyras dr. 
Leonas džiaugėsi sugrįžtan
čia į namus žmona, nes 
naujoje gyvenvietėje reika
linga viską matanti akis ir 
tvarkanti ranka.

Antro Kaimo spektakliai
Antras kaimas chicagie- 

čius nustebino ir įvairių ko
mentarų sukėlė ne pastaty
mas ir aktorių vaidybą, bet 
kvieslys — plakątas, sukur
tas dail. Vincų Luko. Kaip 
ir ankstyvesnių metų pla
katuose, matosi pilnas ak
torių sąstatas su pačiu prie
vaizda. Šį kartą aktoriai pa
vaizduoti nuogi — įvairio
se pozose išdėstyti manike- 
nai su aktorių galvomis. Iš 
pirmo žvilgsnio atrodo nuo
gi aktoriai, sukėlę nemažą 
žmonių dėmesį. Teko nu
girsti, kad kai kurios par
duotuvės atsisakė į savo 
vitrinas įsidėti nuogalius, 
nenorėdamos matyti išdau
žytų langų stiklų. Jaunimo 
centro vitrinoje iškabinti 
plakatai buvo aprengti rau
donos spalvos kelnaitėm ir 
kitais drabužiukais. Ar jau 
ir mums prireikė nuogalių 
ir neužtenka matomų TV 
programose ?

Grįžtant prie Antro kai

Ir. Kriaučeliūnienė, buv. Jaunimo Centro Chicagoje pirmininkė.

Irena Kriaučeliūnienė pa
dėkojo savo artimesniems 
bendradarbiams, tėvams jė
zuitams, ypač provinciolui 
kun. Antanui Saulaičiui, 
rėmėjams, t a 1 kininkams, 
spaudai ir radijai.

šį malonų pobūvį norint 
užbaigti Irenos Kriaučeliū- 
nienės pareiškimu, išspaus
dintu sukaktuviniam JC lei
dinyje:

"Gerbkime šiuos namus 
kaip savus, kad jie liktų 
rūmais, kuriuose meilės ki
birkštėlė savai tautai ir sa
vai kalbai niekad neužgęs
ta . ..” 

mo pastatymų, reikia pasi
džiaugti turinio kuklumu, 
ką net pabrėžė seniūnas Eu
genijus Būtėnas, kad viso
kia nuogybė ar nešvanky
bės, jau senai išbraukti iš 
repertuaro ir marketparkie- 
čiams visokios doros ir de
ramo žodžio saugotojams 
nėra ką veikti.

Programa suskirstyta į 
dvi dalis, trunka 2 vai. 45 
min., įskaitant ir pertrauką. 
Pirmoje dalyje matėme ii' 
girdėjome trijų dalių dra
mos konkurso posėdį, meilės 
istorijas, kalbantį automo
bilį, judėjimo baudą (irgi 
dviejuose epizoduose), , iš 
darbo (trijų veiksmų dra
ma), atostogas, laisvės ry
tą, užisenio pasą, po eks
kursijos ir dar kelis škicus.

Po pertraukos davė pla
čią tarybinę kroniką, liau
dies teismą, radijo progra
mą. Antroji dalis buvo gal 
net įdomesnė už pirmąją, 
bet kažkaip antras kaimas 

neteko to sarkazmo, užkre
čiančio juoko, lietuviškų 
problemų palietimo, dides
nio veiksnių pakedenimo, 
OSI ir lietuvių komiteto 
veiklos išryškinimo. Geri 
buvo radijo žinių pranešė
jai, sveikatos patarėjas, bet 
argi tik tiek verti Market 
Parko lietuviai konservato
riai ?

žiūrovų susirinko mažo
kai ir užpildė tik gal du 
trečdalius apatinės salės. 
Vistiek, programą turėtų 
pamatyti visi arba bent 
dauguma lietuvių. Antro 
kaimo sąstatas yra naujas 
ir labai jaunas, ypač vyriš
koji pusė. Moterys — mer
ginos visos trys — Vida 
Gilvydienė, Jūratė Jakštytė 
ir Indrė Toliušytė, jau ne 
kartą matytos ir girdėtos, 
visos geros ir moka scenoje 
elgtis visokiose situacijose. 
Vyriškoji pusė, kaip minė
jau, labiausiai pasikeitusi, 
be seniūno E. Rūtėno ir 
svečio (žvaigždės) Romo 
Stakausko, kiti du — Ed
vardas Tuskėnis ir Arvydas 
Vaitkus yra nauji, bet geri 
aktoriai. Visų lietuvių kal
bos mokėjimas ir kirčiavi
mas yra pasigėrėtinas.

Talkininkai — dail. Vin
cas Lukas — plakatai, Jo
nas Kaunas — šviesos ir 
garsas, Algirdas Titus An
tanaitis — prievaizda. Pro
gramoje pažymėta visa ei
lė vardinių autorių ir visa 
galybė vietinės ir sovieti
nės bei užsieninės inteligen
cijos.

Tai pats ištvermingiau
sias Chicagos lietuvių teat
ras, kuriam linkime ištver
mės ir toliau glostyti tik 
prieš plauką.
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Operai DON CARLO suskambėjus...
(2)

Visa opera yra ištęsta ir 
perdaug statinė. Ilgos sce
nos meditacijų, dialogų, są
mokslų. Nors pertraukos ir- 
tarp veiksmų ir tarp scenų 
buvo trumpos, bet trys su 
puse valandos gėrėtis ir 
klausytis buvo (luputi per 
daug. Tuo labiau, kad kai 
kurie dialogai buvo per ilgi 
ir statiški. Suprantama, są- 
mokslauja ir meilę išpažįs
ta tik dviese, o ne masė, tik 
tokių scenų yra per daug. 
Yra ir labai gražių solo ir 
duetų, kuriuos publika šil
tai priėmė ir paplojo. Jau
tėsi režisieriaus griežtesnės 
ir reiklesnės rankos stoka. 
Chicagos lietuvių opera su 
režisūra dažnai turėjo var
go ir tik retas pastatymas 
buvo reikiamai atliktas.

Gal pats operų jautriau
sias ir svarbiausias klausi
mas yra balsai ir vaidyba. 
Dažnam ir labai geram so
listui, vaidyba sudaro ne
įveikiamą problemą. Ypa
tingą balsą turintiems, žiū
rovai dažniausiai atleidžia 
vaidybinį trūkumą ir-gėrisi 
tik balsu. Vidutinio balso 
savininkui, gera vaidyba 
yra būtinas priedas, žiūro-

Sol. Aldona Stempužienė 
princesės Eboli vaidmenyje.

E. Būtėno nuotr.

os choras. E. Būtėno nuotr.

vai džiaugiasi geru vaid
mens atlikimu, dažnai už
miršdami- balsą. Nėra abe
jonės, kad muzikos kritikai 
pastebės balsinius bei mu
zikinius trūkumus ir juos 
pažymės savo recenzijose.

Kalėjimo scena. Dainuoja Vytautas Paulionis (didysis inkvi
zitorius) ir Jonas Vaznelis (karalius Pilypas II).

E. Būtėno nuotr.

Juk nėra nieko tobulo, dar 
geriau atliktino.

Šioje operoje tenka skirs
tyti solistus į lietuvius ir 
amerikiečius. Toks paskirs
tymas kai kam gali atro
dyti visai nereikalingas, nes 
net įvairių valstybių opero
se, dažnai dainuojama ope
ros kūrėjo parašyta kalba. 
Mums versti svečią solistą 
ne tik dainuoti, bet ir lie
tuvių kalbą išmokti, gal ir 
nereikėtų. Dažnu atveju ta
rimas yra toks blogas, kad 
vistik negali suprasti, kokia 
kalba dainuoja.

Svečiai solistai — teno
ras D. Rovvadęr, Karolio 
vaidmenyje ir C. Crewey — 
Rodrigo balsiniai buvo ge
ri, bet vaidyba šlubavo. D. 
Rowader tartis buvo daug 
geresnė už antrąjį savo tau
tietį. Neteko matyti prem
jeros, kurioje Rodrigą dai
navo mūsų operos vetera- 
nas baritonas Algirdas Bra
zis. Mačiusiųjų teigimu, 
Brazis savo dainavimu ir 
vaidyba ne vienam išspau
dė ašarą ir sulaukė daug

Antanas Juodvalkis

aplodismentų.
Mūsų ryškieji solistai — 

Jonas Vaznelis, Nerija Lin
kevičiūtė (angliškame teks
te vertai nukirpo galūnę 
ir liko tik Linkus), Aldo
na Stempužienė, Vytautas

Paulionis ir kiti mažesniuo
se vaidmenyse, buvo geri ir 
džiugino gausią publiką.

Vis dėlto išskirtinai mi
nėtini pagrindiniai solistai. 
Jonas Vaznelis, savo balsu, 
vaidyba ir laikysena pasiro
dė visoje karališkoje didy
bėje. Nerija Linkevičiūtė, 
tituliniame jaunos karalie
nės vaidmenyje, žavėjo pub
liką vaidyba, balsu ir iš
vaizda. Aldona Stempužie
nė, galima sakyti veteranė 
operos dainininkė, šiame 
princesės vaidmenyje buvo 
žavinga ir nepakeičiama. 
Vytautas Paulionis, didysis 
inkvizitorius, pasirodė pil
noje savo galybėje. Ameri
kietis tenoras D. Rowader 
buvo balsingas, gyvas prin
cas, bet vaidyba nepasižy
mėjo. Tą patį galima pasa
kyti apie antrą amerikietį 
markyzo vaidmenyje. Dar 
paminėtini Audronė Gaižiū- 
nienė — pažas ir Bronius 
Mačiukevičius — vienuolis.

Operos choras, iki šiol 
buvęs jos pasididžiavimas 
ir stiprybė pradeda mažėti

Antrojo veiksmo scena. Iš kairės: Algirdas Brazis (Radrigo). 
Nerija Linkevičiūtė (karalienė Elžbieta), Audronė Gaižiūnienė 
(pažas Tebaldo) ir Jonas Vaznelis (karalius Pilypas II).

E. Būtėno nuotr. 

sunkesnė. Iki šiol pavykda
vo nuostolius išlyginti, bet 
ar ir toliau taip laimingai 
baigsis, sunku pasakyti. Iš- 
tęsėti 29-neris metus išeivi
jos sąlygomis, reikėjo iš
tvermės, sumanumo ir mei
lės šiam darbui. Nei valdy
ba, nei choristai jokio atly
ginimo negauna, o laisva
laikį ir savaitgalius aukoja 
repeticijoms, į kurias ten
ka savo priemonėmis nu
vykti. Tai didelio pasiauko
jimo ir pasišventimo įsipa
reigojimas.

Atskirai tenka paminėti 
jaunąjį muziką dirigentą 
Arūną Robertą Kaminską, 
kuris rodo didelę meilę lie
tuvių operai ir randa laiko 
jai vadovauti.

Pagarba ir padėka visam 
lietuvių operos kolektyvui.

čia pareikštos mintys yra 
asmens nuomonė ir nėra ko
kia nors kritika ar vertini
mas. Tai tik eilinio žiūrovo 
įspūdžiai.

ir tenka ramstytis svečiais 
amerikiečiais. Vis dėlto dar 
yra 50 choristų, jų tarpe 
23 moterys.

Opera turi didelį būrį 
bendradarbių, talkininkų ir 
rėmėjų. Programos virše
lį (toks pat ir plakatas) su
kūrė dail.. Ada Sutkuvienė. 
Dviem spalvom spaudė Mor
kūno spaustuvė. Programo
je telpa visa informacija. 
Paskelbti mecenatai ir ke
liolika sveikinimų.

Visą organizacinę ir fi
nansinę naštą neša valdyba, 
kurią sudaro: pirmininkas 
Vytautas Radžius, vicepir
mininkai — Vaclovas Mom- 
kus, Eglė Rūkštel.vtė-Sund- 
strom ir Jurgis Vidžiūnas, 
iždininkas Algirdas Put- 
rius, sekretorė Valerija ža- 
deikienė ir narys spec. rei
kalams Bronius Žukauskas. 
Revizijos komisija: Jonas 
Mockaitis (pirm.), Zenonas 
Paškus (vicepirm.) ir Jonė 
Bobinienė (sekr.).

Valdybai visuomet tekda
vo nemaža operų pastatymo 
ir finansavimo atsakomy
bė, bet mažėjant rėmėjams, 
ši našta darosi kas kart

MACHINST needed for N. Carolina 
Aluminuin Fubricatora, Also: SET- 
UP PF.RSONS, FOREMEN, TOOL 
MAKERS. Hu«t have good knowledge 
or inillmg equip., punch presses, etc. 
I 800-221 0998 Mon.-Fri. ask for Mr. 
Kelhher (18-22)
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Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininkų

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

W. ItrMrtavės (312) 263-5826; (312) 677-8489.
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CHICAGOS LIETUVIAI
Iš LIETUVIŲ FONDO 
TARYBOS POSĖDŽIO

Lietuviu Fondo taryba 
posėdžiavo š. m. gegužės 3 
d. savoje būstinėje, Chjca- 
goje. Tai buvo pirmas posė
dis po įvykusio metinio na
rių suvažiavimo. Posėdi ve
dė tarybos pirm. Povilas Ki
lius, o sekretoriavo reikalų 
vedėja Alė Steponavičienė. 
Posėdyje dalyvavo 11 tary
bos narių, 5 valdybos nariai 
ir kontrolės komisijos pir
mininkas.

į Lietuvių Fondą per 
sausio-balandžio mėnesius 
įstojo 57 nauji nariai, kurie 
tarybos nutarimu priimti. 
Gegužės 1 d. Lietuvių Fon
das turėjo 5617 narių.

Tarybos pirm. P. Kilius 
pasidžiaugė gausiu ir dar
bingu narių suvažiavimu, 
analizavo balsavimo tvarką 
ir padarė sugestijų dėl įga
liojimų. .Jo pasiūlymas nau
doti amerikietiškų finansi
nių ir komercinių instituci
jų įgaliojimų tvarką, tary
boje rado pritarimą, bet tą 
klausimą nuspręsta pana
grinėti plačiau kitame ta
rybos posėdyje.

Valdybos pirm. dr. Anta
nas Razma pranešė, kad 
yra atspausti informaciniai 
lankstinukai abiem kalbom 
apie testamentų sudarymą 
ir bendrą Lietuvių Fondo 
veiklą. Valdyba padaugino 
ir visiems Pelno skirstymo 
komisijos nariams įteikė 
paramai gauti prašymus. 
Ieškoma būdų padidinti L. 
Fondui įnašus, nes aukų 
plaukimas yra sumažėjęs, 
nors atitinka ir kitų metų 
įnašams. Pradedama galvo
ti apie Lietuvių Fondo ant
rą leidinį, nes yra susidomė
jimas ir nuotraukos prade
da ateiti. Leidinys būtų lei
džiamas tik sukaupus pen
kių milijonų kapitalą. Ižd.-
K. Barzdukas pateikė pini
ginę apyskaitą. Per 4 mėne
sius gauta 38,000 dol. įna
šų ir pagrindinis kapitalas 
V. 1 d. siekė 3,140,000 dol.
K. Dočkus painformavo

Lietuvių Fondo 1985 m., pelno skirstymo komisija. Sėdi: M. 
Rcmienė, pirm. St. Baras. Ir. Pemkienė, dr. G. Balukas. Stovi: 
V. Kutkus, Br. Juodelis, D. Gotceitienė, M. Drunga ir dr. A.

Razma.

Antanas Juodvalkis

apie turimą žemės ūkį Wis- 
consine. ūkis išnuomotas, 
bet tenka tvarkyti trobe
sius, nes senuose pastatuo
se visad atsiranda proble
mų, kurias reikia sutvar
kyti.

Finansų komisijos nau
jasis pirm. Jonas Vaznelis 
buvo dalykiškas ir prane
šė apie Lietuvių Fondo in
vesticijas.

šiuo metu susidomėjimo 
centre yra Pelno skirstymo 
komisija, kurią sudaro: L. 
Fondo atstovai — Stasys 
Baras (pirm.), Gediminas 
Batukas ir Marija Reinienė, 
antrininkas Mykolas Drun
ga, JAV LB Krašto valdy
bos deleguoti — Bronius 
Juodelis (sekr.), Vytautas 
Kutkus ir Irena Pemkienė, 
antrininkė Dalia Gotceitie
nė. Komisija turėjo posėdį, 
susipažino su gautais pra
šymais ir nustatė skirsty
mo gaires. Skirstymui ta
ryba leido 175,000 dol., iš 
kurių studentų stipendi
joms iš spec. veikiančių 
fondų, reikia atskaityti apie 
28,000 dol. Taigi, bendrie
siems reikalams belieka tik 
147,000 dol., o prašymų 
gauta 538.000 dol. sumai, 
neįskaitant, stipendijų. Ko
misija susipažinusi su pra
šymais. nutarė paskirti pa
sikalbėjimus su svarbiausių 
institucijų vadovais, kad 
išaiškintų prašomos para
mos reikalingumą. Komisi
jos pirm. Stasys Baras la
bai kruopščiai ruošiasi pel
no skirstymui. Sudaryta 
stipendijoms rekomenduoti 
pakomisė iš šių asmenų: St. 
Baro, M. Drungos, Ir. Pem- 
kienėš, A. Liulevičiaus ir 
V. Traškaitės. Pelno skirs
tymo komisijos posėdis nu
matomas antroje pusėje 
birželio.

Dr. ' Kazys Ambrozaitis 
kalbėjo apie testamentų su
darymo. reikalingumą ir 
džiaugėsi tuo reikalu išleis
ta informacija abiem kal
bom.

Įdomų pranešimą patei-

Lietuvių Fondo 1985 m. valdyba. Sėdi: O. Barškėtytė, M. Remienė, pirm. dr. A. Razma, A. 
Steponavičienė. Stovi: K. Dočkus, A. Juodvalkis, K. Barzdukas ir dr. A. Razma, jr. Trūksta St 
Baro, R. Juškienės ir dr. J. Račkausko.

Chicagos ALT nauja valdyba
1984-85 metais Chicagos 

ALT pirmininko pareigas 
ėjo Amerikos Liet. Social
demokratų Sąjungos atsto
vas inž. Edmundas Jašiū
nus. Konferencija įvyko 
Lietuvių Tautiniuose na
muose š. m. balandžio mėn.
27 d. Dalyvavo 31 tarybos 
narys, įvairių lietuviškų or
ganizacijų atstovai ir ne
mažas skaičius svečių. Iš 
viso buvo arti šimto.

Sugied o j u s Amerikos 
himną ir perskaičius invo- 
kaciją buvo sudarytas pre
zidiumas, į kurį buvo pa
kviesti ALT pirm. Teodo
ras Blinstrubas. Kazimieras 
Oksas, Mykolas Pranevi
čius, dr. Vytautas Dargis 
ir Stasys Mankus.

Darant pranešimus iš 
skyriaus veiklos pirmasis 
kalbėjo skyriaus pirminin
kas inž. E. Jasiūnas. Jo žo
džiais tariant, Chicagos Lie
tuvių Taryba turėjo 4 posė
džius ir 1-ną valdybos po
sėdį. Tie posėdžiai visada 
vykdavo prieš svarbesniuo
sius minėjimus, kaip Vasa- 

■tos, baisiojo birželiorio 1.G
-

□ -v. .-*» —>

kė Lietuvių dailiojo meno 
instituto pirm. dr. G. Ba- 
lukas. Institutas numato 
persitvarkyti ir pakeisti 
pavadinimą j LIETUVIŲ 
DAILĖS MUZIEJŲ.

Taip pat pranešimus pa
darė A. Juodvalkis, M. Len
kauskienė, V. Kutkus, St. 
Baras ir K. Ambrozaitis. Po 
pelno paskirstymo, numato
ma sušaukti spaudos kon
ferenciją ir painformuoti 
lietuviškąją visuomenę kam 
ir kodėl parama paskirta.

Tarybos posėdis buvo ra
mus, bet aptarti visi Lietu
vių Fondo reikalai. Neat- 
laidžiai buvo siekiama su
telkti 5 milijonų dol. kapi
talą, kad gaunamų pajamų 
užtektų visiems lietuviš
kiems poreikiams paten
kinti. 

trėmimą paminėjimas ir 
kit..

Praėjusios kadencijos me
tu Chicagos ALTai priklau
sė 33 įvairių lietuviškų ide- 
aloginių ir kitokios rūšies 
organizacijų nariai.

1984 m. liepos mėn. 19 d.
Dirkseno federalinės vy
riausybės pastate, Chicagos 
vidurmiestyje, įvyko Pa
vergtų Tautų konferencija, 
kurioje dalyvavo daug
Amerikos spaudos ir TV at
stovų. Iš lietuvių pusės da
lyvavo tiek ALTos, tiek ir 
Chicagos skyriaus atsto
vai. Konferencijos kalbėto
jų tarpe buvo adv. P. žum- 
bakis ir L. Kojelis.

Vykstant Chicagoje ALT 
44 suvažiavimui ir 10-tam 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
kongresui, Chicagos sky
riaus vadovybė ir nariai pa
rodė daug aktyvumo ir 
energijos, kad viskas pasi
sektų kuo geriausiai. Per 
svečių susipažinimo pobūvį, 
kuris vyko Lietuvių Tauti
niuose namuose, Chicagos 
skyrius ALT centrui įteikė 
1,000 dolerių čekį. Už skel
bimus ir sveikinimus kon
greso leidinyje buvo surink
ta net 3,700 dolerių. Minint
Vasario 16-ją buvo surink
ta 13,600 dol. aukų.. Tai re
kordinė suma, kurią kada 
nors Chicaga yra ALT pa
aukojus.

Pirmininkas savo kalboje 
pabrėžė, kad svarbiausias 
ALTos pajamų šaltinis esąs 
Vasario 16-sios minėjimas. 
Labai apgailestavo, kad tas 
minėjimas šiandien nesuda
ro tokio kilnaus įspūdžio, 
kaip kad seniau sudaryda
vo, nes išsidalino į daugybę 
vietovių.

Chicagos ALT iždininkas 
Oskaras Kremeris perskai
tė labai kruopščiai paruoštą 
pinigine apyskaitą. Pajamų 
per metų laikotarpį turėta 
14,697.75 dol. Iš praeitų 
metų perimtas likutis — 
2,244.76 dol. Iš viso akty- 
suose 16,942.51 dol.

Išlaidų turėta 15.655.88 
dol., kuriuos sudarė būtinos 
skyriaus išlaidos ir ALT iž
dininkui įteikti 11,000 do
lerių. Kasos likutis 1,286.63 
dol.

Iždo globėjų vardu pra
nešimą perskaitė agr. Ignas 
Andrašiūnas. Chicagos ALT 
piniginė atskaitomybė buvo 
vedama tiksliai, ir visos iš
laidos dokumentais patei
sintos.

Pasibaigus pranešimams 
ir jokių klausimų neatsira
dus, pirmininkaujantis pa
kvietė nominacijų komisiją 
pranešti, ką ji siūlanti į 
1985-86 metų vadovybę. 
Kadangi minėtam laikotar
piui Chicagos ALT pirmi
ninkavimas atitenka Ame
rikos Lietuvių Tautinei Są
jungai, tai nominacijų ko
misijos pirm. Ig. Andrašiū
nas perskaitė tokį pasiūly
mą: pirmininkės vietai — 
Chicagos ALT S-gos vice
pirmininkę Matildą Marcin
kienę; vicepirmininkais — 
Petrą Bučą, Edmundą Ja
šiūnų, Teodorą Kuzienę ir 
Vladą šoliūną; iždininku — 
Oskarą Kremerį; sekreto
rium — dr. Vytautą Dargį; 
protokolų sekr. — Stasį 
Monkų; finansų sekr. — 
Jūratę Jasiūnienę. Visi bu
vo patvirtinti rankų ploji
mu. Niekas nepasakė nė vie
no žodžio prieš. Iždo globė
jais sutiko būti I. Andrašiū
nas, E. Mikužiūtė ir J. Ku- 
zas.

Taip sklandžiai konferen
cijai vykstant, tuoj pat bu
vo pasiekta ir paskutinis 
dienotvarkės punktas — 
klausimai ir sumanymai. 
Jų buvo labai mažai, tai jo
kio rūpesčio niekam nesu
kėlė.

Konferencijos užbaigai, 
sugiedojus Lietuvos himną, 
visi jos dalyviai buvo pa
kviesti prie kavutės ir už
kandžių. Juozas žemaitis

IIOUSEKEEPER
Housekcepcr needed live in. 5 days 
Tucs. thru Sat. Duliea inc.ludc house- 
kceping, liiundry elc. No cooking. 
Mušt lovr doRs. Send resume to: L.i- 
thuaninn American Nevvnpaper, P. O. 
Box N-3 1015 Che&nut Street,
Pbih*delphia, Pa. 19107, (18*20)
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Los Angeles lietuviai
Rūta Šakiene

VYSK. P. BALTAKIS PAS 
LOS ANGELES 

LIETUVIUS

Vyskupas Paulius Balta- 
kis, balandžio pradžioje 
grįždamas iš Australijos, 
keturių dienų viešnagei bu
vo sustojęs Angelų mieste.

Jau jis spėjo pagarsėti ne 
tik kaip keliaujantis, bet 
ir "jaunimo vyskupas”, tad 
Los Angeles jaunieji lietu
viukai, kaip dar niekuomet, 
subruzdo tinkamai svečią 
priimti. Neatsiliko, žinoma, 
nei "senieji”.

Jaunas ir energingas nau
jasis lietuvis vyskupas per 
tas kelias lietuvių tarpe 
praleistas dienas spėjo su
sitikti ir pastoracijos reika
lais pasitarti su įvairių gru
pių žmonėmis, aplankė li
tuanistinę mokyklą, kur 
kalbėjosi su mokiniais, mo
kytojais ir tėvais, buvo jų 
gražiai priimtas ir apdova
notas lietuviško stiliaus me
nišku kryžiumi. Gilų įspūdį, 
ypatingai jaunimui, paliko, 
kai vėliavų pakėlimo iškil
mių metu parapijos kieme 
mūsų trispalvę pakėlė pats 
vyskupas.

šeštadienį, balandžio 13- 
tą, girdėjome vyskupą Bal
takį kalbant lietuviškos ra- 
dijos programoje, o sekma
dienį kaliforniečiai lietuviai 
masiniai suvažiavo j šv. 
Kazimiero bažnyčią daly
vauti mišiose, kurias atlai
kė ir padrąsinantį, paragi

A. A.

GEN. STASYS RAŠTIKIS 
1896-1985

Lietuvos Respublikos vyras: Nepriklau
somybės kovų savanoris, Kariuomenės vadas, 
Krašto apsaugos ministeris.

Lietuvių tauta pagarbiai prisimena ir 
liūdi netekus iškilaus valstybininko.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė reiškia 
gilią užuojautą velionio žmonai poniai ELE
NAI MARIJAI RAŠTIKIENEI, giminėms ir 
artimiesiems.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

Pedagogei

BIRUTEI VOKIETAITYTEI-IWO.ILOW

Vokietijoje mirus, jos broliui Dr. ALGIRDUI 

VOKIETAIČIUI ir artimiesiems nuoširdžią užuo

jautą reiškia
į

LLKS nariai
Los Angelėje

nantį, daugiausia į jaunimą 
nukreiptą pamokslą pasakė 
garbingasis svečias. Mišias 
koncelebravo parapijos kle
bonas kun. dr. Algirdas Ol
šauskas ir prelatas Vincen
tas Bartuška. Ceremonijas 
tvarkė prelatas Petras Ce- 
liešius. Mišių metu giedojo 
komp. Br. Budriūno vado
vaujamas parapijos choras 
ir pirmą karta pasirodė 
jaunimo choras, vadovau
jant Rimui Polikaičiui. Mi
šiose dalyvavo daug jauni
mo, kurie svečiui vyskupui 
sudarė ir garbės sargybą.

Po pamaldų visi susirin
ko viršutinėje parapijos sa
lėje, kur turėjo progos su 
vyskupu Baltakiu asmeniš
kai susipažinti ir pasikal
bėti, pasivaišinti šeiminin
kių patiektais gausiais ir 
skaniais užkandžiais, užsi
geriant kava ir puikiuoju 
Kalifornijos vynu.

Los Angeles skautai ir 
skautės vyskupo P. Balta
kio sielovados fondui įteikė 
tūkstančio dolerių dovaną. 
Nemažai sudėjo ir kiti daly
viai. Iš viso svečiui buvo 
įteikta virš šešių tūkstan
čių.

Vyskupo atsilankymas ir 
jo priėmimo iškilmės buvo 
tikra Los Angeles lietuvių 
parapijos šeimos šventė, 
kuri praėjo labai pakilioje 
nuotaikoje ir paliko puiku 
įspūdį.

• Rūta Klevą Vidžiūnie
nė, Lietuvių žurnalistų Są-

DIRVA

Vysk. P. Baltakio viešnagės metu, per Šv. Mišias Šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioje. Iš kairės: klebonas Algirdas Olšaus
kas. vysk. Paulius Baltakis, prel. Vincentas Bartuška ir prel. 
Petras Celiešius.

jungos cv pirmininkė, lai
mėjo šių metų Draugo žur
nalisto premiją, kurią ji, 
komisijos nutarimu, dalina
si su Liuda Rugieniene. Pre
mijos mecenatas — kun. 
dr. Juozas Prunskis.

OPPOHTUNITY FOR

RNS
Progreusive skilled nursing fncility is 
looking for ambitious dedicated RNs, 
who are inlerested m relocating. Com 
petitive salary. Muši have numinu 
home experience. Send resume to: 
JOSEPH WOOD, ADMINISTRATOR.

Canterbury Vilią of Hanford.
1007 LACF.Y BLVD. 

HANFORD. CA. 93230 
<18-21)

1ST CLASS SKILLED
FOREMAN needed for >rd shift

vvitn Ihorvugh knovvledųe in manufac- 

luring of cutlinu IooIn, auch as dūlis, 

reamers and etc. Please call 805-922- 
8222 or write to

SEMCO TWIST DRILL AND 
TOOL CO. INC.

2936 1NDUSTRIAL PKWY. 

SANTA MONICA. CALIF. 93455 
i 18-21)

Construct ion
PROJECT MANAGER 

STRUCTURAL STEEL
Nationul fabricator erector has open- 
ing ,for Project Manager to execule 
structural steel modification projeets. 
Mušt have Severai year» construction 
and managemenl experience in the 
industrial markei. Send resume to:

W. H. Treharne. Vice President 
BROAD CORP

195 ('ainpbell
River Rouge, Mich. 482 18

((18 20)

OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELP 

PHYSICIAN 
INTERNAL MEDIC1NE OR FAMILY 

PRACTICF.
ALSO

REGISTERED NURSES 
y- iY *■” ’ ii t vštflFT“ 

( ompetitive salary & shift difterrn- 
lia) nurses. We have a 29- bed. acule 
care facilily in in an underulil zed 
service,* seeking a physician vvilling 
to relocates to rjorlhern Maine. Vcry 
liberal income guaranteed »for I st 
year of practice. Office space pro 
vided by fačility. If interested call or 
write to: A. Mitcheli. Physician Re- 
eruiter, Van Buren Community Hos
pital, 2 Main Street, Van Buren, 
Maine 04785. (207) 868-2796-

Equal Opportunity Employer
i l9-2h

\VANTI.D EXPERIENCED 
SURFACE GRINDERS 

J1G GRINDERS 
E. D. M. OPERATORS 
LATHE OPERATORS 

Mušt be experienced on punch and 
die delail or elose lolerances. Mušt 
be able to work overlime. Excel. pay 
benefits and working conditions. Ap
ply in person to: KEN FORGASH.

MOELLER MFG. 
12173 Market St. 

Livonla, Mi. 48150 313-591-6222
(19-2 I I

TOOL & CUTTER GR1NDER
EXPERIENCF.D ONLY NF.ED APPLY

MUŠT HAVE:
• FLA T FOR M 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)

DĖL BALSUOTOJU 

APATIJOS
Dar žiemos metu, susipa

žinus su paskelbtais JAV 
LB gegužės mėnesyje įvyk
siančiais rinkimais, su il
gais straipsniais spaudoje 
apie veiksnių nesutikimus 
ir abipusę visadą konstruk
tyvią veiklos kritiką, atgijo 
viltis, kad besiartinantys 
rinkimai atneš "naujo vė
jo”. Rinkimų klausimu 
spaudoje buvo labai entu
ziastingai ir plačiai pasisa
kyta. Net privačiame gy
venime vyko gyvos diskusi
jos apie rinkimus, o spau
doje galima buvo užtikti 
konkrečius patarimus, kaip 
priešrinkiminę akciją pagy
vinti ir sudominti eilinį bal
suotoją — lietuvį. To-ypa
tingai buvo laukiama dides
nėse kolonijose, kuriose as
meniškas sąlytis yra daž
nas ir aktyvus. Išgyvenus 
virš trijų dešimtmečių de
mokratiškoje šalyje ir-bal- 
suojant, naudojantis pilie
tinėmis teisėmis ir privile
gijomis, esame pratę, kad 
rinkimų organizuotojai bal
suotojus visapusiškai pa
ruoštų, supažindintų su 
kandidatais, jų platformo
mis ir politine filosofija. Aurelija Baiašaitienė

J *
t JUOZAS MIKONIS - Realtor *
* savininkas *
! EAST SHORE REALTY:

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

> apskrityse, ypač East 185 gt. — Neff Road.
♦ Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip- ♦ 

ils 1 mnnn iofolmn *

* » * *♦ J* Mums reikia namų Cuyahoga, Lake ir Geauga *
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Deja . . . Jau namus pa
siekė balsavimo lapeliai' su 
Ohio Apygardos kandida
tais ir instrukcijomis, kaip 
balsuoti bei kur savo balsą 
atiduoti. Ir viskas. Sąraše 
daugumą pavardžių pažįsta
me, bet ne visas. Nebuvo 
niekur paskelbti jokie kiti 
daviniai apie kandidatus, 
išskyrus jų amžių ir pro
fesijas bei išeitą mokslą ... 
Juk nebalsuojame mes nei 
už mokslo laipsnį, nei už 
amžių, nei už profesiją, o 
tik už asmenį, kuris tai iš
sišakojusiai organizacijai 
atneštų naudos savo idėjų 
naujumu, savo asmens švie
sa, kuris savo veiklos kryp
timi būtų priimtinas daugu
mai ar bent jo nuomonė bū
tų žinoma balsuotojams, 
kurių vardu jis kada nors 
darys sprendimus.

Nebeliko jokio intereso 
balsuoti, nes atrodo, kad ši
tie rinkimai tėra kažkokio 
formalumo atlikimas, netei
kiant balsuotojams jokios 
svarbos. Teliks surašyti 
statistiką, įtraukti į kny
gas, vėliau paposėdžiauti, 
pasiskirstant pareigom. Vi
suomenės balso nebus daug. 
Tie, kurie balsuos, atliks 
savo pareigą abejingai, tik 
kad apramintų savo sąžinę, 
kad pareiga atlikta. Bot vė
liau, iškilus svarbiems klau
simams ir padarius spren
dimus visos visuomenės 
vardu, kaip tai buvo ne kar
tą padaryta, laimėjusieji 
kandidatai neturės morali
nio mandato. Gaila, kad dar 
vieni rinkimai pravedami 
taip, jog nei pasirinkimo, 
nei informacijos nėra.

Tiesa, kad vienas vienin
telis kandidatas labai pla
čiai per daugelį laikraščio 

'numerių reklamuoja patį 
save. Bet kur kiti? Kodėl 
nei vienam iš jų neduota 
proga pasisakyti, kad ir ne 
taip plačiai, kaip Dr. A. 
Butkus? O gal jie visiškai 
nėra suinteresuoti, tik įkal- 

* barni, sutiko kandidatuoti?
Todėl siūlau nesistebėti, 

jei rinkimų metu paaiškės 
balsuotojų apatija ir abe
jingumas.
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Veiklos išvystymo pagrindai
ir išdavos Aurelija Balašaitienė

Kiekviena organizacija ir 
institucija, ieškodama plačio
sios visuomenės paramos, daž
nai ir išsamiai informuoja mū
sų spaudą apie savo veiklą, 
posėdžius, suvažiavimus, sim
poziumus ir kitas savo darbo 
apraiškas. Ilgi reportažai pap
rastai yra gausiai iliustruoja
mi dalyvių bei posėdžiautojų 
nuotraukomis. Tuo būdu vi
suomenė yra ne tik supažin
dinama su pačia organizacija, 
bet jos vardo ir veiklos popu
liarinimas randa atgarsį ir 
tampa pažįstama bei populia
ri. Asmenys, kurie vadovauja 
organizacijoms, nežiūrint pa
vardžių, tėra tik savo einamų
jų pareigų simboliai ir savosios 
organizacijos idealų bei tikslų 
propaguotojai. Jų aktyvumas, 
veikla ir pasisakymai atspindi 
pačią organizaciją.

Laisvajame pasaulyje atsi
kūrusi lietuviškoji skautija yra 
jau nuėjusi gražų savo veiklos 
kelią, priauginusi naują vado
vų ir vadovių kartą, savo už
davinį, pagal esamas sąlygas, 
atlieka ištikimai ir sąžiningai. 
Tačiau plačioji viusomenė 
skautų veiklą daugumoje pa
žįsta tik iš tradicinių Kaziuko 
mugių ir trumpų žinučių apie 
stovyklas. Todėl kartais su
sidaro klaidingas įspūdis, kad 
skautiškas darbas ribojasi 
rankdarbių gaminimu, jų par 
davimu ir laužais stovyklose. 
Tik retai kuriam kyla klausi
mas, kaip tame jaunime išvys
tomas pareigos ir darbo reika
lingumo jausmas, noras dirb
ti, mokytis, drausmingai ro
dytis viešumoje, vaidinti, dai
nuoti lietuviškas dainas, pa
žinti mūsų dailę, tautosaką, 
papročius ir išvystyti tam tik
rą visuomeniškumo laipsnį. 
Juk tai tik ilgo, ištvermingo 
darbo vaisius, sistematingai 
ir metodiškai auklėjant jauni
mą nuo pat mažens, jį neju
čiomis formuojant Dievo, Tė
vynės ir Artimo tarnybos idea
lų rėmuose, naudojant skau
tiškus metodus. Tam darbui 
reikalinga turėti pasiruošusius 
darbščius ir pasišventusius ide 
alistus, savo laiko, jėgų ir net 
lėšų nesigailinčius vadovus bei 
vadoves. Vienetus, paplitu

Montrealio skautijos surengtoje Kaziuko mugėje buvo didelis susidomėjimas skautų ir
skaučių dirbiniais.

sius po laisvojo pasaulio kraš
tus, jungia centrinė vadovy
bė, kaip darni administracinė 
struktūra, kurios uždavinys 
yra vadovų paruošimas, visų 
vienetų veiklos apjungimas, 
jos vienodinimas nustatant 
uniformas, ceremonialą, lei
džiant informacinius aplink
raščius, žurnalus bei skautiš
kos ideologijos vadovėlius lie
tuviškos skautybės tradicijų 
šviesoje.

Šių metų pradžoje Chica
goje įvyko Skautijos naujos va
dovybės pareigų perdavimo

Rochesterio skautės atliekant programa, jubiliejinėje sueigoje.

Vyr. skautininke S. Gedgaudienė sveikina sukaktuvininką, 
Rochesterio skautijos vadovą v. s. St. Ilgūną.

DIRVA

iškilmės, praėjus demokratiš
kai ir tvarkingai pravestiems 
rinkimams korespondenciniu 
būdu. Tos iškilmės buvo spau
doje plačiai aprašytos. Tačiau 
toliau bet kokia informacija 
apie sekančią veiklą visuome
nės nepasiekė nes, kaip ir pri
dera skautams, tuojau imtasi 
konkretaus darbo, apie pasi
ruošimus, planus, pasitarimus 
ir suvažiavimus nebesigarsi- 
nant spaudoje. Pasiteiravus 
teko patirti, kad per pirmuo
sius tris mėnesius po pareigų 
perdavimo jau gerokai pasi-

Vyr. skautininke Stefa Gedgaudienė su Montrealio tunto 
tuntininkė Asta Staskevičiene.

darbuota.
‘Tiesioginis asmeninis ryšys 

yra vienas iš veiklos išvystymo 
pagrindų. Aplankytieji skau
tiški vienetai jaučiasi nesą at
skirti, izoliuoti. Jie pajunta 
turį balsą, svorį, esą girdimi ir 
matomi’ - pareiškė pokalbio 
metu Skaučių Seserijos Vyriau
sia Skautininke Stefa Gedgau
dienė, kurios ‘kelionių dieno
raštis’ mane nustebino, kad 
per tokį trumpą laiką buvo 
nukeliauta taip toli ir tiek 
daug atlikta. Taip pat paste
bėjau, kad kelionės į vienetus 
ir suvažiavimus kaip tik buvo 
tuo metu, kai aplink siautė 
sniego pūgos ir žmonės be di
delio reikalo vengė palikti sa
vo namus.

Vos kelioms savaitėms pra
bėgus nuo pareigų perdavimo 
ir po jų vykusių trijų dienų 
darbo posėdžių Chicagoje, Ste
fa Gedgaudienė vasario 9-10 
dienomis jau posėdžiavo New 
Yorke suvažiavimo Dainavoje 
reikalu. Tame suvažiavime 
taip pat dalyvavo Brolijos Vy
riausias Skautininkas Kazys 
Matonis, s. Donatas Rama
nauskas, v.s. Danutė Surdė- 
nienė ir kiti skautijos vadovai 
bei vadovės. Čia buvo taria
masi dėl gegužės mėnesį ren
giamo suvažiavimo, detaliai 
planuojant ir nustatant pa
grindines gaires. Ta pačia 
proga Vyr. Skautininke apta
rė veiklos klausimus su Skau- 
tininkių Skyriaus vadove v.s. 
Lile Milukiene, kaip ir židi- 
niečių klausimą su jų vadove 
v.s. Ramute Cesnavičiene.

Kovo 9-10 dienomis teko 
grįžti į Chicagą pasitarimams 
su tuntininkėmis ir dalyvauti 
įdomiame Chicagos skaučių- 
skautų meninio vieneto vai
dinime.

Atidariusi Kaziuko mugę 
Clevelande kovo 24 d., Vyr. 
Skautininke paskutiniam mėn. 
savaitgaliui išskrido į Montre- 
alį, kuriame buvo pakviesta 
irgi atidaryti Kaziuko Mugę ir 
turėjo progos pabendrauti su 
skautininkėmis ir vadovėmis. 
Tai geografiniai labiausiai ižo 
liuotas skautiškas vienetas, ku
rio veiklą suintensyvinti ryžo
si patys jaunieji vadovai, pa
siryžę užmegsti artimesnį ryšį 
su kitais skautais. Kaziuko 
Mugė buvo jų pirmasis išėji
mas į viešumą. Jauna tunti
ninkė vyr. sk. Asta Staškevi- 
čienė, neseniai gavusi ‘inžine

Nr. 20 — 11

rijos žiedą’ ir 10 tūkstančių sti
pendiją toliau tęsti inžinerijos 
studijas, yra gražiai lietuviš
kai kalbanti, energinga vado
vė, sugebanti įspūdingai pasi
ruošti reprezentacijai viešu
moje. Pagrindinė pasitarimų 
tema buvo ryšių palaikymas ir 
pasiryžimas lietuviškai skau- 
tauti.

Montrealio skaučių vadovės 
kėlė opų lietuvių kalbos varto
jimo klausimą, vienetuose tu
rėdamos mišrių šeimų vaikus, 
labai silpnai kalbančius lietu
viškai. Klausimas yra svarsto
mas ir vadovybėje, tačiau bu
vo prieita bendra išvada, kad 
nesą teisinga kalbos mokymo 
naštą uždėti ant organizacijos 
pečių. Pirmoje eilėje tuo klau
simu turėtų rūpintis, žymiai 
stipriau, šeima ir lituanistinė 
mokykla.

Balandžio 14 d. Vyr. Skauti 
ninkė vyko į Shrewsbury, Ma. 
kuriame buvo sušauktas Atlan 
to Rajono vadovių-vų suvažia
vimas. Čia buvusi puiki pro
ga susipažinti su vietos vado
vais ir jų darbo metodais. Ra
joną sudaro eilė mažų viene
tų, kurie labai gražiai skautiš
kai dirba, veiklą sėkmingai 
koordinuojant Vadeivei ir 
Vadeivai j.s. Genei ir v.s. Apo 
linarui Treiniams.

Sekančią savaitę, balandžio 
21 dieną, Stefa Gedgaudienė 
lankėsi Rochesteryje, kur Dai
navos vietininkija atšventė sa
vo veiklos 35 metų sukaktį. 
Minėjimas buvęs įspūdingas ir 
turiningas, susilaukęs daug 
gražių sveikinimų iš kitų orga
nizacijų. Ilgametis vadovas 
v.s. Stasys Ilgūnas, pagrindi
nis skautiškos veiklos Roches
teryje variklis, buvo gražiai 
įvertintas, pasveikintas.

Gegužės 25-27 dienomis 
įvyksiantis skautų suvažiavi
mas Dainavoje yra sparčiai 
planuojamas. To suvažiavi
mo pagrindinis tikslas yra tau
tinis auklėjimas, literatūra, is
toriją, geografiją perduodant 
jaunimui skautišku metodu, 
įjungta taip pat tautodailė ir 
tautosaka. Į darbą aktyviai 
yra įsitraukusios taip pat ir 
jauniausios vadovės. Turinin
ga ir gerai paruošta programa 
yra suplanuota originaliai ir 
patraukliai, sprendžiant iŠ 
programoje surašytų pavadi
nimų - kaip ‘Kauno miestas’,

(Nukelta į 12 psl.)
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DETROITO UCTUVIAI
BIRUTIEČIŲ SUKAKTIS

D. L. K. Birutės Draugi
jos Detroito skyriaus 30- 
ties metų veiklos sukaktis 
buvo paminėta gegužės 5 d. 
šv. Antano parapijoje. Į pa
maldas už gyvas ir miru
sias birutietes, žygiuojant 
kun. Alfonsui Babonui prie 
altoriaus, iš paskos žygia
vo birutietes, parapijiečiai 
ir svečiai. Kristina Daug
vydienė ir Jadvyga Budrie
nė padėjo gėlių puokšte 
prie altoriaus.

Po mišių visi rinkosi į 
salę. Akademijų atidarė 
skyriaus pirmininkė Kris
tina Daugvydienė, pasveiki
no svečius ir pastebėjo, kad 
per 30 metų birutiečių daug 
kas padaryta. Padėkojo 
muz. Stasiui Sližiui, kuris 
ilgai vadovavo birutiečių 
suorganizuotams chorui ir 

. Detroito visuomenei, rėmu
siai birutiečių veiklą.

Po kun. Alfonso Babono 
jautrios ir gražiai paruoš
tos invokacijos, atsistoji
mu ir tylos minute buvo 
pagerbtos mirusios sky
riaus narės ir išvakarėse

Veiklos išvystymo 
pagrindai...

(Atkelta iš 11 psl.) 
‘Laisvės varpo apeigos’, ‘Nepri 
klausoma ir dabartinė Lietu
va’, ‘Gatvės Berniuko Nuoty
kiai’ knygos pristatymas ir t.t. 
Yra numatytas laikas klau
simams, pasisakymams ir dis
kusijoms. Suprantama, kad 
tokio pobūdžio suvažiavimas 
neliks be teigiamos įtakos to
limesnei veiklai. Aiškiai yra 
matomas naujos medžiagos ir 
naujų metodų ieškojimas, kad 
kuo sėkmingiau, atsižvelgiant 
į modernaus gyvenimo nuotai
kas, lietuviškosios skautybės 
idealai išliktų. Kartu, tai yra 
tąsa anksčiau pradėto darbo, 
nes tai bus jau penktasis to po
būdžio skautijos ruošiamas 
metinis suvažiavimas.

Per tuos tris mėnesius Vyr. 
Skautininkės padarytos kelio
nės į įvairias vietoves su tikslu 
susipažinti asmeniškai su vieti 
nomis sąlygomis ir vadovėmis, 
turi didelės įtakos į vienetų 
veiklos pagyvinimą, pakeliant 
jų nuotaiką bei prestižą. Juk 
dabartinis pasaulis gyvena 
garsių kelionių ženkle: kėliau 
ja popiežius, prezidentai, ka
ralienės, princai, ministeriai 
ir jų patarėjai. Vieni nori pa
kelti savo krašto prestižą, kiti 
ieško savo valstybei finansinės 
ar politinės paramos, bet kiek
vienas keliauja su viena min
timi : kontaktas akis į akį, ke
lionės su asmenišku atspalviu 
atneša didelę naudą. Taigi ir 
skautų vadovų kelionės atlie
ka vieną iš pagrindinių užda
vinių mūsų, po visą pasaulį 
pasisklaidžiusio, jaunimo la
bui: juos savo buvimu sujung
ti, savo nuotaika sustiprinti, 
patarimu padėti, pagyrimu - 
paskatinti.

Antanas Grinius

miręs buvęs Lietuvos ka
riuomenės vadas gen. Sta
sys Raštikis. Tolimesnei 
programai vesti pakviesta 
Mėta Šepetienė, kuri pri
statė iš toliau atvykusius 
svečius: Jadvygą Budrienę, 
Izabelę Jonaitienė, Bene
diktą ir Stefaniją Garliaus- 
kus iš Clevelando ir Balį 
ir Mariją Gražulius iš Flin- 
to.

Jadvyga Budrienė pusva
landžio paskaitoje nušvietė 
birutiečių atsiradimo aplin
kybes ir jų atliekamus dar
bus. Jos pasakymu 1924 m. 
buvo įkurta draugija, ku
riai priklausė tik gydytojų 
žmonos, o vėliau 1924 m. 
kovo 15 d. Sofijos Oželienės 
pakviestos įsijungė ir Lie
tuvos karininkų žmonos. 
Draugija turėjo 22 skyrius 
ir 500 narių.

Detroito skyriaus apžval
gą padarė Cecilija Balsie
nė. Skyrius buvo įsteigtas 
1955 m. gegužės 22 d. Pir
mąją valdybą sudarė: Ve
ronika Černienė — pirmi
ninkė, Elena Gerulaitienė
— vicepirmininkė, Teresė 
Mitkuvienė — iždininkė, 
šorlotė Ruseckienė — ko
respondentė, Ona Griškelie- 
nė — sekretorė ir Valerija 
Patalauskienė ir Pranė 
Balandienė — narės. 1962 
m. skyriaus pirmininkė bu
vo Mėta šepetienė ir po 
dviejų metų išrinkta Kris
tina Daugvydienė, kuri ir 
šiandien tas pareigas eina. 
Skyrius rengė koncertus-ba- 
Jius, artimai bendradar
biauja su savanoriais ir ra- 
movėnais ir su jais rengė 
Kariuomenės šventes ir ki
tus paminėjimus. Remia vi
suomenę veiklą ir į vargą 
patekusius lietuvius ir tam 
tikslui yra išleidusios 5,000 
dol.

Sukakties proga žodžiu 
birutietes sveikino: Stasys 
Šimoliūnas — ramovėnų 
vardu, Stefanija Kaunelie- 
iiė — St. Butkaus šaulių 
kuopos ir Detroito Lietuvių 
Kultūros klubo vardu, Vy
tautas Kutkus — LB Mi
chigano apygardos, Detroi
to apylinkės ir Lietuvių 
Fondo vardu, Cicilija Bal
sienė — R. katalikų moterų 
vardu ir Izabelė Jonaitienė
— Clevelando birutiečių 
vardu ir įteikė dovaną Al
fonso Mikulskio Čiurlionio 
ansamblio mišias Kenčian
čiai Lietuvai.

Akademijoje ir užkan
džiuose dalyvavo 95 asme
nys.

Po užkandžių sekė me
ninė dalis, kurią atliko muz. 
Stasio Sližio vadovaujamas 
kvartetas: Birutė Januš
kienė, česlava Pliūrienė, 
Natalija Sližienė ir Aldona 
Tamulionienė. M i n ėjimas 
baigtas visiems sugiedant 
Lieuvos himną.

Kristina Daugvydienė pa
dėkojo visiems prie šio pa

minėjimo prisidėjusiems ir 
pakvietė apžiūrėti Antani
nos Jonynienės, Stasės ši- 
moliūnienės ir Detroito Lie
tuvių. Kultūros klubo su
ruoštos parodos.

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ

Švyturio jūrų šaulių kuo
pos gegužinė po stogu, įvy
kusi balandžio 21 d. šv. An
tano parapijos patalpose, 
buvo sėkminga ir darniai 
pravesta. Moterų sekcijos 
vadovė Onutė Selenienė su 
savo vyru Liudu atvykę iš 
Ann Arbor ir talkininkau
jant kitiems vyrams ir mo
terims piknikui pradėjo 
ruoštis jau balandžio 20 d.

Į šv. Antano bažnyčią ir 
po mišių į salę atsilankę 
daug svečių, šeimininkės 
Onutė Selenienė, Liuda Ma- 
cionienė, Salomėja Grigai
tienė, Stefa Paulikienė, So
fija Sirutienė, Elena Bra- 
žiūnienė, Pranciška Televi- 
čienė ir Grace Valiukėnie- 
nė turėjo vikriai suktis, 
kad aptarnavus gausiai su
sirinkusius svečius.

Emilija Grigutienė, Da
nutė Petrauskienė ir Algis 
Macionis pravedė dovanų 
laimėjimą.

Bare dirbo Balys Telvčė- 
nas ir Mykolas Abarius. Bi
lietukus maistui pardavi
nėjo Romas Macionis.

• LB Michigano Apygar
dos suvažiavimas įvyks bir
želio 9 d. 12:00 vai., tuoj 
po pamaldų, Dievo Apvaiz
dos parapijos patalpose, 
Southfield, Mich.

Suvažiavime turi teisę 
dalyvauti Michigano apy
gardos valdybos ir kontro
lės komisijos nariai, apy
linkių valdybos ir apylinkių 
rinkti atstovai. Bus prane
šimai, diskusijos ir valdy
bos rinkimai

BOSTON
GRAŽUS LAISVĖS 

VARPO KONCERTAS

Š. m. balandžio 21 d. 
Laisvės Varpo renginyje 
programą atliko svečiai iš 
Toronto, solistė Anita Pa
kalniškytė ir pianistas Jo
nas Govėdas. Tikrai buvo 
miela klausytis švelnaus 
balso ir grožėtis žydinčia 
jaunyste. Jos palydovas pi
anistas Jonas Govėdas irgi 
buvo puikus. Jie taip gerai 
susirepetavę, kad dainos 
melodijos ir piano garsai la
bai darniai skambėjo.

STASYS LIEPAS APIE 
MOTERIS

Teisininkas ir solistas 
Stasys Liepas kovo 9 d. 
LMF Bostono skyriaus su
sirinkime skaitė paskaitą 
tema: "Keletas būdingesnių 
bruožų moters psichologi
niame portrete". Paskaita 
buvo labai kruopščiai pa
ruošta, pacituojant įvairių 
garsių rašytojų, dvasiškių, 
net Evangelijos žodžiais, 
kam moteris yra sutverta, 
kokia jos paskirtis, kaip jį 

tą paskirtį atlieka, kokį 
vaidmenį vaidina visame 
žmonijos gyvenime.

VIENIŠO ŽMOGAUS 
GYVENIMAS

Balandžio 20 d. LMF Bos
tono klubo susirinkime ak
torė Aleksandra Gustaitie- 
nė įdomiai paskaitė Adolfo 
Merkelio rašinį apie "Vieno 
žmogaus gyvenimą”. Kaip 
tas iš Degučių miestelio mo
kytojas Jonas įsimylėjęs 
jauną ir gražią Nijolę. Ka
ro veiksmų eigoje jis atsi
radęs Vokietijoj, o vėliau ir 
Chicagoje, Amerikoje. Kal
bėdamasis su draugu Anta
nu, vis kalbėdavęs apie sa
vo paliktą Nijolę. Nors pra
bėgę kelios dešimtys metų, 
jis jos nepamirštąs ir my
lįs. Rašydavęs jai laiškus, 
siuntęs siuntinius ir ji jam 
rašydavusi. Kartą nuvykęs 
į Degučius aplankyti ją. Du
ris atidariusi Nijolė? Tokia 
pati graži ir jauną, kokią 
jis palykęs prieš kelias de
šimtis metų. Klausinėjama 
pasisakiusi esanti anos Ni
jolės duktė, o mama mirusi. 
Labai įdomiai Aleksandra 
Gustaitienė apie tą susenu
si ir gerokai nugeriantį vy
rą skaitė ir kaip jis tą savo 
meilę išgyvena.

• Rugpjūčio 11 d. Minkų 
vedamos radijo valandos 
gegužinė Romuvos parke, 
Brocktone.

• Spalio 13 d. Laisvės 
Varpo rudens renginys So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje.

PUTNAM
SUSITIKIMO ŠVENTĖ

Balandžio 27 d. Putnamo 
seselių sodyboje vyko vie
nuolijos rėmėjų vaidybos 
posėdis. Buvo svarstyta be 
kitų reikalų, pašaukimų 
klausimas, o taip pat vadi
namos Tradicinės Lietuvių 
Susitikimo šventės reikalai.

šventė įvyks liepos 18 d. 
Prasidės Šv. Mišiomis. Pa
mokslą pasakys vysk. Pau
lius Baltakis, šventės metu 
eis procesija prie Fatimo 
Marijos paminklo, šventėje, 
kaip ir visada, bus pietus, 
loterija, mergaičių stovyk
los užbaigimo programa ir 
daug kitų įdomybių. O 
svarbiausia, vyks lietuvių 
susitikimo šventė, į kurią 
suvažiuoja, kaip dažnai sa
koma "Visa Amerika".

Seselės ir rėmėjų valdyba 
tiki, kad šiais metais lietu
viai rinksis dar gausiau.

Gegužės 18 d., šeštadie
nį, vienuolyno sodyboje yra 
kviečiamas s u v ažiavimas 
lietuvių Sekminių pasiruo
šimui su programa. Seselės 
kviečia visus lietuvius atsi
lankyti. Pradžia 9:30 — ka
vutė po kelionės, vėliau bus 
pietūs, asmeniui $5.00 pra
šo pranešti apie dalyvavi
mą telefonu 1-203-928-5828. 
Spalio 27 d. vyks vienuoly
no rėmėjų sąskrydis.

WEAVERS ANO LOOM F1XERS 
Eletcher, RH Reel Needle. OrMpprr. 
Mueller, lwer .-*huttle»<s loorns. Mu*t 
have exp. All Nhifts avnilabk*. Week- 
end shifln two (21 12 hour nhili
vvcekends, 3 6 hourn pay. 
Appiy in person. MUTUA'L INDUS 
IRIES, Cohimbia Cape Div., 6'25 
\Vatihinglon St.. Red Hili. Pa. (2151 
679-7682. (19-211
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FILATELIJA ją,

N r. 4 Antanas Bernotas

JAV vasario 17 d. pakė
lė pašto tarifus ir išleido 
visą eilę naujų pašto ženk
lų. Iš tų naujai išleistųjų 
čia porą dedame.

1. Vasario 22 d. išleistas 
50 centų pašto ženklas ad
mirolui Ch. Nimitz pagerb
ti. Chester VVilliam Nimitz 
(1885-1966) gimė Frede- 
ricksburge, Texas valstijo
je. 1905 m. baigė Annapo- 
lio jūrų akademiją. I Pas. 
karo metu buvo Atlanto 
vandenyno karo laivyno 
štabo viršininku. 1938 m. 
pakeltas į admirolo laipsnį. 
Kai japonai 1941 m. gruo
džio mėn. puolė Pearl Har- 
bor uostą Havajuose ir 
Amerika įstojo į II Pas. 
karą, adm. Nimitzas buvo 
paskirtas Pacifiko karo lai
vyno viršininku ir labai 
sėkmingai vadovavo laivy
no operacijoms.. Jo vado
vaujamos jėgos užėmė ja
ponų laikytas lwo Jimos ir 
Okinavos salas. Ir išėjęs į 
atsargą, jis dažnai buvo 
kviečiamas pasitarimams, 
kur reikėdavo tarti prity
rusio žodį.

2. Kovo 21 d. išleistas 14Į 
c. pašto ženklas pagerbti 
rašytojui Sinclair Lewis. 
Sinclair Lewis (1885-1951) 
gimė Sauk Center, Minne- 
sotos valstijoje. Baigęs 
Yale universitetu New Ha- 
vene, vertėsi žurnalistika ir 
redagavo keletą magazinų, 
šio šimtmečio pradžioje bu
vo vienas žymiausių ameri
kiečių rašytojų, rašęs roma
nus, noveles ir satyras dau
giausia iš miestiečių gyve
nimo. Už savo literatūros 
veikalus gavo Pulitzerio 
premiją, o 1930 m. gavo ir 
Nobelio literatūros premiją, 
kaip pirmas amerikietis to
kią premiją gavęs. Lietu
vių kalbon teras išverstas 
tik jo ”The Trail of the 
Hawk” (Sakalo skridimas, 
1930 m., vertė C. S. K.).

V. BERLYNAS išleido 
80 pfenigių pašto ženklą sa
vo didžiam švietėjui ir pe
dagogui baronui Wilhelm 
von Humboldtui pagerbti 
jo 150 metų mirties proga.

Wilhelm von Humboldt 
(1767-1835), žinomojo gam
tininko Aleksandro Hum-

boldto vyresnysis brolis, 
gimė Potsdame. Studijavo 
Goettingene, Berlyne ir 
Frankfurte prie Oderio. La
bai domėjosi teisių, politi
niais ir istoriniais mokslais.
kalbotyra ir filosofija. Stu
dijų reikalais lankėsi ar 
gyveno Prancūzijoje ir Ro
moje. Grįžęs iš kelionių tar
navo Prūsijos švietimo mi
nisterijoje ir mokyklose 
Įvedė daug reformų, kurias 
netrukus pasekė kitų kraš
tų mokyklos vakaruose ir 
rytuose. įsteigė Berlyno 
universitetą. įvedė nuosta
tą, kad tik baigę gimnaziją 
ir išlaikę kvotimus, gali pa
tekti j universitetus. Para
šė veikalų pedagogikos ir 
švietimo reikalais.

UN (Jungtinės Tautos) 
paskelbė šiuos metus Tarp
tautiniais Jaunimo Metais 
ir išleido seriją pašto ženk
lų.

Pašto ženklai buvo iš
leisti trimis skirtingais pie
šiniais: 20 ir 35 c. dolerio 
valiuta pačioms Jungtinėms 
Tautoms New Yorke, 1.20 
frankų šveicarų valiuta jų 
skyriui Ženevoje ir 3.50 ir 
6.50 šilingų austrų valiuta 
jų poskyriui Vienoje. Kai 
kurie kiti kraštai tai pačiai 
progai irgi išleidžia pašto 
ženklus.

Pastaba: Praeitoje fila- 
telinėje apžvalgoje, apraši-

MATAS & TURNER 

REALTY

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

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

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

Clevelando ateitininkės moksleivės dainuoja savo šventėje. V. Bacevičiaus nuotr.
ATEITININKŲ ŠVENTĖ

Ateitininkų šeimos šven
tė Clevelande Įvyko gegu
žės 4 ir 5 dienomis, šešta
dienį, gegužės 4 d. Dievo 
Motinos parapijos salėje 
koncertavo solistė Praurimė 
Ragienė, ako mpanuojant 
pianistui Manigirdui Motie- 
kaičiui. Tris dainas ji atli
ko kartu smuikuojant jos 
vyrui dr. .Ragui. Publika 
buvo maloniai nustebinta 
jos repertuaru, visai negir
dėtomis ar labai retai gir
dimomis dainomis.

Sekmadienį po iškilmingų 
pamaldų, kurias atnašavo 
klebonas kun. G. Kijauskas, 
S. J., salėje vyko akademi
ja. Jos metu paskaitą skai
tė jauna teisininkė Laima 
Garbonkienė. Savo kalboje 
ji kėlė du šiuo metu labai 
aktualius rūpesčius — vai
kų mokymą lietuvių kalbos 
bei paruošimą ateities lie
tuviškai veiklai ir senųjų 
gynimą nuo nepagrįstų OSI 
įstaigos puolimų.

Meninėje dalyje mokslei
vių ateitininkių choras su
dainavo kelias dainas, o 
jaunučiai, paruošti globėjų 
Aldonos Zorskienė ir Tere
sės Beržinskienės, suvaidi
no pasaką "Vištytė ir gai
delis". Vaidinimas buvo 
tikrai įdomus ir labai pa
vykęs. (a)

nėjant Meksikos pašto ženk
lą, romėniška skaitlinė LX 
turėjo būti skaitoma ne 40, 
bet 60 metų.

Clevelando ateitininkų vadovai su koncerto atlikėjais atei-. 
tininkų šeimos šventėje. Iš kairės: V. Akelaitis, pianistas M. 
Motekaitis, sol. P. Ragienė, kun. G. Kijauskas, S. J., B. Kaspe
ravičienė ir smuikininkas L. Ragas. V. Bacevičiaus nuotr.

POEZIJA IR DAINA
Clevelando vyr. skaučių 

"židinys” pavasario žiedais 
ir jauna žaluma įsiliepsno
jęs, kviečia visus į poezijos 
ir muzikos pasaulį.

Poetas Balys Gaidžiūnas 
ir Algirdo Bielskaus dai
nos vienetas "Uždainuo
kim", žada dvelkiančio pa
vasario nuotaika perkelti į 
mūsų širdis sparnuotu žo
džiu ir lietuviška daina.

Balys Gaidžiūnas, kaip 
gilaus jausmo ir gimtosios 
žemės poetas, savo kūryba 
nekartą mus žavėjo. Jo pil
ni nostalgijos ir mūsų tėvy
nės tragedija persunkti ei
lėraščiai kiekvieną pagauną 
ir nenugalimai nešasi su sa
vim. Tad aišku, kad pava
sario spalvomis išpuoštas 
poeto žodis sukels mūsų 
širdyse tėvynės ilgesį...

Algirdas Bielskus didis 
dainos mylėtojas ir visa 
širdimi atsidavęs jaunimui, 
išugdė puikų dainos viene
tą, — "Uždainuokim". Vie
netas pagarsėjęs ir už Cle
velando ribų. Juk daina, 
taip pat viena iš pavasario 
skelbėjų, ypač kai ji kyla 
iš jaunų krūtinių. Algirdo 
Bielskaus dainos vienetas 
lyg pražydęs pavasario žie
das, atsiveria jaunyste ir 
grožiu. Vienete dainuoja: 
Marius Tatarūnas, Darius 
Motiejūnas, Jonas Muliolis, 
Edmundas Kijauskas, r nu
lius žiedonis, Rytas Urbai- 
tis, Paulius Nasvytis, Vy
tas čyvas. Planiniu bei var
gonais akompanuoja Kristi
na Kuprevičiūtė. Trompete 
groja Ilona Kuprevičiūtė, 
kanklėmis palydi ir solo 
groja — Mirga Bankaitytė, 

rageliu (birbyne) groja — 
Jonas Muliolis. Daininin
kės: Rita Balytė, Mirga 
Bankaitytė ir Rūta Staniš- 
kytė. Programą veda — re
žisuoja ir dailųjį žodį inter
pretuoja Vilija Nasvytytė. 
Vieneto chormeisteris — 
Marius Tatarūnas. Admi
nistratorius — Paulius 
Nasvytis. .Muzikos patarė
ja — muz. Rita Kliorienė. 
Dirigentas Algirdas Biels
kus.

Savo repertuare viene
tas dainuoja lietuvių liau
dies bei lietuvių komp. dai
nas. Taip pat ir tarptauti
nes. Turi ir nedidelį bažny
tinių giesmių repertuarą.

Dailiojo žodžio ir dainos 
koncertas įvyks š. m. gegu
žės 18 d. 7 vai. vak., Dievo 
Motinos parapijos auditori
joje.

Clevelando lietuvių visuo
menė kviečiama gausiai at
silankyti į poezijos ir dainos 
bei muzikos vakarą. Tegul 
graži "židiniečių" iniciaty
va šį karta pasiekia ir jau
nimo širdis, gausiu jų atsi
lankymu. (ss)

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

Gegužės 17-19 dienomis, 
Clevelande įvyks Lietuvos 
Vyčių Vidurio Centro Apy
gardos suvažiavimas. Posė
džiai bus Holiday viešbuty, 
Wickliffe, Ohio.

WANTED JOURNEYMEN 
MACHINE BUILDERS 

SEND RESUME TO: 
TURNER BROS., INC. 

2628 HILTON ROAD 
FERNDALE, MICH. 48220
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T Alini VIENINTELIS LIETUVIŲfl 11P A kredito kooperatyvas I nUI H 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. 1985TAUPYMO CERTIFIKATAI:($3,000 ar daugiau)12 mėn. 9.5% 9.84%6 mėn. 9.0% 9.31%SUPER-SHARE($2.000 ar daugiau) 8.5';. 8.77%Reg. indėliai 6.0'; 6.14%($100 ar daugiau)

SKOLINIAME: Automobiliams, namų pagerini-
mui, asmeninės paskolos.

NUOŠIMČIAI MAŽESNI, SĄLYGOS GERESNES. 
Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS raštinėje. 

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

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

Dievo Motinos ir šv. Jurgio parapijose.
Taupykite ir skolinkite^ tiktai TAUPOJE 

Visos santaupos apdraustos su National Deposit 
Guarantee Corporation.

JEI .11 MS REIKIA t ŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AK 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės da.i-us,
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakenood, Ohio

LIETUVIŲ BENDRUO
MENEI AUKOJUSIŲ 

1985 M. VASARIO 
16-SIOS PROGA

SĄRAŠAS

100 dol.: B. J. Skrinskai.
Po 60 dol.: A. V. Karob

liai ir J. R. Urdžiai.
Po 50 dol.: A. Bielskus, 

V. G. Bučmiai, B. V. č.vvai, 
P. Milašius, M. J. Mikoniai,
O. J. Žilioniai ir X. Y.

35 dol.: T. P. Gaižauskai.
33 dol.: Tėvai Jėzuitai.
Po 30 dol.: M. I. Janavi

čiai, J. Kaklauskas, O. M. 
Naumanai, E. R. šilgaliai ir 
V. Vilkutaitis.

Po 25 dol.: V' Akelaitis, 
A. R. Babickai, N. D. Bal
čiūnai. L. Banis, J. Bar- 
niškis, P. N. Sieliniai, T. H. 
Brazaičiai, V. Brizgvs V. K. 
Brizgiai, I. R. Bubliai, A. 
Gražulienė, B. E. Juodėnai, 
S. E. Kernauskai, J. F. Kli- 
maičiai, L. H. Kripavičiai,
J. E. Pažėrai, D. V. Puško- 
riai, J. Račylienė, O. V. Ra
čiūnai, O. K. Raliai, V. Stan
kus, A. I. Sušinskai P. K. 
Stungiai, V. T. Urbaičiai, 
M. V. Valiai, J. B. Vasariai,
P. O. Žilinskai ir X. Y.

24 dol.: I. Plechavičienė.
22 dol.: J. Jakštas.
Po 20 dol.: L. Augulienė,

L. V. Apaniai, S. Astraus
kas, L. M. Baliai, A. V. Ba- 
kūnai, A. Balašaitienė, A.

Bielinis E. R. Bridžiai, V.
S. Bubliai, V. čepukaitis, 
G. J., č.vvai, M. T. Dulebai,
K. Z. Gobiai, B. Karklius,
I. J. Kijauskai, M. V. Ma- 
riūnai, B. O. Maželiai, O. 
Mikoliūnienė, N. V. Palu
binskai, J. Pivoriūnas, J. 
Raškauskas, D. D. Staniš- 
kiai, J. Stempužis, B. Urbo
navičius, A. Valaitis, S. K. 
žiedoniai ir M. Žitkus.

17.50 dol.: G. A. Karso- 
kai.

16 dol.: G. Juškėnas.
Po 15 dol.: S. J. Butri

mai, O. Dailidienė, J. M. Da- 
mušiai, V. Galinis, R. V. 
Klioriai, J. Naujokaitis A. 
V. Miškiniai. A. V. Rut
kauskai, S. H. Stasai, K. J. 
Sniečkai, E. A. Steponavi
čiai, V. Stimburienė, J. E. 
šarkauskai, M. K: Tijūnė
liai ir S. J. Vvšnioniai.

12.50 dol.: J. E. Stepai.
12 dol.: S. Jurgaitis.
Po 10 dol.; A. Ambrazie- 

nė, G. M. Aukštuoliai, V.
M. Bačiuliai, J.. Ralbatas, 
M. Bajoraitienė, A. V. Bar- 
tuškai, J. Citulis, L. V. Či
činskai, D. R. Degėsiai, V.
T. Degučiai, D. J. Dundu- 
rai Z. Dučmanas, T. Gaš
kai kun. A. Goldikovskis, 
B. V. Gedvilai, A. V. Gied
raičiai, I. Grigaliūnaitė, S.
H. ldzeliai, J. llendienė, J. 
A. Jankai J. F. Jasinevičiai,
J. I. Juodišiai, E. Janulis,

O. J. Kalvaičiai, L. Kazėnas, 
V. I. Kaimai. K Kizevičius. 
B. A. Klimai, P. Kudukis, 
S. V. Knistautai, S. La- 
niauskienė, M. A. Liutkai, 
S. M. Lukai. S. S. Mačiai, 
V. Mackevičius G. Masilio- 
nienė A. Malėnienė, O. Ma
žeikienė, E. Mekienė, A. 
Mink finas, S. Mikalauskas, 
A. Mikoliūnienė, I. Muliolis,
L. Nagevičius, K. Narbutai- 
tis, J. J. Naujokaičiai, O.
K. Palubinskai. A. D. Pen- 
kauskai, J. Petkevičienė, A. 
K. Petrauskiai, A. Rastaus- 
kas. A. Rukšėnas, M. V. 
Skripstai A. Smelstorienė,
I. J. Etankaičiai, A. Styra,
J. A. šaučiūnai, B. V. Ta- 
raškai, M. Titienė, J. O. 
Vaškai, S. D. Vaičiūnai, A. 
Vedegvs, M. O. Vinclovai, 
1. Verbyla, G. E. žemaičiai 
ir P. Zigmantas.

Po 7 dol.: M. Barniškaitė 
ir I. Jonaitienė.

Po 5 dol.: A. K. Balsy
čiai, J. L. Biliūnai, A. V. 
Benokraičiai, P. Butkuvie
nė, B. S. Garlauskai, E. Jo
cienė, O. V. Kavaliūnai, J. 
Kaunas, A. G. Kijauskai,
N. M. Laniauskai I. Lauri
naitienė, M. V. Matulioniai,
P. V. Matulioniai, V. Macie- 
jauskienė, V. Matulionis, B. 
E. Nasvyčiai, G. V. Plečkai
čiai, J. P. Venciai, J. Vely- 
kienė, J. Velykis, V. Verb.v- 
laitė A. Švedienė, V. V. žie
doniai, J. žygas ir O. žv- 
gienė.

4 dol.: J. K. šlapeliai.
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/uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namu remontams,t r

■ kvalifikuotu studentu moksluic *
I

Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėliu 
ir paskolų sąlygų teiraukitės

Į

/uperior Zaving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street Cleveland/ Ohio 
Telefonas: 481*3008

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

3 dol.: J. Minkūnienė.
2.50 dol.: P. Šukys.
Po 2 dol.: A. A. Balys ir

O. Mikulskienė.
Pastaba: 1985 metų Va

sario 16-tosios proga per 
JAV LB-nės Clevelando 
apylinkę aukavo sekančiai:

a. Po 100 dol.: V. čečys, 
A. P. Razgaičiai, X. Y. ir
X. Y. — dėl Americans for 
Due Process.

b. 100 dol.: X. Y. — Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menei.

c. 25 dol.: P. Milašius — 
JAV LB-nės Clevelando 
apylinkei.

d. 10 dol.: V. Bacevičius 
— Vasario 16-sios gimna
zijai .

e. 3 dol..; X. Y. — Mo
kyklai.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

*4 J* Delta E., William J. Sr.,

William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Olūo 44119 
Tel. (2I6| 531 7770Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama teikianti jaukią atmosferą liūdesio valandoje.- Didelė aikštė automobiliams pastatyti.

TOOL & DIE
SUPERINTENDENT 

<OR MASTF.R MECHANICl 
Muwi have * «tron»r background in 
Iik»I & <he tor rtulornotive *t«mplnu 
pl«nt- ("ontact P«r*onnel Oifice. 

I.apeer Metai Products Co.
930 SACINAW ST. 

LAPEER. MICH. 4S448 
3t3-lMi4-SSS8 or 963-S37<3 

<«t» 22>

«’E HAVE IMMEDIATL OPt.NINGS 
FOR

CLAZIERS LEADMEN 
Storofront — Hl-Comm»rcul 

Now ide«. and innovaliona tai • 
tenr old compan. Steady employnienl. 

onu lerm |oba. Laceilenl brltehlf. 
p<»y dependa <>o eapertence.

O'MALLEY CLASS * MILLWORK CO. 
ZIu Slovėną. Tuacon, Ar BS72S. 

or coli 602-023-3433

UANTLD JOURNEYMEN
AUTOMAT1C SCREW MACHINE 

Sėt up man on Brown b Sharpe. IJrt 
.birt to aet up work froni blue (trinta 
A cloae tolerance. Steady work. brrtl- 
eftla. Apply call ot wrile to:

OPPERATING * MAINTENANCE 
SPECIALTiES

P. O. Boa Ilsis 
Ckarlotte. N. C. 24220 

704-S23-403I
<20-2J)
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KVIEČIAME IŠGIRSTI DU 
PASKAITININKUS

Pasaulio Lietuvių Gydy
tojų Sąjunga ruošia suva
žiavimą gegužės 25-26 die
nomis Harley Hotel South, 
Independence, Ohio. Plačio
ji visuomenė yra kviečiama 
atsilankyti j atidarymą šeš
tadienį, 2 vai. p. p. ir iš
girsti du pasižymėjusius 
asmenis.

Dr. Rimvydas Šilbajoris 
yra literatūros istorikas, 
analistas ir kritikas. Turi 
magistro laipsnį iš Colum
bia universiteto už diplomi
nį darbą "Soviet Cultural 
Imperialism in Pastwar Li
thuanian Literature” ir taip 
pat daktaro laipsnį iš to pa
ties universiteto. Nuo 1963 
metų profesoriauja Ohio 
Statė universitete Slavų 
kalbų ir literatūrų srityje.

Dr. R. Šilbajoris rašo 
įtaigiai tiek lietuviškoje, 
tiek amerikoniškoje spaudo
je naujos literatūros klau
simais. Iki šiai dienai jis 
yra parašęs daugiau kaip 
70 įvairių straipsnių lietu
vių, vokiečių, bei anglų kal
bomis. Jo dėka randame 
apie lietuvių literatūrą to
kiuose veikaluose kaip "En- 
cyclopedia of VVorld Lite
rature in the 20th Centu
ry'’ (1969). Tokio asmens 
verta išgirsti apie dabarti
nę lietuvių literatūrą.

Linas Kojelis dirba Bal
tuosiuose Rūmuose nuo 
1981 metų. Jo titulas tada 
buvo "Staff Assistant in 
the Office of the Assitantį

to the President for Politi- 
cal Affairs at the White 
House”, o dabar yra Baltų
jų Rūmų ryšininkas su et
ninėm grupėm. Prieš tai L. 
Kojelis dirbo dvejus metus 
pas buvusį senatorių Ri- 
chard Schvveiker iš Pennsyl
vanijos. L. Kojelis yra ga
vęs bakalauro laipsnį iš is
torijos ir ekonomijos Uni
versity of California at Los 
Angeles, o magistrą iš 
Woodrow Wilson School of 
Public and International 
Affairs Princeton Univer- 
sit.v (1978).

Anksčiau L. Kojelis ne
mažai dirbo su ateitinin
kais. Jis buvo atstovu tri
juose Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo s u v ažiavimuose. 
\Vashingtone buvo LB pir
mininku 1979-81 metais. Šis 
jaunas vyras kopiantis 
aukštyn respublikonų par
tijoje, kalbės apie lietuvį 
profesionalą ir jo vaidmenį 
visuomenėje.

Nepraleiskime progos iš
girsti šitų įdomiu asmenų.

(dd>

• Kultūros šventė, reng
ta LB Kultūros tarybos, 
praeitą šeštadienį, gegužės 
U d. sutraukė daug žmonių. 
Dievo Motinos parapijos 
auditorija buvo pripildyta 
žiūrovais. Gaila, dėl sveika
tos ir kitų priežasčių nega
lėjo atvykti laureatai Nyka- 
Niliūnas, Vytautas Kašuba 
ir Vytautas Marijošius.

Plačiau apie šią šventę ir 
koncertą bus kitame nume
ryje.

• Tėv. dr. Tomas žiūrai
tis. OP. LSS Seserijos dva
sios vadas, iš Washingtono 
yra atvykęs į (’levelandą ir 
čia' susitiko su skautininkė- 
mis bei dalyvavo Neringos 
tunto sueigoje. Taip pat bu
vo svečiu LB Kultūros Ta
rybos rengtoje premijų 
šventėje. Išvyksta gegužės 
18 d. Pasiekiamas šv. Jur
gio parapijoje, kurioje yra 
klebono kun. J. Bacevičiaus 
svečiu.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI |

ŽODŽIO IR DAINOS VAKARONĘ,
ŠI ŠEŠTADIENI, GEGUŽES 18 D. 7 VAL. VAK.

Dievo Motinos parapijos auditorijoj.
Programoje: savo kūrybą skaitys poetas BALYS GAIDŽIŪNAS 

ir dainos vienetas UŽDAINUOKIM, vadovaujamas A. BIELSKAUS, 
duos koncertą.

Vėliau vaišės svetainėje. Auka 4 dol.

Rengia CLEVELANDO VYR. SKAUČIŲ 
ŽIDINYS

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS 1$ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL B U RE AU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 41114

• J. Timothy McCormac, 
Cuyahoga apskrities kon
trolierius, praneša, kad as
menys, sulaukę 65 metų 
amžiaus, gali gauti nekilno
jamo turto mokesčių suma
žinimą, jeigu jie gyvena 
nuosavuose namuose ir turi 
metinių pajamų nedaugiau 
kaip 15,000 dol. Prašymus 
kontrolieriaus įstaigai mo
kesčių sumažinimo reikalu 
"Homestead Exemption be- 
nefit” reikia paduoti iki 
birželio 3 d. Norintieji dau
giau informacijų skambin
kite tel. 443-7050.

LB TARYBOS RINKIMAI

Lietuvių Bendruomenės 
XI tarybos rinkimai Cleve
lando apylinkėje vyks se
kančia tvarka:

šeštadienį, gegužės 18 d. 
Dievo Motinos parapijos sa- 
lėje-vestibulyje nuo 9 vai. 
ryto iki 7 vai. p. p.

Sekmadienį, gegužės 19 d. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. 
Šv. Jurgio parapijos salėje 
ir nuo 11 vai. iki 7 vai. p. 
p. Dievo Motinos parapijos 
salėje-vestibuly.

Negalį atvykti į rinkimi
nę būstinę, prašomi kreiptis 
į rinkimo komisijos pirmi
ninką, Petrą Bielinį telef. 
531-4111 arba į komisijos 
narius: S. Butrimą, telef. 
481-2130, A. Aukštuolį, tel. 
481-9928, kad jums atsiųs
tų balsavimo medžiagą.

Visi sulaukę 18 m. am
žiaus kviečiami balsavime 
dalyvauti.

TARPTAUTINĖ ŠVENTĖ

South Euclid biblioteka, 
Mayfield-Green rajone, pa
kvietė lietuvius dalyvauti 
Tarptautinėje šventėje ge
gužės 18 d., šeštadienį. Bus 
maždaug 9 tautų pasirody
mas su liaudies kūriniais ir 
valgiais bei jų pardavimu.

Gera proga lietuviams pa
sirodyti, pasigarsinti ir pa
skleisti savo tautinius kūri
nius, rankdarbius ir vaL 
gius. Daug kas sukurta cle- 
velandiečių: Degučio, Neį
mano, Kasperavičienės, Ju- 
caitienės ir Gintaro valgyk
los, o daug kas parodai pa
skolino.

Kazė Vaičeliūnienė, orga
nizatorė, kviečia visus, ypač 
jaunučius ir kas tik laiko

turės tarp 1 vai. ir 5 vai. 
vak. apsilankyti bibliotekoj 
ir susipažinti kaip kitos 
tautos save reprezentuoja 
ir pasidžiaugti kad esame 
lietuviai ii- mokame drau
gauti su kitom tautybėm. 
Be to galėsite nusipirkti, 
paragauti savo ar jų tauti. 
nių valgių. (kv)

• PATRIA prekybos na
muose. 791 E. 185 Street. 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotu 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.

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Natiomaide on you'

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) 112-6810.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

(o work und live in Sunny FIh. ln 
h .šmuli congenial community. 40 
minutes to Panama City Beaches. 
NURSES for GENERAL DUTY & ICU 

3-1 I Shift.
Good Martinu salary. Shift differan- 
lial A f r inge henefilu. Apply call or 
write to Director of Nuraus

DOCTORS MEMORIAL HOSPITAL 
P. O BOX t»8

UONIFAY. FLORIDA 32 125 
904 » 17.4 11

(l*)-22)

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis
Dirvai paremti aukojo*.
Dr. R. Sakalas.

Vero Beach .................. 8.00
L. Žitkevičius, Brooklyn 3.00
Dr. J. Šonta. Akron ....25.00
J. Jašinskas, Boston .... 1.00
M. Mischikienė, N. Miami 8.00
J. Budrienė, Strongsville 13.00
J. Bezys, Winnipeg.......... 3.00
J. Vengris. Osterville . .. .25.00
A. Karsokas, Cleveland . . 8.00
B. K. Tatarūnas, Detroit 10.00 
Br. Kazukauskas.

Silver Spring ............... 13.00
E. Matulevičienė,

Worcester ...................... 20.00
Birutės draugijos

Detroito skyrius .......... 20.00
J. Kriščiukaitis, Avon .. 13.00 
Vi. Šniolis. St. Petersburg 21.00
J. Lesčinskas. Detroit . . 5.00 
ALT S-gos St. Petersburg

skyrius ........................... 25.00
L. Brazauskas, Cleveland 3.00
A. Pesys, Dearborn Hts. 10.00
P. Gudėnas. Euclid.......... 8.00
Dr. J. Mačiulis, Cleveland 23.00
J. Agurskis. Omaha .... 8.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

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

Custodian: West Side, 
adult bldg. have knowledge 
of electrical, plumbing, 
maistenance experience. Sa
lary, suite, utelities, Refe- 
rences. (216) 621-6300.

AMBER 

STUDIOS, mc
505 East 185 Street, 

CLEVELAND, Ohio 44119

Tel. (216) 531-3500

Didelis pasirinkimas dovanoms 
i(vairių meno darbų.

Galerija 'atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius



DIRVA
DIRVOS RĖMĖJAI

Mk.lt. ViktJras Sutkus

Veronika Sutkuvienė

Pik. lt. Viktoras ir Vero
nika Sutkai, gyv. V. Vokie
tijoje, nuoširdūs Dirvos rė
mėjai ir Vilties draugijos 
tūkstantininkai, Dirvos 70

metu sukakties proga at
siuntė 1000 dolerių, linkė
dami laikraščiui kuo ilgiau
siai išsilaikyti. Ačiū už au
ką ir linkėjimus.

• Vladas šniolis. Dirvos 
rėmėjas St. Petersburge, 
Fl., atsiuntė 21 dol. linkėda
mas sėkmės. Ačiū.

• Dr. J. šonta, Pasaulio 
Lietuvių (lydytojų Sąjun
gos pirmininkas, gyv. Akro- 
ne, Ohio, Dirvai paremti at
siuntė 25 dol. Ačiū.

• DLK Birutės draugijos 
Detroito skyriaus valdyba, 
per mūsų bendradarbį An
taną Grinių, Dirvai paremti 
atsiuntė 20 dol. Ačiū.

• E. Matulevičienė, gyv. 
\Vorcester, per mūsų ben
dradarbį M. Valiukėną, Dir
vai paremti atsiuntė 20 dol. 
Ačiū.

• Halina Bagdonienė, gyv. 
Chicagoje, Dirvai paremti 
atsiuntė 60 dol. Ačiū.

• ALT S-gos St. Peters- 
hurgo skyriaus valdyba, per 
ižd. Antaną Diškėną, Dir
vai paremti atsiuntė 25 dol. 
Ačiū.

• Dr. Jonas Mačiulis, gyv. 
Lakevvood, Ohio, atnaujin
damas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 23 dol. Ačiū.

Mielam Bičiuliui,

A. A.

VLADUI DAUTUI 
mirus, skausmo prislėgtą žmoną JADVYGĄ, 

dukterį RITĄ su šeimą, sūnų DENĮ su šei

mą, ALGĮ ir RENIŲ bei visus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Antanina ir Pranas Petraičiai 

Barbora ir Vacys Petkai 

Paulius Petkus

Kęstutis ir Judita Petraičiai

A. A.

VLADUI DAUTUI
mirus, jo mielai žmonai JADVYGAI, vai
kams RITAI, ALGIUI, DENIUI ir RENIUI 
su šeimomis giliausią užuojautą reiškiame 

ir kartu liūdime

Bronė ir Benius 
Paulioniai 

Roma ir Henrikas 
Tatarūnai

SVEIKINAME

Nuoširdžiai sveikiname 
laikraštį "Dirvą”, 70 metų 
gyvavimo sukakties proga, 
ir linkime dar ilgai, ilgai 
gyvuoti, išlaikant lietuvybę 
išeivijoje ir kovojant už 
Lietuvos laisvę.

SCHUYLER SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIA- 
TION, Lietuvių Taupomo
sios ir Skolinamosios Įstai
gos Direktoriai:

Prof.. Dr. Jokūbas J. Stu- 
kas, Prezidentas; Edmun
das Bennett-Bernotas, Di
rektorių Tarybos pirm.; Jo
nas D. Nakrošius, Vyr. vi
ceprezidentas, architektas; 
Jurgis Katilus, Jr., iždinin
kas; Juozas Belza; Dr. Ste
ponas A. Mickevičius; Jo
nas J. Salvest-Salvestravi- 
čius, advokatas ir teisėjas.

2-1 Davis Avenue, 
Kearny. N. J. 07032

Visos taupomosios sąs
kaitos — certifikatai fede
ralinės valdžios apdrausti 
iki $100,000. Turtas — 36 
milijonai dolerių.

• Dirvos novelės konkur
sui gauta novelė "Ponas 
Šedas”, pasirašyta Putino 
slapyvardžiu. Galutinas ter
minas novelėms atsiųsti š. 
m. birželio 15 d. Premija 
600 dol. Mecenatas Simas 
Kašelionis.

• Kun. Eugenius Gerulis 
užbaigė teologines studijas 
pradėtas 1976 m., parašy
damas disertacinį darbą 
daktaro laipsniui gauti 
"Maldos esmė” ir šiomis 
dienomis "sumina cum Įau
dė” žymeniu gavo daktaro 
diplomą Trinity Theological 
Seminary, Newburgh, Ind. 
Sveikiname,

• Tomas Venclova Yale 
universitete apgynė diser
tacinį darbą "The Unstable 
Eųuilibrium”. šiam darbui 
naudojo daug lituanistinės 
medžiagos. Oficialiai dakta
ratą gaus š. m. gegužės 
24 d.

• JAV LB XI Tarybos 
vyriausioji rinkimų komisi
ja ragina visus lietuvius 
dalyvauti ir raginti savo ar
timuosius ir pažįstamus lie
tuvius gausiai dalyvauti 
1985 m. gegužės mėn. 18-19 
dienomis LB Tarybos bal
savimuose.

Balsuoti yra kiekvieno, 
sulaukusio 18 metų am
žiaus, JAV' lietuvio ir lietu
vės pareiga ir garbė.. Bal
suoti galima asmeniškai 
balsavimo būstinėje arba 
laišku.

Nauji balsuotojai į LB 
balsuotojų sąrašą gali už
siregistruoti ir pačioje rin
kimų komisijoje rinkimų 
dieną.

IEŠKOMI STAŽISTAI

Lietuvių Katalikų Religi
nė šalpa — Lietuvių Infor
macijos Centras New Yor
ke ieško studentų norinčių 
dirbti lietuviškoj įstaigoj 
1985 m. vasarą.

Darbo stažas — dvi sa-

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami į Dirvos 70 metų sukakčiai pa

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

(Pradžia Dirvoje Nr. 13)

Aldona Andriušienė, Dorchester, Mass. . 100.00
Halina Bagdonienė; Chicago, III. ................... 60.00
Aleksandra ir Liudas Sagiai, Cleveland, Oh. 70.00 
Roza ir Kazys Ražauskai,

Dearborn Hts. Mich. 25.00
Schuyler Savings and Loan Assn.,

Kearny. N. J.   70.00
Klemensas ir Emilija Čepuliai,

Ottawa. Ont. 25.00
John Ramanauskas, Metuchen, N. J. 20.00
J. Tamašauskas, Worcester, Mass. 5.00
Marcelinas Žitkus Cleveland, Ohio 50.00
Stefanija Radzevičiūtė, Cleveland, Ohio 20.00 
Antanina Puškoriūtė. Cleveland, Ohio 10.00
Ignas Verbyla Cleveland, Ohio 50.00
Dr. Vytautas ir Antanina Karobliai,

Ripley, Ohio 50.00
Angelė Katelienė, Chicago, III. 10.00
Zenonas ir Stasė Obeleniai,

Richmond Hts., Ohio  25.00
Petras Kudukis, Cleveland, Ohio 20.00
Erika ir Alfonsas Steponavičiai,

Euclid, Ohio 15.00
Leontina J. Dargis, Westchester, III. 30.00
Karolis ir Viktorija Bertuliai.

Oak Forest, III................................... 20.00 j
Dr. Henrikas ir Tamara Brazaičiai,

Willoughby, Ohio ........................ 25.00
Dr. Petras Pečiulis, Chicago, III. 25.00 į
Elena ir Gregorijus Gontar, St. Louis. Mo. 20.00 
Elzbieta Jadinskas Detroit, Mich. 10.00
Julius širka. Chicago. III. .... 25.00
Kazys Gaižutis, Cleveland. Ohio 10.00
Jonas Vinčiūnas Chicago, III. 10.00
Anelė Semeta. Cleveland, Ohio 2.00
Halina žitkienė, Juno Beach. Fla. .................  50.00
Vytautas Sniečkus Euclid, Ohio.................... 5.00
Julius Nesavas, Detroit. Mich. ............ 20.00
Kęstutis ir Marija Mikliai.

St. Petersburg. Fla. ..................................... 10.00
Benedict Karklius, Cleveland. Ohio ............. 25.00

vaitės. Stažistai pageidau
jami šiems laikotarpiams — 
nuo birželio 25 — liepos 5, 
liepos 8 — liepos 19, rug
pjūčio 5 — rugpjūčio 16 ir 
rugpjūčio 19 — rugpjūčio 
30.

Bus parūpinta gyvenvietė 
bei 200 dol. stipendija ir 
padengtos pragyvenimo bei 
su darbu surištos išlaidos.

Tai puiki proga studentui 
arčiau susipažinti su lietu
viškos informacijos vaid
meniu, ypač su moderniom 
kompiuterio komunikacijos 
priemonėm, bei tiesiogiai 
įsigilinti į Religinės šalpos 
— Informacijos Centro pla
čias veiklos formas.

Stažistas turi laisvai val
dyti lietuvių ir anglų' kal
bas, būti bent 18 metų am
žiaus ir mokėti vairuoti.

Prašymą bei reziume 
siųsti iki birželio 3 d. Li
thuanian Catholic Religious 
Aid, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, New York 11207, 
arba skambinti (718) 647- 
2434.

(Bus daugiau)

• Mokytojų, tėvų ir jau
nimo studijų savaitė Dai
navoje, šiais metais įvyks 
rugpjūčio 4-11 d. Registruo
ja: D. Doveinienė, 34567 
Hawke Dr., Sterling Hts., 
Mich. 48077. Visi dalyviai 
prašomi užpildyti registra
cijos lapus, kurie gaunami 
litutanistinėse mokyklose 
arba pas D. Doveinienę.

• "Lietuvos Aidų” radijo 
programa Chicagoje, birže
lio .2 d. Šaulių salėje, 2417 
W. 43 St., rengia gegužinę, 
kur jaukiai galėsite praleis
ti laiką. Pradžia 12 vai. Me
ninę programą atliks F. 
Strolios dainos vienetas 
Vaiva, šokiams gros Gin
taro orkestras. Veik lote
rija.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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