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Su kuo tariamasi?
Smulkūs, bet labai būdingi 

incidentai
Vytautas Meškauskas

Isterijai prieš viršūnių kon
ferenciją siekiant savo zenitą, 
keli iš esmės smulkūs, bet bū
dingi incidentai trumpam iš
stūmė pasiruošimus viršūnių 
susitikimui iš pirmos vietos 
laikraščiuose ir televizijoje. 
Tai vargšo sovietų jūrininko 
Medvied iššokimas iš laivo, 
pabėgusio sovieto kario i JAV 
ambasadą Kabule grįžimas ir, 
pats svarbiausias iš tų inci
dentų, grįžimas į Sovietų Są
jungą čia egzilės pasiprašiusio 
aukštoko KGB pareigūno Jur- 
čenko.

Jei du iššokimai iš laivų ir 
bandymas persipiauti gyslas 
negalėjo įtikinti JAV pareigū
nų jūrininko noru negrįžti į 
Sovietiją, tai Jurčenko atveju 
jau daug aukštesni pareigūnai, 
nepajėgė to pabėglio apsau
goti nuo sovietų šantažo, pri
vertusio jį grįžti.'

Tiesa, galima prileisti, kad 
Jurčenko čia buvo atsiųstas su 
specialia misija sukompromi
tuoti visus pabėgėlius ameri
kiečių akyse ir kartu įspėti no
rinčius pabėgti, kad Maskvos 
ranka labai ilga ir visur pasie
kia. Taip prileidžiant visi trys 
incidentai labai sutampa ir 
tikrai gali pasitarnauti tam 
tikslui.

Galima suprasti, kad Krem
liui pabėgėliai labai rūpėjo. 
Juk visiškai neseniai į britų 
puse perėjo KGB šefas Lon
done Oieg Gordijevski, kuris 
pasirodė seniai palaikęs kon
taktą su britų ir danų žvalgy
bom. Pas amerikiečius perbė
go ir KGB šefas Atėnuose. Kai 
amerikiečių įvažiavimo vizos 
rugpiūčios 1 d. Romoje pasi- j 
prašė ir Vitalis Jurčenko, JAV i 
saugumiečiai labai apsidžiau
gė. Juk tai ne kokie eiliniai, 
bet* visi aukšti pareigūnail 
Ypač Jurčenko, kuris 1975-80 
metais vadovavo sovietų špio
nažui JAV-se kaip pirmas sek
retorius Washingtono amba
sadoje.

Kaip tik jo eitos tokios svar
bios pareigos galėjo padėti įti
kinti CTA, kad Jurčenko ne
galėjo būti tyčia atsiųstas 
KGB. Juk ČIA, jį kankinda
ma, galėjo iš jo išspausti daug 
paslapčių!

KGB neturėtų užmiršti kito 
pabėgėlio iš jos eilių - Juri No- 
senko - patyrimo beveik prieš 
21 metus. Pagal šiais metais 
pasirodžiusą admirolo Stans- 
field Turner, Carterio laikais 
buv. ČIA direktoriaus, knygą

SECRECY AND DEMOCRA- 
CY, Nosenko pabėgo kelis 
mėn. po prezidento J.F. Ken
nedy nužudymo. Kaip žinia, 
jo žudikas Lee Harvey 0Swald 
gyveno Sovietijoje 1959-62 
metais. Savaime aišku, kad 
tai kėlė klausimą apie kokį 
nors sąryšį su sovietais. No
senko tvirtino, kad KGB ne
kreipė jokio dėmesio į Qswal- 
dą, kas atrodė neįtikėtina kon 
tražvalgybos skyriaus viršinin 
kui Jame Jesus Angleton. Jis 
buvo įsitikinęs, kad sovietai 
Nosenko tyčia atsiuntė įrody
mui, kad jie neturėjo nieko 
bendro su Kennedy žudiku. 
Juo labiau, kad kitas pabėgė
lis Anatoli Colitzin aiškino, 
kad Nosenko gali būti dvigu
bas flcrenf-ac /vA11o>.
kad Grizinas norėjo savo 
naudąj diskredituoti Nosen
ko)/ Norėdamas sužinoti tie
są, Angletonas patalpino No
senko į specialiai pastatytą ka
lėjimo celę vos 8 kv. pėdų di
dumo, be jokių langų. Toje 
vienutėje Nosenko buvo išlai
kytas 1,277 dienas, iš kurių 
tik 292 dienas jis buvo tardy
tas. Kitu laiku jis absoliučiai 
nieko nematė ir nežinojo kas 
darosi pasaulyje. Nosenko ta
čiau savo parodymų nepakei
tė, vėliau gavo JAV pilietybę 
ir dabar kartais kviečiamas 
pasitarimui su ČIA. Faktas, 
kad jis įgyta laisve nepasinau
dojo, kalba už jo patikimumą.

Elgesys su Nosenko privedė 
Carterio laikais prie tokių prie
monių uždraudimo ir senes
nių ČIA pareigūnų atleidimo 
iš tarnybos. Sovietai, žinoma, 
apie tai žinojo, tačiau pasižiū
rėję į veidrodi negalėjo būti 
visai tikri, kokios priemonės 
bus pakartotos ištraukimui 
paslapčių iš Jurčenko: atseit, 
neturėtų atsiųsti tokios stam- 
bioš žuvies kaip Jurčenko ty
čia, bet, žinoma, niekas nega
li būti tikras.

Atrodo, kad su Jurčenko 
buvo elgiamasi labai manda
giai, turbūt išeinant iš prielai
dos, kad - jei jis pabėgo savo 
valia - jis bendraus su ČIA, o 
jei buvo atsiųstas - tas irgi lai
kui bėgant paaiškės. Klausi
mas tik, kodėl jis pasirinko 
kaip tik tokį laiką, prieš Rea- 
gano-Gorbačiovo susitikimą, 
nes - jei visą tą įvykį vienaip 
ar kitaip reikia laikyti KGB 
triumfu - tai iš kitos pusės jis 
parodo, su kokiu režimu pre- 

(Nukelta, į 2 psl.)

Chicagos tautinių šokių grupės "Grandis” šokėjai šį šeštadienį, lapkričio 16 d. Dievo- Mo
tinos parapijos auditorijoje Lietuvių Dienose atliks meninę programą. Nuotraukoje šokėjai šoka 
"Rezginėlę” (detalė). *

Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimas ±

Suvažiavimas įvyko š. m. 
lapkričio 2 d., Lietuvių Tau
tiniuose Namuose. Suvažia
vimo išvakarėse ALTo pa
talpose įvyko susipažinimo 
vakaras. Nežiūrint blogo 
oro nedidelės ALTo patal
pos buvo perpildytos. Prie 
lengvų užkandžių buvo pa
sikalbėta, susipažinta ar at
naujintos senos pažintys.

Suvažiavimas prasidėjo 
lapkričio 2 d: 9:30 vai. ry
to. Suvažiavimą atidarė 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas Teodoras Blins
trubas. Kaip ir visuomet 
jis pasižymi suglaustomis 
ir trumpomis kalbomis.

Suvažiavimui buvo pasiū
lyta sekanti darbotvarkė:

1. Suvažiavimo atidary
mas, prezidiumo sudary
mas.

Į suvažiavimo prezidiumą 
buvo pakviesti: Stanley 
Balzekas (nedalyvavo), Te
odoras Blinstrubas, Povilas 

Dargis, Leonas Kriaučeliū- 
nas (nedalyvavo), Viktoras 
Naudžius, Vladas Šimaitis, 
Jonas Talandis (nedalyva
vo) , Jonas Valaitis, Gražvy
das Lazauskas ir Mykolas 
Pranevičius.

Amerikos himną sugiedo
jo sol. Algirdas Brazis, 
akompanuojamas Leonardo 
šimučio, Jr. Kun. Adolfas 
Stasys sukalbėjo patriotinę, 
turiningą ir momentui pri
taikytą invokaciją.

2. Sekretoriato ir komisi
jų sudarymas.

Į sekretoriatą pakvies
ti: dr. Vytautas Dargis 
(pirm.), Ignas Andrašifinas 
ir Antanas Pleškys.

Registracijos ir manda
tų komisija: Petras Bučas 
(pirm.), Irena Blinstrubie- 
nė ir Marija Barienė.

3. Sveikinimai, kuriuos 
pravedė ALTo sekretorius 
Gr. Lazauskas.

Pirmutinė sveikino Lie

tuvos gen. kons. J. Dauž
vardienė. Ji nurodė, kad 
prieš 40 metų Jungtinių 
Tautų steigiamajame suva
žiavime San Francisco 
mieste ALTo pastangomis 
dalyvavo lietuvių stebėto
jai, kurie buvo aprūpinti 
r e i kiamais dokumentais. 
ALTas ir toliau dalyvauja 
Lietuvos reikalų gynime. 
Padėkojo už gražų bendra
darbiavimą su Diplomatine 
Tarnyba.

Marija Rudienė sveikino 
BALFo vardu. Tiek ALTas, 
tiek BALFas yra senosios 
ateivių kartos įsteigtos or
ganizacijos kai Lietuvą iš
tiko nelaimės, jos ir šian
dien aktyviai veikia.

Algis Barauskas — De
troito lietuviškų organiza- 
cijų valdybos vardu, Anta
nina Repšienė — R. Lietu
vių Bendruomenės Mar- 
ųuette Parko skyriaus, Juo- 

(Nukelta į 3 psl.)
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snvniTini pouti^^
Filipinų eilė po Vietnamo, Irano ir Nikaragvos. - Pasitraukti

Paskutiniuoju laiku Wa- 
shingtonas labai susirūpino Fi
lipinų respublikos likimu. Ta
me salyne JAV turi savo di
džiausias Pacifike karo laivy
no ir aviacijos bazes, kas itin 
svarbu sovietams Vietname 
perėmus ten buvusias JAV ka
rines bazes. Be to, Filipinus 
su JAV riša ir labai ilga, 
bendra praeitis. Gavusios tą 
salyną po karo su Ispanija 
1898 m., JAV jj valdė kaip sa
vo koloniją iki 1946 m. Tas 
valdymas kelis metus buvo 
pertrauktas japonų okupacijos 
antrojo pasaulinio karo metu. 
1946 m. Filipinai gavo pilną 
nepriklausomybę.

Negaištant laiko su istorija 
reikia konstatuoti, kad toji 
7,000 salų ir salelių respubli
ka jau kuris laikas pergyvena 
ūkinę ir politinę krizę. Ūkiš
kai jai sunku, nes svarbiausias 
Filipinų eksporto dalykai - 
cukrus ir varis - šiuo metu 
neturi pareikalavimo ir jų 
kainos labai žemos. Aišku, 
kad tokiu atveju ir valdžiai 
sunku įtikti savo gyventojams. 
Juo labiau, kad dabartinė pre 
zidento Marcos vyriausybė 
kraštą jau valdo pora dešimt
mečių ir joje, kaip visose il
giau besitęsiančiose vyriausy-

Partizanai čia žinomi jau 
nuo pat ispanų įsigalėjimo lai
kų, atseit beveik keturis šim
tus metų. Jų buvo 1920 m. ja
ponų okupacijos metu, 1950 ir 
1960 m., tačiau dabartinis są
jūdis, prasidėjęs prieš keletą 
metų ir ypač sustiprėjęs po 
opozicijos vado Benigmo S. 
Aquino nužudymo Manilos ae 
rodrome 1983 m. rugpiūčio

Su kuo tariamasi?
(Atkelta iš 1 psl.) 

zidentas Reaganas yra verčia
mas tartis savo krašto viešosios 
opinijos.

•••

Kas jie (sovietai) tokie, paro 
do ir jų keturių koresponden
tų intervievv su Reaganu. Pas
kutinį kartą tokį pasikalbėji
mą turėjo prezidentas Kenne- 
dy prieš 24 metus, nors Nixo- 
nui buvo leista pakalbėti per 
jų televiziją. Gorbačiovui pri
ėjimas prie Amerikos medijos 
yra visai laisvas, pasikalbėji
mas su Jurčenko buvo CNN 
transliuojamas ištisai. JAV 
prezidentas neturėjo tokios 
galimybės. Sovietų cenzo
riams reikėjo net keturių die
nų intervievv išvalyti nuo 
jiems nepatikusių prezidento 
pareiškimų, pavyzdžiui, kaip 
fakto konstatavimas, kad ‘mes 
abieji galim grasinti mirtim ir 
milijonų žmonių išnaikinimu’ 
- suprask, tai daro tik ameri
kiečiai.

Visa tai parodo, su kuo tu
rima reikalo ir ko galima ti
kėtis.

iš JAV orbitos.
mėn., jam grįžus iš savanoriš
kos tremties JAV, atrodo ge
riau organizuotas ir skaitlin- 
gesnis. Pentagono apskaičia
vimu partizanų esą 16,500 ir 
jie veikia ne atskirais būreliais 
bet 200-300 kovotojų batalijo- 
nais.

Washingtone tuo susirūpi
no ne tik kongreso liberalai, 
bet Reagano administracija. 
Pats prezidentas Reaganas 
pasiuntė jam artimą senatorių 
P. Laxalt (rep. Nevada) įspėti 
68 m. prezidentą Marcos apie 
nerimą JAV-se.

Negali sakyti, kad tas neri
mas būtų be pagrindo - atsi
minus, kas atsitiko su Vietna
mu, Iranu, Nicaragva ir t.t. 
Tiesa, Iranas kiek išsiskiria iš 
kitų valstybių. Ten įsigalėjo 
ne komunistai, bet paties ‘Die 
vo partija’, tačiau ji -nedrau
giška JAV-bėms ir gali taip 
nualinti kraštą, kad jis gali 
patekti komunistų įtakon.

Svarbiausias Marco vyriau
sybės priešininkas yra nelabai 
glaudi koalicija, pasivadinusi 
tautiniu demokratiniu frontu 
(National Democratic Front - 
NDF), kuris būk tai 
milijoną narių ir 10 milijonų 
rėmėjų iš bendro 54 milijonų 
Filipinų styventoju tarpo. 
Frontui nominaliai priklauso - 
bet veikia visai autonominiai - 
Nauja Liaudies Armija (New 
Poeples Army - NPA), kuri 
yra aiškiai komunistų tvarko
ma, nors tikima, kad savų, 
bet ne Maskvos atsiųstų. Iš 
užsienio toji armija iki šiol 
pagalbos nedaug gavo, visi jos 
ginklai' yra JAV gamybos,

Puikiausius kailius 
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTfINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, HA. 60601

Tai. hraatavM (312) 243-5324; mh (312) 4774439

gauti iš Filipinų kariuomenės, 
ar kartais net nupirkti iš JAV 
karių.

Pats frontas yra nusiteikęs 
prieš JAV. Jis reikalauja ba
zių atidavimo ir JAV kariuo
menės pasitraukimo. NPA vei
kia beveik visose 73 krašto pro • 
vincijose ir efektyviai kontro
liuoja 20% krašto. Jo kariai 
daugiausiai yra visai jauni kai
miečių sūnūs, kurių tėvai nuo
moja žemę iš didžiųjų žemval
džių už 2/s surinkto derliaus. 
Ten, kur vyrauja partizanai, 
nuomininkai arba visai nieko 
nemoka, ar atvirkščių santy
kiu : trečdalis savininkams, 2/3 
nuomininkams. Žemės ūkio 
darbininkų ūkinė padėtis yra 
labai sunki.

Washingtone būkštaujama, 
kad jei nieko dramatiško ne
bus padaryta, Filipinai per 
2-3 metus virs komunistiniu, 
nors gali ir toliau nepriklauso
mu kraštu, nes kiniečiai labai 
nenorėtų naujo sovietų įsigalė
jimo, o sovietai - kiniečių.

‘Kas nors dramatiško’ - bū
tų nauja vyriausybė, žinoma, 
be susikompramitavusio Mar
cos, 68 m. amžiaus , kurio ir

Tokioje situacijoje prez. 
Marcos, nors yra išrinktas iki 
1987 metų, staiga paskelbė 
naujus prezidento rinkimus 
jau sekančių metų sausio 17 
dieną. Faktinai tai priešta
rauja konstitucijai, kuri nau
jus rinkimus numato tik pre
zidento pasitraukimo atveju, 
tuo tarpu Marcos neatsistaty
dino. Tą klausimą tačiau gali 
sutvarkyti parlamentas, kur 
Marcos turi % daugumą.

■ Iš kitos pusės
Spalio 26 d. DRAUGO atspausdintoje Vytauto S. Var- 

džio paskaitoje Ateitininkų Federacijos jubiliejiniam Kon
gresui tarp kitko lyginama:

"Ateitininkai lietuviai visuomenėje yra tam 
tikra prasme buvę druska. Ji sūri, kartais jos per 
daug, aplinka jos nepriima, bet jos visados reikia. 
Druska, tačiau yra konservuojantis elementas.” 

Neturint statistikos po ranka, sunku pasakyti, ar jų 
— tos druskos — dabar yra per daug ar per mažai, ta
čiau pati paskaita vienoje vietoje, man atrodo, buvo kiek 
persūdyta. Ji buvo pavadinta — 'Lietuva ir išeivija’. Joje 
V. S. Vardys pasipiktino kai kuriom kritiškom pastabom 
apie Sv. Kazimiero minėjimą ir Lietuvos Katalikų Baž- 
čios Kroniką. Girdi:

”... Katalikų Bažnyčia kaip tokia yra ne tik 
seniausia lietuvių tautos institucija, j kurią gali 
šlietis Maskvos prispaustas ar ja nusivylęs lietu
vis, bet tai institucija, kuri esamose sąlygose ugdo 
dvasios ir asmens nepriklausomybę, kuri perteikia 
tautai tiek svarbų, bet dabar įžūliai alinamą, Va
karų idėjinį bagažą, ir kuri kovodama prieš girta
vimą, prieš šeimų įrimą ir t.t., tiesiogiai padeda 
stabdyti tautos demografinės būklės smukimą.” 

Taip tai taip, tačiau paties Vardžio paskaitos pra
džioje duota statistiką: kas trečios vedybos baigiasi sky
rybom, vidutinis šeimos dydys yra 3,8 asmenys — verčia 
kiek abejoti dabartine Bažnyčios įtaka. Tiesa, Kronika 
padėjo pagarsinti Lietuvos būklę užsieniuose, bet labai 
gerai, kad tuo rūpjnasi speciali katalikų organizacija, o 
ne kokie mūsų politiniai veiksniai. Daugiau galima pa
siekti kai religija atskiriama nuo politikos. Pavyzdžiui 
spalio 29 d. DRAUGE paskelbtoje ištraukoje iš L. K. B. 
Kronikos Nr. 67 skaitome:

”... ankstyvoj vaikystėj, sunkios ligos paveiktas, 
tapęs visam gyvenimui invalidu, šis mūsų kuni
gaikštis (Palaimintas Mykolas Giedraitis — vm), 
dar jokios teologijos nei krikščioniškos filosofijos 
nestudijavęs, nepaveiktas vienuolyno, kai bendra
amžiai šaipydavosi iš jo luošumo, kartodavęs:

——.—_.-uieve, uz tą ligą ir kūno luošumą, tuo 
enoju 1 atu'ungojui nuo didesnės nelaimės, nes 

aš būčiau lengvai pasikėlęs 
į puikybę ... o daĄir mane apsaugojai.”

Kaip tai išversti 'politiškai’:
"Ačiū už vergiją, laisvi būdami ištvirktumėm” ?

(vm)

Opozicija, žinoma, pakėlė 
triukšmą. Girdi, ji neturinti 
laiko pasiruošti rinkimams ir 
neturi kandidato. O be to, 
Marcos - būdamas preziden
tu - gali rinkimus pakreipti 
savo naudai.

Paskutinėmis žiniomis, 12 
opozicijos partijų sudarė tau
tinės vienybės komitetą išsta
tyti vieną kandidatą. Kalba
ma, kad juo bus buvęs Filipi
nų senatorius Salvador H. 
Laurel, ar nužudytojo politiko 
Aąuino žmona Corazon. Jei 
Marcos ir laimėtų, opozicija 
vis tiek galės šaukti, kad rin
kimai buvo sufalsifikuoti. Už 
tat labai svarbu, kad būtų 
griežtai laikomasi rinkimų 
įstatyminės raidės ir dvasios.

REMKIME TAUTOS FONDĄ
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI paremia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padeda skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

TAUTOS FONDAS
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC.

P. O. Box 21073 
Woodhaven, N. Y. 11421

OPPORTUNITY FOR 
CRNA 

To work in a šmuli congenial com- 
munity and 66 bed hospital. Position 
available in small rural hospital loc- 
ated in Thumb of Michigan. interest- 
ed applicunts, please contact: Admi- 
nistrator, Harbor Beach Community 
Hospital, 210 S. First St.. Harbor 
Beach. Mich. 48441. 517-479-3201.

________________________ (41-45)

GOVERNMENT JOBS 
$16,040-$59,230 / yr. Now 
Hiring. Call 805-687-6000, 
Ext. R-5823 for current fe- 
deral list. (38-45)

DENTAL TECHNICIANS
DENTURE DEPT. 

CAST PARTIAL DEPT. 
Position* available for den- 
ture flnlsher and cast paritai 
waxer. Mušt be well experl- 
enced and oualttv orlented. 
lt vou are looklna for įob 
*ecurlty, top salarles wtth 
companv beneflt*, contact 
our full-servlce ultra-modern 
lab now for an lntervlew. 
Call 201-363-3827.
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ALT suvažiavimas...
Filisterių D-ja. Lietuvos 
Kronikos Sąjunga. Mary- 
lando Lietuvių Draugijų 
Taryba. Korp. Neo-Lithua- 
nia. Pasaulio Lietuvių Ta
rybos skyrius. Lietuvos Vy
čių Centro valdyba. Vil
niaus Krašto Lietuvių Są
junga.

Mandatų komisijos pra
nešimą padarė Petras Bu

Kodėl nesirūpinama 
istorikų prieaugliu?

Labai laiku — rudens 
rimtų darbų ir pažmonių 
sezonui — išėjo Jono Švobos 
knyga: Šeiminė ir Preziden
tinė Lietuva. Išeivijoj visi 
esam tautos ambasadoriai, 
mūsų pareiga plačiam pa
sauly Lietuvą garsinti ir 
nuo užpuolimų ginti. Todėl 
19j8 m. atkurtos valstybės 
istoriją turim ko tiksliau-

šiem lengvai suprantama 
kalba, tad ir jaunimui gali 
būti patrauklu skaityti. Tas 
dėstymo nuoseklumas ir tu
rinio glaustumas, be paša
linių digresijų ir be jausmi
nės gražbylystės — tikra 
knygos teigiamybė. Ir au
torius išvengia siauro sub
jektyvumo, painesnius da
lykus nušviesdamas įvairių

šiai z. ir Žinias skirtingų nuomonių cita-
\Uo..p f arPusavio pokal- tiesų gera turėti^uose turim nestokoti t u.
tO, apie savos' ^į,3f3 sutaJPina
valstybes gyvenimo fak- mumlfci
tus. Todėl pokalbiuose tu
rim nestokoti tvirto išma
nymo apie savos valstybės 
gyvenimo faktus. Todėl J. 
Švobos knyga bus kaip tik 
naujausias šaltinis savo ži
niom pagilinti, pasisemti ko 
naujesnio. Ne tik veikėjam 
ar prakalbininkam, bet 
kiekvienam lietuviui būtina 
ryškiausiai žinoti viską apie 
tą nuostabųjį mūsų istori
jos laikotarpį nepamiršta
mai svarbius 22 laisvės 
metus! Būti savo šalies šei
mininku ir savom jėgom 
kurti tautai gerovę, su vil
tim žvelgti į šviesesnę atei
tį ir lygiuotis su viso pasau
lio valstybėm — tai buvo 
žadą užimančios laimės ste
buklas.

Jaunoji ir vidurinė karta, 
svetur užaugę arba čia ir 
gimę, aną laisvės tarpą jau 
tik fragmentiškai tesuvo
kia, jų žinios su spragom ir 
klaidom. Todėl tą Lietuvos 
tikrovę liudijančių knygų 
niekad nebus perdaug. Nors 
tom temom nemaža jau pri
rašyta, bet vis tiek dar ne 
viskas išsakyta. Taip ir J. 
Švobos knygoj randam daug 
ką visai naujo, ypač įvairių 
reikšmingų detalių, lig šiol 
negirdėtų. Kai kas ir nau
jaip interpretuojama, žvel
giant į dalykus kitokiu po
žiūriu. O ypatingai gerą 
įspūdį daro veikalo tiesus 
planas ir taupus dėstymas, 
taip pat sklandus stilius. 
Čia nėra nuobodžiai ištęstų 
nukrypimų. Visa eina vi-

mum įdėmiai žinotina ir 
niekad nepamirština, nes ją 
dabar okupantas stengiasi 
visom jėgom ištrinti, nuty- 
lyti arba neteisingai iš
kraipyti.

šios knygos proga kyla 
mintis: kodėl mes, ilgokai 
laisvėje gyvendami ir lėšų 
jau netrukdami, neprisiau- 
ginom jaunų istorikų? Vos 
keletą beturim, daugumas 
vyresnio amžiaus. Tai itin 
brangintini asmenys (ar ne
pamirštam juos pagerbti, 
jų darbus jautriau įvertin
ti?). O kas bus rytoj? Ar 
lauksim, kad vėl svetimieji 
mūsų istoriją rašytų ? Ir vis 
dejuosim, kad apie mus tiek 
netiesos paskleista. Patys

(Atkelta iš 1 psl.) 
zas Gurevičius — šaulių 
Sąjungos centro valdybos, 
dr. Vytautas Dargis — R. 
Liet. Bendruomenės, Petras 
Bučas — Lietuvių Tautinės 
Sąjungos, A. Marma — Lie
tuvių Spaudos Klubo, kun. 
Stašys — sveikino savo 
ir Devenienės-Grigaitienės 
vardu ir pridėjo savo ir
daugelio kitų asmenų če- . čas. Yra užsiregistravusių 

ir dalyvaujančių 50 atstovų 
(vėliau prisidėjo dar 2), 
kurie atstovauja 15 ALTo 
skyrių ir 13 ALTą sudaran
čių organizacijų. Taip pat 
dalyvauja 6 spaudos atsto
vai ir daug svečių, viso ne
toli 200 dalyvių.

Povilas Dargis vadovavo 
raportams. Pirmutinis kal
bėjo Teodoras Blinstrubas, 
kuris peržvelgė veiklos ke
lią. Yra palaikomi ryšiai su 
Washingtonu ir prezidento 
Reagano vyriausybe (per 
Liną Kojelį).

ALTas pritaria ir palaiko 
prezidento pastangas kietai 
laikytis prieš sovietų už
mačias, taip pat ir už žmo
gaus teises. ALTas darė 
žygius ir rašė peticijas 
prieš OSI bendradarbiavimą 
su KGB, iš sekretoriaus 
Shultzo atsakymo negauta. 
Kongreso atstovams vyks-, 
tant į Maskvą jie buvo pa
informuoti ir įteikti jiems 
prašymai. Pasiųstas prašy- 
sovievų imBvjj "rriarSnl’ ntf- 
niev”, kuriame yra ukrai
nietis ieškojęs laisvės.

Santykiai su kitais veiks
niais yra geri, palaikomi 
ryšiai su VLIKu, Diploma
tine Tarnyba, BALFu, su 
PLB (kovai prieš OSI) 
ypač geri ryšiai su R. L. 
B e n d ruomene. Padėkojo 
kun. dr. J. Prunskiui už 
ALTo ir lietuvišką infor
maciją.

Sekantis raportas buvo 
Jono Valaičio (pirm, pava
duotojas). Jis pranešė apie 
ALTo sudėtį ir įvairias ko
misijas veikiančias Tary
bos. Apie palaikymą ryšių 
su valdžios sluoksniais: su 
Valst. Dept. ir Teisingumo

klus. Ir kiti sveikintojai 
dažniausiai savo sveikini- 
—i paremdavo čekiais. 
VLIKo pirm. K. Bobeliui 
negalint dalyvauti, Vikto
ras Naudžius pristatė VLIK 
valdybos atstovą 
Jokūbaitį, kuris 
VLIKo vardu.

Gr. Lazauskas 
sveikinimus gautus raštu, 
kurių taip pat buvo daug. 
Aiperikos Lietuvių Katali
kių Moterų Sąjunga. Ame
rikos Lietuvių Socialdemo
kratų Sąjunga. Varpininkų

Vytautą 
sveikino

perskaitė

kalti, kad apsileidžiam. Ogi 
istorija, greta savos kalbos 
— pirmaeilis pagrindas, ku
riuo remiasi tauta ilgų am
žių eigoje. Be istorijos nėra 
ir tautos. Kodėl kultūros 
vadovai nesirūpino istorikų 
prieaugliu? O nesunku ban
dyti, turint lituan
. ........... .....

Uni kii- 
sakymus, patys bando sa
kyti "istorijas”, rašiniuose 
įterpia panašių dalykų ir 
t.t. Ypatingiau stebint ga
lima surasti ir paskatinti 
tokių talentų daigus. Bet 
mokytojai turi savas pro
gramas'ir visus vaikus ly
giai moko, visais vienodąi 
turi rūpintis. Jų darbas vis 
sunkėja, kad ateina vaikai 
beveik svetimkalbiai. Tad 
nedera jiem užkrauti dar 
daugiau ypatingų pareigų. 
Bet jie galėtų talkinti, jei 
kultūros vadovai netingėtų 
sudaryti planus ir imtų kon
krečiai užmojį vykdyti. Gal 
šios žiemos sezoną verta 
pabandyti ?

Dept., taip pat apie reaga
vimą prieš neteisingus pą- 
baltiečių kaltinimus spau
doje ir televizijoje.

Informacinės komisijos 
pirmininko kun. J. Prunskio 
pranešimas apie lietuvišką 
informaciją. Palaikomi ry
šiai su mums draugiškomis 
tautybėmis. Pats kunigas 
apie savo veiklą nesigyrė, 
tačiau jo veikla yra labai 
plati (metų bėgyje paren
gė 189 įvairius straipsnius 
J. ž.).

Vladas Šimaitis pranešė 
dėl kai kurių įstatų pakei- 
timo.

Jonas Genys - painforma
vo apie veiklą Washingto- 
ne. Veikiama kartu su lat
viais ir estais, šių metų bė
gyje turėjo 17 bendrų su
sirinkimų. Buvo bandoma 
ir gudus į šį darbą įtraukti. 
Jų atstovas atvykęs į pasi
tarimus atsigabeno ir že
mėlapį. Tame žemėlapyje ne 
tik Vilniaus kraštas, bet 
dąr ir priedo gnybtelėta. 
Gabalas atriektas nuo Lat
vijos, Lenkija apkarpyta 
beveik iki Varšuvos. Ukrai
na nukirpta netoli Kijevo, 
na ir Rusijos nepasigailėta 
— Gudijos siena kur tai 
netoli Maskvos. Po tokio 
debiuto taip ir pasibaigė 
draugiškas bendradarbiavi
mas.

, (Bus daugiau)

Skirpstas

/š praeities archyvų...

V

Iš M. Žitkaus foto archyvo. Prezidentas A. Smetona 1927 metais Panevėžy su aukštaisiais 
kariuomenės ir Panevėžio įgulos karininkais ir svečiais.

I

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume- 

Dlrval paremti aukojo: 
Talka, Australija..............3.00
J. Kiznis, Brooklyn .... 8.00
B. Smetonienė, Cleveland 8.00
V. Ramūnas, Euclid .... 3.00 

Vaitkienė, Euclid .... 3.00 
H. Gontar, St. Louis 8.00 
Kiaunė, Santa Ana ..10.00 
Čėsnavičius,

Richmond Hill .....
J. Žukas, Woodhaven .
S. Mineika, Centerville
J. Jašinskas, Boston .,
J. J. Galminai, Jamaica 25.00 
M. Gureckas, Waterbury 10.00 
V. Girdvainis, Chicago .. 8.00
K. Martinkus, Chicago .. 3.00
I. S. Delvigo,

Faierview Park
Dr. M. Vygantas,

Winnetka ...................... 18.00
G. Dargis, Pittsburg .... 25.00
J. Kasakaitis ,Chicago .. 3.00 
V. E. Gruodis, Westmount 8.00 
R. Petronienė, Boston .. 8.00 
J. Kartonas, Omaha .... 3.00 
Ign. Bumelis,

Ormond Beach.............. 10.00
M. Petraitis, Homosassa 5.00 
A. Liutkus, Shaker Tts. 13.00 
R. Nelsas, Fullerton .... 5.00 
J. Kiemaitis, Germantown 3.00 
Dr. A. Kelertas,

Brookfield ..........
R. Vodopalas, 

Highland Hts. ..
Dr. A. Pustelnikas,

Chicago ..........................13.00
V. Grajauskas, Jeffersville 1.00 
J. Velyvis, Cleveland .... 5.00 
L. Kapeckas. tford .. 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Ž. 
G. 
K. 
V.

23.00
8.00
8.00
1.00

10,00

33.00

8.00

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
dirvos 
PRENUMERATĄ
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Gurėnai, Hayward, WI (iš viso 
500 dol.); Vytautas ir Romaine 
Jonaičiai, Grand Rapids, MI (iš 
viso 445 dol.); George Kamantis, 
Plymouth, PA; Eugenija Kezienė, 
Woodhaven, NY (iš viso 300 dol.); 
Juozas ir Barbara Lukai, Grand 
Rapids, MI (iš viso 200 dol.); 
Marija Macevičienė, Chicago, IL 
(iš viso 200 dol.; Petras Molis, 
Shrewsbury, MA; Liuda Raubie- 
nė, Grand Rapids, MI (iš viso 200 
dol.); Jonas Treška, Jr., Grand 
Rapids, MI (iš viso 120 dol); Ona 
ir Jonas Treškai, Gmad Rapids, 
MI (iš viso 160 dol.); Genė 
Valunienė, St. Petersburg, FL.

50 dol. Dr. Nancy Razickas 
Craddock, Newton, NJ; Julia But
kus Epley, Orinda, CA; Zenonas 

,Gobis, Kirtland, OH; Laimutė 
Graužinienė, Santa Monica, CA 
(iš viso 75 dolJ; Juozas Jakštas, 
Lakewood, OH (iš viso 865 dol.); 
Kazys Jakštas, Wisconsin Delis, 
WI; Bronius ir Jadvyga Jankaus
kai, Chicago, IL; Juozas Jonaitis, 
Grand Rapids, MI (iš viso 70 dol.);

' Martynas Jurkšas, St. Peters- 
burg, FL; J. Kaklauskas, Cleve
land, OH (iš viso 55 dol.); Maksi
mas ir Bronė Karaskos, Delran, 
NJ (iš viso 200 dol.); Katalikių 
Moterų Kultūros draugija, per S. 
Bobelienę, Woodhaven, NY; Simo 
Kudirkos Saulių kuopa tremtyje, 
per V. Vasikauską, Richmond 
Hill, NY; Frances Laurence, San 
Jose, C A; R. A. Povėli, New York, 
NY; Pranas ir Stasė Staneliai, St. 
Petersburg Beach, FL (iš visų 250

Aukos gautos '
1985 m. rugsėjo mėnesį: I

1,000 dol. Lietuvių Fronto 
. Bičiulių Centro valdyba, per J. 

Baužį, Chicago, IL; Victor G. 
Mathieu, Bristol, R.I. (iŠ viso 
4,000 dol.); William ir Anne Norei
kai, Brooklyri. NY.

500 dol. A.a. Peter ir Anne 
Alexander atminimui — Adele 
Sprucinski, Torrington, CT; Carl 
ir Sophie Beinoras, Chicago, IL; 
Vytenis ir Angelą Dirkiai, Le
mont, IL; Viktoras ir Sofija 
Lastai, Grand Rapids, MI (iš viso 
510 dol.); dr. Pauline Luzeckas, 
Cambridge, MA; kun. Antanas 
Rubsys, Riverdale, NY (iš viso 
1,000 dol.); Alge ir Agnės Vaito- 
nes, Gloucester, MA; Z.Z., Chica
go, IL.

474 dol. A.a. Sofijos Vieškal- 
nienės atminimui po 30 dol. — A. 
ir O. Šlepavičiai, Jonas ir Ona 
Vengriai. Po 25 dol. — Vytautas 
Bruzgy8, Lionginas ir Danutė 
Izbickai, Vladas ir Danutė 
Jančauskai,' S. ir E. Mineikos, 
Bronius ir Hilda Skrabuliai, Vla
das ir Marija Zidžiūnai. Po 20 dol. 
— Algis Banys, Peter Gailiūnas, 
Joseph ir Anelė Janus, Antanas ir 
Bronė Jucėnai, Š. ir J. Kontrimai, 
A. ir M. Pakščiai, Antanas 
Vieškalnis. Po 10 dol. — J. ir E.' 
Ambrozaičiai, P. ir A. Ausiejai, 
Jonas Banevičius, Šarūnas 
Banys, E. Bliudnikaa, Eduardas 
ir Irena Jansonai, Povilas Me
kas, S. ir M. Norkūnai, V. ir J.
Rūteniai, Ada Šilimienė. _ ----- , — -------- ,__

305.25 dol. Didžiosios Britani- dol.); Lucija Treškaitė, Kentwood1 
jos Lietuvių sąjunga, per B. Burti- 
mą (iš viso 1,768.56).

300 dol. Kęstutis Keblys,

Rapids, MI (iš viso 500 dol.).
250 dol. Julius ir Violeta Keler

tai, Richland Center, WI (iš viso 
750 dol.); a.a. Onos Tonkūnienės 
atminimui — Ritonė ir Teodoras 
Rudaičiai, Oak Lawn, IL (iš viso 
750 dol.); dr. Vytautas ir dr. Ina 
Užgiriai, Worcester, MA (iš viso 
1,000 dol.).

200 dol. Jonas Adomaitis, 
Chicago, IL; Juozas ir Bronė 
Šlajai, Chicago, IL (iš viso 300 
dol.); Stasys ir Leokadija Valins
kai, Wind8or, CT (iš viso 500 dol.); 
ZZ, Carlisle, PA.

120 dol. Sofija Poškienė, 
Waterbury, CT.

110 dol. St. George 
Lithuanian Committee, 
Pliskaitį. x

100 dol. Stasys ir
Astrai, Grand Rapids, MI (iš viso 
200 dol.); dr. Leonas ir Marija 
Bajorūnai, Pompano Beach, FL 
(iš viso 300 dol.); dr. Stasys ir dr. 
Danutė Baliai, Grand Rapids, MI 
(iš viso 200 dol.); Vytautas ir Nijo
lė Baniukaičiai, Rockford, MI (iš 
viso 160 dol.); Bruno' ir Maria

Parish 
per W.

UrSulė

Šiliauskas, . Lachine, Kanada; 
Pranas Zundė, Atlanta, GA; 
Kazys Zygas, Grand Rapids, MI; 
Z.Z., Chicago, IL.

16 dol. Donatas Astras, Grand 
Rapids, MI.

10 dol. Kenneth Dennis, Chica
go, IL; Marija Medelinskienė, 
Grand Rapids, MI (iš viso 60 dol.); 
Robert ir Emilia Sadoniai, Vero
na, NJ; Juozas Skomantas, Bever- 
ly Shores, IN (iš viso 35 dol.); a.a. 
John G. Subach atiminimu! — 
Daniel Subach, Yardley, PA; Joan 
Yocom, Waukegan, ILL (iš viso 30 
dol.)

5 dol. A.a. Mary Baranousky 
atminimui — Carol Greig, Wood- 
haven, NY; a.a. Viktoro Gudaičio 
atminimui — Jolita Gudaitytė, 
Kew Gardens, NY; Alice Staseliu- 
nas Lopez, Miramar, FL; Stasė 
Strolienė, Grand Rapids, MI (iš 
viso 10 dol.); a.a. John Taragows- 
ki atminimui — New Haven, CT.

Pagal pasižadėjimus gauta:

, 2,300 dol. Vytautas ir Gražina 
Kamantai, Sparta, MI (įmokėta 
2,370 dol.).

1,000 dol. Ignas ir Dangira 
Budriai, Collinsville, CT (įmokėta 
1,000 dol.); Nijolė Dumbrytė ir 
Albina Dumbrienė, Chicago, IL 
(įmokėta 750 dol.).

600 dol. Adolfas ir Aldona 
Markeliai, Cicero, IL (įmokėta 300 
dol.).

500 dol. Vincas ir Sofija Tuske- 
niai, Palm Springs, CA (įmokėta 
400 dol.); Vincas Urbonas, Chica
go, IL (įmokėta 300 dol.).

MI (iš viso 60 dol.).
40 dol. Ron ir Teresa Bode, 

vVyoming, MI.
kos'ciefažių' atminimui’—'Vladas 
Gelažius, St. Petersburg Beach, 
FL (iš viso 55 dol.); dr. Česlovas 
Masaitis, Thompson, CT (iš viso 
305 dol.); Elzbieta Ribokienė, 
Brockton, MA; Kęstutis Stepšys, 
Grand Rapids, MI (iš viso 115 
dol.); Eglė Turūtaitė, Grand 
Rapids, MI (iš viso 50 dol.).

25 dol. ALR Katalikių Moterų 
sąjungos 15 kuopa, per E. Ribo- 
kienę, Brockton, MA; Kazys ir 
Uršulė Gaižučiai, Euclid, OH: 
Frank ir Jean Lekutis, Fruitport, 
Mi )iš viso 55 dol.); Rita Durickai- 
tė Moore, Gulfport, FL; dr. Mark 
Pakalnis, West Union, OH; Sofija 
Radienė, Carlisle, PA; Petras ir 
Jane Rudenai, Westfield, WI.

24 dol. Gražina Būgaitė, 
Scranton, PA (iš viso 60 dol.).

20 dol. Dr. Rolandas ir dr. 
Danutė Giedraičiai, Los Angleles, 
CA; Stephania Daukintis, Oma
ha, NE; Jonas ir Stasė Latviai, 
Chicago, IL (iš viso 95 dol.); Anne 
Marie Pizzariello, Seattle, WA; 
Algirdas Puikunas, Los Angeles, 
CA; Alexandra Šakienė, Lancas- 
ter, OH (iš viso 45 dol.); Stasys

■ laiškai Dirvai

PORA ŽODŽIŲ APIE ŽODĮ 
"PORA”

Aukų rusėjo mėnesį surinko:
Grand Rapids Lėšų telkimo 

komitetas — 2,075 dol. (iš viso 
3,660 dol.); JAV LB Bridgeport 
apylinkė, Chicago, IL — 75 dol. (iš 
viso 1,101 dol.); JAV LB CapeCod 
apylinkė — 475 dol. (iš viso 3,011 
dol.); JAV LB Kansas City 

’ apylinkė — 100 dol.; JAV LB St.
Petersburg apylinkė — 120 dol. (iš 

dol.).
Lėšų t^|

dėkojame. CekTus prašome rasyu'ii1 
siųsti: Lituanistikos katedra 
arba Lithuanian Community 
Foundation, 5620 s. Clare- 
mont Avenue, Chicago, II-' 
linois 60636.

Vytautas Kamantus 
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė
PLB Fondo reikalųyedėja

Turime ir rašytojų, ir 
žurnalistų, kurių kalba — 
nors bėk ir rėk. Skaitai lai
kraštį ir randi kerėpliškų 
žodį "užgirti”. Pvz. Susirin
kime užgirti kokį nors pa
siūlymų. Galbūt šis žodis iš 
esmės ir nėra blogas, tik 
jis vartotinas kita prasme. 
Sakysime, taip, kaip varto
jame žodį "užkutenti”. Va
dinasi, girti taip ir tiek, kad 
giriamasis neatlaikytų ir 
mirtų.

Bene labiausiai akį rėžia 
kai kuriuose mūsų laikraš
čiuose nuolat sutinkamas 
"buvo gimęs”. Jei jau pra
nešama, kad kas nors mirė, 
neužmirštama pridėti ir 
”buvo gimęs”, tarytum mir
tis būtų panaikinusi jo gi
mimo faktų. O jis visada — 
net ir miręs — nebuvo, o 
tebėra gimęs. Ir šiuo atve
ju lengva tų ”was bom” pa
taisyti — tereikia išbrauk
ti žodį "buvo”. O kų ir be
kalbėti apie žodį "grasinti”. 
Kai kurie žurnalistai net ne
mirktelėję vis rašo "grųsin. 
ti” (= grasinti).

š. m. spalio 25 dienos 
Draugo vedamajame, ant
rašte "Maža garbė — didelė 

Druno’a io nJ>-

nereiškia. Kas iš jų, jei ne
žino tai, kas reikia žinoti? 
Atsiverčiu A. Valeckienės 
redaguotų knygų "Lietuvių 
kalbos rašyba ir skyryba”. 
Moterys, sakau pats sau, 
pastabesnės ir tokio dalyko 
nepraleis.

Bet kur tau! Ir Čia tas 
pat gramatika nei iš tolo 
neskaityta. Ir 170 puslapy
je randu: ”porųkart (porų 
kartų)”, šmėstelia ir tre
čioji mintis: O gal tai kal
bos reformos naujovė? Ir 
nieko nelaukiu — čiumpu J. 
Vaišnio, S. J., ir prof. dr. 
A. Klimo paruoštų knygelę 
"Dabartinė lietuvių kalbos 
rašyba”, kurios tikslas — 
supažindinti mūsų visuo
menę su kai kuriomis rašy
bos ir skyrybos reformomis, 
įvestomis Lietuvoje.

Deja, apie žodžio "pora1 
rašymų nei pusės žodžio. 
Betgi, galvoju, jei jau M. 
Drunga net du kartus apie 
tų žodį rašė, tai ne be pa
grindo ir ne be reikalo. Ir 
nieko pagaliau nelieka, o 
tiktai kreiptis į gerbiamų 
tų vedamųjų redaktorių ir 
prašyti: konkrečiai nurody
kite bent vienų gramatikų, 
kurioje pasakyta, kad žody
je "pora” galininko links
nyje nereikia rašyti nosi- 
... • -xi

>>

SHEET METAI 
6RINDER/P0LISHERS 

MECHANICS
We offer an excellent wage 
and (ringe package includ- 
.ng cvertime & profit shar- 
mg Give us a call and let us 
make an ofter We need 
qualilied people experi- 
enced in labricatmg light 
gauge steel & aluminum 
Come with a leader m the m- 
dustry Apply

INDUSTRIAL ENGINEERING
1 MACHINE C0. INC.

75 LUNDQUIST DRIVE 
BRAINTREE. MASS. 02184 

617-843-3546, 843-2265 
(42-45)

Amber Gintaro

Galerija
Euclid, Ohio 44119 

Tel. (216) 531-3500
PAVEIKSLŲ ĮRĖMAVIMAS

Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 
gintaro, įvairių MENO darbų.

GALERIJOS VALANDOS: Antradienį ir trečiadienį nuo 10:00 AM iki 5:00 
PM., ketvirtadienį ir penktadienį nuo 3:00 PM iki 7:30 PM, šeštadienį nuo 
10:00 AM iki 5:00 PM. Sekmadieniais ir pirmadieniais galerija uždaryta. No
rintieji specialaus apžiūrėjimo — skambinkite tel. 531-3500.

505 East 185 Street

#5 v-v* v*

augęs zurnauSta’s ar nezur- 
nalistas turėjo išmokti jau 
mokyklos suole ir nepamirš
ti iš jos išėjęs. Kaip antai, 
kad sakiniuose Vaikas per 
naktį pora kartu nusičiau
dėjo ir pianistas beskambin
damas trylika sykių sukly
do nereikia žodžiuose pora 
ir trylika dėti nosinės (ko
dėl nereikia, paaiškinta 
kiekvienoj gramatikoj)”.

Po šimts pypkių! Nusi
keikiu ir užraustu iš gėdos. 
— Imk tu man ir nežinok, 
kaip rašyti galininko links
nyje žodį "pora”. 0 tas gra
matikas, rodos, ne tiktai 
varčiau, bet ir skaičiau. Bet, 
prisipažįstu, — nepastebė
jau.

Bet tai, kad nepastebėjau, 
dar nereiškia, kad tokio pa
aiškinimo ir nėra. Dėl .visa 
ko atsiverčiu "Dabartinės 
lietuvių kalbos žodynų”, iš
leistų Vilniuje 1972 m. Ir 
nusidžiaugiu — žmogus jau 
toks sutvėrimas — linkęs 
džiaugtis kitų nesėkme ... 
Ir žodyno redaktoriai, pa
sirodo, gramatikų neskaitė. 
O jei ir skaitė tai nepaste
bėjo, kaip reikia rašyti žo
dį "pora” galininko links
nyje. Ir žodyne randu net 
tris sakinius su šiuo žodžiu. 
Ir jo galūnėje vis nosinės: 
"Pirkau karvelių porų. Pa
sakė porų žodžių. Buvo po
rų kartų atėjęs.”

šeši vyrai, galvoju liūd
nai, ir kad nors vienas bū
tų perskaitęs tų gramati
kų. Bet skaičius čia nieko

"T. —

LOS ANGELES

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

MINĖJIMAS

Lapkričio 24 d., sekma
dienį, rengiamas Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo mi
nėjimas. 10:15 vai. vėliavų 
pakėlimas šv. Kazimiero 
parapijos kieme,, 10:30 vai. 
pamaldos bažnyčioje už žu
vusius ir kovojančius dėl 
Lietuvos laisvės, 12 vai. 
akademinė dalis viršutinė
je parapijos salėje, apie 1 
vai. meninę minėjimo dalį 
atliks Los Angeles Vyrų 
Kvartetas, kurio programo
je naujas, daugumai dar 
negirdėtas repertuaras — 
pilnas koncertas paruošta^ 
šio rudens gastrolėms De
troite ir Clevelande.

Visi maloniai kviečiami 
šiame minėjime dalyvauti.

CAN PLANT PERSONNEL
Experienced: 

SOUDRON1C MECHANN1CS 
PRESS MECHANICS

CAN CORP. OF AMERICA 
BLANDON, PA.

Call 215-926-3044; a»k for EARL 
JOANZEMIS or DON GRADY. 

(43-4.6)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED PHYSICAL THERAPIST 
to work in Nantucket Island. Full 
time Physical Therapist position 
available at a small resort hospital. 
Salary commensurate with experience 
and ability; Full benefits. 10 paid 
holidays, anr low rent houaing avail
able on temporary basis. Please send 
resume to: Administrator 
NANTUCKET COTTAGE HOSPITAL 

S. Prospect St.
Nantucket, Mass. 02554 

(43-2)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
LOS ANGELES VYRU KVARTETAS

PLOKŠTELĖJE Vytautas Matulionis

Įvairių išeivijos dainos 
vienetų ir paskirų dainos 
menininkų (rečiau instru
mentalistų) plokštelės pasi
rodo vis dažniau. Tai liudi
ja mūsų menininkų gajumą 
ir norą kruopštaus dar
bo vaisiais pasidalinti su 
visais. Kiekviena lietuvy
bės apraiška yra svarbi, o 
daina yra viena svarbiausių

Kalbos vargai
T. Klyga

Rugsėjy atėjo PLB anke
ta, labai kruopščiai ir žino- 
viškai paruošta, su daugybe 
klausimų — skirta mūsų iš
eivijos tautinei sąmonei iš- 
ryškinit ir ateities veiklai 
planuoti. Rimtas ir gana sa
vitas, vertingas užmojis. 
Tačiau atrodo, kad imama 
statyti rūmus nuo stogo, o 
pamatai dar neįtvirtinti. 
Ir tuoj aiškėja, kad bet ko
kioj mūsų veikloj pats pir
mas taškas turi būti — sa
va kalba! O štai anketoj, 
plačiai visuomenei pateik- 
toj PLB vardu, deja, akis 
bado stambios kalbinės klai
dos.

Pačioj pradžioj kone pri
bloškia toks daug kartų iš
aiškintas, taisytas ir smerk
tas nuklydimas, kurio sąži
ningi kalbos gerbėjai seniai 
išmoko išvengti, būtent:

"Anketa paruošta lietu
vių ir anglų kalbose... At
sakykite bet kurioje kalbo
je”. Argi visi aiškinimai ir 
patarimai dėl ne vietoj var
tojamo vietininko nebuvo 
išgirsti ?

Kita klaida irgi daugkart 
spaudoje minėta ir gėdinta:

"Politikoje ne'visada įma
noma atsiekti viską ...”

Trečia klaida — sveti
mybė, dar kadaise J. Jab
lonskio uoliai iššluota lau- 
•kan, deja, vėl kažkodėl at
gaivinta : "noras skaityti 
save lietuviu”...

Nustebina ir sukeistos 
dviejų skirtingų žodžių 
prasmės: "anketą gražinti 
platintojams” ir "mėginti 
pagTąžinti mūsų miestus”...

Įvestas naujas, daugeliui 
neaiškus terminas: Dabar
tinė Lietuva”. Nuo kurio 
laiko tas vardas taikomas? 
Ir ligi kada bus tik "Praei
ties Lietuva”? Gal čia tik 
okupantų terminijos skoli- 
linys? Betgi jis atkakliai 
siūlomas, nes ir angliškam 
tekste įdėtas: Present-day 
Lithuania. Bent anketoj ne
turi būti neaiškumų. Ir tau
tinės kultūros ugdymą ver
ta pradėti ne nuo aukštų 
kuorų, o nuo paties pamato 
— savos kalbos tikslumo. 

lietuvybės išlaikymo prie
monių. Tokiam tikslui 
plokštelė puikiai tinka: joje 
parankiai įamžinamos dai
nos menininkų, iškalbių ak
torių ir gabių instrumenta
listų pastangos plačiai pa- 
sklisdamos po pasaulį. To
kių minčių vedamas, LOS 
ANGELES VYRŲ KVAR
TETAS žengia į dainos pa
saulį su pirmąja plokštele, 
TU MAN VIENA. Tai drą
sus žingsnis.

Kvartetą sudaro bendra
minčiai profesionalai (inži
nieriai) : Emanuelis Jara
šūnas — pirmas tenoras, 
Bronius Seliukas — antras 
tenoras, Antanas Polikaitis 
— baritonas, Rimtautas 
Dabšys — bosas. Kvarteto 
muzikinis vadovas ir gabus 
akompaniatorius — muzi
kas Aloyzas Jurgutis. Dai
nų įrašymas Pauliaus Jasiu- 
konio. Svarbiausi plokštelės 
rėmėjai yra Kizimiera ir 

IVTl Uo i riv-»o i
Plokštelėje įrašyta dvy

lika dainų (po šešias kiek
vienoje pusėje): pirmoje 
pusėje lietuvių liaudies ir 
patriotinės dainos, antroje 
pusėje pramoginės dainos. 
Toks dainų suskirstymas 
tinkamas ir klausytojui la
bai parankus. Pramoginėse 
dainose vyrauja mūsuose 
jau seniai įsišakniję valsas, 
tango ir polka, štai plokš
telėje įrašytų dainų trum
pos apybraižos:

L Suskyniau skynimą — 
(liaudies daina harmonizuo
ta J. Zdaniaus). Labai liau
diškai skambanti sutartinė 
su gan įdomia palyda. Pasi
gendama ryškesnės balsinės 
vaidybos bernelio — merge
lės pašnekesy. Bendras dai
nos tonas švelnus.

2. Gaudžia trimitai — 
(M. Petrauskas). Būtų 
į s p ūdingesnė dainuojama 
didelio choro, čia būtini

Los Angeles vyrų kvartetas: A. Polikaitis, R. Dabšys, dr. E. Jarašūnas ir B. Seliukas. Kvar
teto vadovas komp. a. Jurgutis, režisierius P. Maželis. Kvartetas gruodžio 1 d. Dirvos kultu- 
rinėje popietėje Clevelando X-.letkJ.vH4 Auos Rviteviup .. <

Detroite.

stiprūs tenorai, sultingi bo
sai, ryžtas ir kibirkščiuo
jantis įsisiūbavimas kompo
zitoriaus muzikinę mintį 
vykdant.

3. Jau žirgelis pabalnotas 
— (J. Dambrauskas). Pra
šyte prašosi ugningumo. 
"trykšta ugnys iš nasrų”, 
bet ne iš dainininkų krūti
nių, o žodžiai "grįšiu svei
kas, grįšiu linksmas” skam
ba beveik liūdnai! Pravers
tų daugiau "vyriškumo” ir 
skambių aukštų gaidų. Dai
na didesniam chorui.

4. Balnok, tėveli — (Liau
dies daina harmonizuota J. 
švedo). Lėčiausia daina vi
soje plokštelėje. Balsiniai 
labai dėkinga frazė "joti iš
josiu, tiktai neparjosiu .. 

skamba be įvairumo. Vieno
dumas žymus ir močiutės 
— sūnaitėlio dialoge — 
abiejų žodžiai skamba be
veik taip pat. Daina inter
pretuojama labai (gal per 
daug) lyriškai.

5. Jūreivių maršas — (V. 
Paulauskas). Tai dar viena 
daina kuriai reikia didesnio, 
balsingesnio vieneto, čia vi
si balsai turi būti stiprūs, 
ypač tenorai. Savo drąsiais 
polėkiais tai įspūdinga dai
na, jei atliekama pilnai iš
naudojant gausias vaidybi
nes progas. Pavyzdžiui, toks 
gražus iššūkis kaip "Ei, jū
reiviai ir žvejai...” plokš
telėje skamba neįtikinamai, 
nors bendrai kvartetas dai
nos žodžiams yra labai ati
dus.

6. Tėvynei — (B. Budriū- 
nas). Sunkiausia daina 
plokštelėje, p a s i žyminti 
gražiais žodžiais (B. Braz
džionis) ir įdomia kompozi
cija. Kvartetui ji stato sun
kiausią uždavinį, nevisada 
patenkinamai išsprendžia
mą. Nors bosas čia skamba 
labai minkštai, tenorams 
trūksta pilnumo, čia reikia 
ne tik lyrizmo, bet ir tikros 
dramos. Tokius širdį ve
riančius žodžius kaip "bet 
mirt, mirt svetur aš nega
liu” abejingai dainuoti ne
galima. Vis dėlto, tai yra 
pati įspūdingiausia daina 
pirmoje plokštelės pusėje. 
Didelės kvarteto pastangos 
ją interpretuojant yra pa
girtinos.

7. Valsas As-Dur — (J.

Brahms). Viena geriausių 
pramoginių dainų. Visos so
linės, vietos skamba gražiai, 
laisvai (gal dėlto, kad čia 
jokios dramines įtampos 
nėra — tik romantiškų 
svajų pasaulis), čia tenorai 
švelnūs ir šilti.

8. Aguona — (Tango). 
Plokštelės viršelyje pažy
mėta, kad šios dainos "au
torius” yra nežinomas. Pa
siteiravus paaiškėjo, kad 
kompozitoriaus tiksliai nu
statyti negalima, bet lietu
viški žodžiai (apytikslis 
vertimas iš vokiečių kalbos) 
yra Algio Bielskaus, dabar 
gyvenančio Clevelande. ši 
daina jau buvo gimnazistų 
dainuojama Vokietijos sto
vyklų laikais, o jos aran
žuotė taip pat yra Biels
kaus. Kvartetas čia puikiai 
išnaudojo visas progas pa
sireikšti solo, daug dėme
sio skirdamas banguojančių 
frazių tekmei.

9. Valsas iš muzikinio 
veikalo "Čičinskai” — (A. 
Jurgutis). Primena Leharo 
operetes. Atliekamas daug 
atsargiau už kitas plokšte
lės dainas, lyg nebūtų dar 
visai dainininkų įsisavintas. 
Kai kur frazių užbaigos ne
sutampa. Pageidautina dau
giau nerūpestingo lengvu
mo, jaunatviško polėkio 
("Dainuoja žemė ... dai
nuoja žvaigždės...").

10. Mano mažytė — (Tan
go). Šios dainos autorius 
taip pat tiksliai nežinomas. 
Apie jį galima tik spėlioti.

(Nukelta į 6 psl.)
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NAUJA
PLOKŠTELĖ...

(Atkelta iš 5 psl.)

Pati daina yra tipingas 
prieš keturiasdešimt metų , 
pabėgėlių stovyklose puose
lėtos pramoginės muzikos 
pavyzdys, kuris vyresniajai 
kartai primins jų negrįžta
mai iškeliavusią jaunystę. 
Skamba romantiškai liūd
nai, ilgesingai, saldžiai. Iš 
dainininkų didelių pastangų 
nereikalauja.

11. Krantų gėlė (Valsas) 
— (A. Raudonikis). Liūd
nokos nuotaikos ir nekaltų 
žodžių pynė apie meilę jū
rai, jausmingai švelniai at
liekama.

12. Polka. Labai nuotai
kinga daina. Greitėjanti 
slinktis neša klausytoją 
kartu, bet žodžiai yra aiš
kūs. šioje dainoje kvarte
tas skamba lyg naujai atgi
męs. Geriausiai pavykusi 
pramoginė daina.

Su pirmąja plokštele Los 
Angeles vyrų kvartetas pri
sistato kaip darnus pramo
ginės muzikos vienetas. Bal
sai malonaus skambesio (iš
skirtinai dailus bosas), 
maždaug vienodo pajėgumo 
(žemieji kiek stipresni ir 
sodresni). Jaučiamas gra
žus susidainavimas, balsai 
ienas kito nenustelbia. Pa- 

balsinio^raiStumo ir —
vendinimo į dainuojamų žo
džių prasmę. Taip pat at
kreiptinas dėmesys į dainų 
atranką: ar gyventi tik no
stalgija ir senų laikų prisi
minimais (kuriuos silpnė
janti atmintis po daugelip 
metų spėjo apipinti vešliais 
romantikos vainikais taip 
brangiais vyresniajai kar
tai), ar bandyti vilioti jau
nimą — mūsų ateitį — 
naujoviškesnėmis muzikinė
mis priemonėmis ir įdomes
niais ritmais?

Nuoširdžioms kvarteto 
pastangoms paskleisti šią 
plokštelę išeivijos tarpe

Balys Gražulis
>

šitaip pavadintą knygą 
prieš keletą savaičių išleido 
"Vilties” draugijos leidykla, 
su kuria verta Dirvos skai
tytojus supažindinti. Tai 
yra stamboka istoriko Jono 
Švobos naujųjų laikų Lie
tuvos pųlitinio gyvenimo is
torinė apžvalga. Gal- reikė
tų, patikslinant, sakyti, kad 
tai atgimstančios lietuvių 
tautos ar lietuvių valstybės 
politinių įvykių apžvalga. 
Nesgi, kaip knygos pradžio
je autorius pastebi, lietuviai 
patys vieni atkūrė Lietuvos 
valstybę. Lietuvos piliečiai 
kitataučiai į valstybės at
statymo darbą ir jos gyny
bą nesi jungė. Atvirkščiai, 
netgi gerokai trukdė. Vieni 
siekė unijos su Lenkija, ki
ti svajojo- apie lietu vių-gu- 
dų valstybę, o treti žvilg
čiojo į bolševikinę Rusiją. 
Ir vėliau, gal tik išskyrus 
šeiminį laikotarpį, Lietuvos 
mažumos, kurios sudarė 
19.4% visų Lietuvos gyven
tojų, valstybinėje veikloje 
reikšmingo vaidmens nevai
dino. Iš to seka, kad kny
goje peržvelgta naujosios 
Lietuvos istorija yra tauti-——tom^padės tėvų ir senelių 
_ veiksmus suprasti.

įžanginiu pa- 
na prie lietuviškų partijų, 
dar priešvalstybiniame lai
kotarpyje, susiformavimo. 
Autorius nemato buvus rei
kalą lietuvių tautai skaldy
tis į daugelį, vieną kitos in
tensyviai neapkenčiančių, 
partijų bei ideologinių sro
vių. Juk besiformuojančią 
patr i jotinę tautą sudarė 
daugumoje valstiečiai ir iš 
jų .kilusi inteligentija. Tau
toje nebuvo tarpusavyje be

cm pi įtarti. Net ir su ma
žais. netobulumais, ši plokš
telė yra ilgo, rimto darbo 
ir pasišventimo išdava, bet 
(tikėkimės) ne to darbo pa
baiga. 1985 m. gruodžio 1 
d. kvartetas koncertuoja 
Clevelande, Dirvos kultūri
nėje popietėje. Visi lietuviš
kos dainos mėgėjai (lietu
vių tarpe jų turėtų atsiras
ti labai daug) turės gerą 
progą patys išgirsti šiuos 
švelniabalsius dainininkus 
ir jų menu pasigėrėti. Kvar
tetui linkėtina dar daug 
plokštelių pripildyti reikš
minga lietuviška daina, nes 
be dainos siela badauja.

BALFO DETROITO 76 SKYRIAUS JUBILIEJINIS
40 METŲ VEIKLOS

PAMINĖJIMAS BALIUS
1985 m. lapkričio 29 d. 7:30 vai. vak. Dievo Apvaizdos 

parapijos Kultūros Centre.

PROGRAMĄ ATLIKS
Los Angeles vyrų, vadinamas inžinierių, kvartetas, va
dovaujamas muz. A. Jurgučio, o jį sudaro: A. Polikaitis, 

R. Dabšys, E. Jarašūnas ir B. Seliukas.
Svečiai bus vaišinami užkandžiais, kava ir šampanu, 

kurį žada apmokėti, Balfo 40 metų sukakties seimo, Wa- 
shingtone, D. C. naujai išrinktas direktorius Leonas Pet
ronis. Salės viduryje vyks šokiai, o apie jį išdėstyti stalai 
svečiams.

Visi Detroito ir apylinkių lietuviai kviečiami pami
nėjime gausiai dalyvauti.

Pamnėjime bus galima įteikti ir Balfo vajaus auką 
V. Staškui, o norintieji galės įsigyti kvarteto išleistą 
dainų plokštelę.

Stalai užsakomi pas Balfo 76 skyriaus pirmininką 
Alfonsą Jušką, tel. 264-7735. aKina: 8 dol. suaugusiems 
ir 5 dol. jaunimui.

Rengia BALFO 76 SKYRIAUS VALDYBA

MCMBCn
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Šeiminė ir prezidentinė Lietuva

niu pagrindu atsikūrusios 
valstybės istorija.

"Šeiminė ir prezidentinė 
Lietuva” yra ne vien įdomi, 
bet ir labai reikalinga kny
ga. Joje autorius gražiu 
stiliumi, glaustai ir supran
tamai, aptaria atsikurian
čios, vėliau jau nepriklau
somos, Lietuvos istoriją. 
Daugumoje politinę istoriją. 
Buvęs pedagogas, istorikas 
ir žurnalistas Jonas Švoba 
kalba paprastai, aiškiai, to
dėl knygą lengva ir malonu 
skaityti. Jo komentarai 
taupūs, ramiai išreikšti, da
ro objaktyvumo įspūdį. 
Nors autoriaus simpatijas 
"Prezidenti n e i Lietuvai” 
nesunku pastebėti, jis jų 
nepabrėžia, niekur jų pri
mygtinai nekiša, todėl skai
tytojui pačiam lengva savo 
nuomonę apie to meto įvy
kius susidaryti. Knyga skai
tytojui bus gilus istorinių 
.žinių aruodas. Ji padės jam 
iš naujo lemtingus Lietuvai 
įvykius išgyventi ir, šį kar
tą, suprasti, kodėl ir kaip 
visa tai įvyko. Lietuvoje 

; negyvenusioms lietuvių kar-

sivaržančių klasių, todėl po
litinės partijos kūrėsi ne 
ekonominiu ar klasiniu pa
grindu, o vien tik ideologi
niu. Partijų šaknų jieško-. 
damas autorius* sako, kad 
”,. . vyskupas Valančius ir 
jo talkininkų, lietuvių ku
nigų veikla lietuviškoje ka
talikiškoje liaudyje nutiesė 
pagrindus busimai katali
kiškai politinei partijai”.

Valstiečių liaudininkų 
srovės partijas autorius kil
dina iš apie "Varpo” žurna
lą susispietusių liberalių 
lietuvių veikėjų. Gi sociaL 
demokratai išsivystė iš ca- 
ristinėje Rusijoje kilusio 
socialistinio sąjūdžio.

Tautininkus autorius iš
veda iš aušrininkų ir var
pininkų veiklos. Ta jų veik
la išugdžiusi "Lietuvos De
mokratų Partiją”, kuriai 
Didžiajame Vilniaus Seime* 
atstovavo Antanas Smeto
na. Ir sako: ”Ne be reikalo 
ir aušrininkas dr. Jonas Ba
sanavičius laikomas tauti
ninkų pirmataku”.

Lietuvių partijos buvu
sios labai kovingos, bekom- 
promisinės. Aptaręs partijų

' HleJktybės atstatymo var- 
V.U.. p«r Vflnmus Didi j į 
Seimą, per Lietuvių Drau
giją Nukentėjusięms Nuo 
Karo šelpti, kuri pakėlusi 
didžiausią paruošiamąjį ne
priklausomos valstybės at
kūrimo darbą, autorius ve
da skaitytoją į Petrapilio 
Lietuvių Seimą, Vilniaus 
Lietuvių Konferenciją Ir 
Lietuvos Tarybą.

Aptaręs Lietuvos Tary
bos Darbus ir valstybės 
gimdymo skausmus, auto-

‘Arpber Holidays”
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Paskutinė šių metų ekskursija į LIETUVĄ iš
vyksta GRUODŽIO 26 D. — $1440.00 (su įdomia 
NAUJŲJŲ METŲ programa Vilniuje). Kelionės 
maršrutas: Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas, 

Helsinkis.
1986 METŲ EKSKURSIJOS I LIETUVĄ 

prasideda KOVO 26 D.

REGISTRUOJAME JAU DABAR.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

; 393 West Broadwav
I 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.

1 l’RUT S ARE BASED ON DOUB1.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
; |O CHANGES REGISTERED TRAVEL AGENT #TA0324

rius sustoja prie "Šeiminės 
Lietuvos” slenksčio.

Vaizdžiai aprašęs nepri
klausomos valstybės pa
skelbimą, pirmosios vyriau
sybės sudarymą ir kitų ke
turių ministerių kabinetų 
veiklą, Lietuvos kariuome
nės suformavimo autorius 
ryškiau neaptarė. Pamini 
šen ir ten, bet nenurodo kas 
ir kada pašaukė savanorius, 
kas buvo pirmieji kariuo
menės vadai, kokį vaidme
nį kariuomenė suvaidino 
valstybės atstatyme. Pasi
tenkina aprašydamas vien 
politinius veiksmus Valsty
bę atstatant.

Autorius kiek ilgiau su
stoja prie Steigiamojo Sei
mo ir jo darbų. Jis mano, 
kad Steigiamasis Seimas, 
nežiūrint jo radikalumo, ne
palankių jo darbui laikų, 
seimo narių nepasiruošimo 
ir menko jų išsilavinimo, at
liko labai svarbių darbų, 
žymiausieji: žemės refor
mos įstatymas, laikinosios 
konstitucijos paskelbimas ir 
savosios valiutos įvedimas.

Toliau aprašinėja spalvin
gas partijų kovas "Šeiminė
je Lietuvoje”, kurios, sto
kojant kompromisinės iš
minties, privedė prie koali
cinės vyriausybės sudary
mo su mažumomis ir pro
gresyviai didėjančio chaosą, ,gga 
valstybėje. 4

Tokia padėtimi nebuvo 
patenkinta nei lietuvių vi
suomenė, nei kariuomenė 
ir, aišku, opozicija —krikš
čionių demokratų partijų 
blokas bei, tada dar negau
sūs, tautininkai. Autorius 
gana smulkiai aprašo nepa
tenkintųjų grupių susitari
mą vyriausybę nuversti, pa
siruošimą sukilimui ir gra
fiškai vaizduoja pačią per
versmo eigą. M. Sleževičiaus 
vyriausybei ir valstybės 
prezidentui K. Griniui atsi
statydinus susidarė nauja, 
A. Voldemaro, vyriausybė. 
Seimas nauju prezidentu iš
rinko A. Smetoną, kuris 
Trečiąjį seimą paleido. Tuo 
aktu "Šeiminė Lietuva” ir 
baigėsi.

Naujoji vyriausybė, arba 
kaip autorius, rašo, A. Sme
tonos ir A. Voldemaro dum- 
viratas, energingai ėmėsi 
darbo: suvaržė partijų veik
lą, atstatė tvarką krašte, 
pasirašė konkordatą su Va
tikanu ir pasuko krašto po
litinį gyvenimą nauja, au
toritetinio valdymo krypti
mi. "Autoritetinio valdy
mo” terminą autorius nau
doja skyriaus pavadinime 
ir toliau tekste. Teko girdė
ti, kad autorius buvo numa
tęs tą terminą ir knygos pa
vadinimui. Vėliau, knygą 
spausdinant, "Autoritetinė 
Lietuva” buvo pakeista į 
"Prezidentinę Lietuvą”.

Autorius pastebi, kad au
toritetinio valdymo laiko
tarpiu Lietuva padarė dide
lę pažangą visose srityse. 
Pats kraštas sulietuvėjo, 
tautinis sąmoningumas pa
kilo, švietimas išplito, pa-

(Nukelta į 7 psl.)
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ŠEIMINĖ IR 
PREZIDENTINĖ 

LIETUVA
(Atkelta iš 6 psl.) 

tobulėjo, žemės ūkis padarė 
žymią pažangą, prekyba ir 
pramonė pagerėjo. Dėlto 
bendra žmonių būklė žymiai 
pagerėjo, kultūrinio krašto 
lygis pakilo. Nežiūrint to
kios žymios pažangos, pa
ties brandžiausio meto Lie
tuvos gyvenime, opozicinės 
partijos buvo nepatenkin
tos. Nepatenkino jų nei 
naujos valstybės konstitu
cijos, nei nauji įstatymai 
prezidentui rinkti. Todėl 
dešiniosios, vėliau kairiosios 
partijos mėgino valdančių
jų dumviratą nuversti. 
Dumviratui iširus maištavo 
ir voldemarininkai, norėda
mi A. Voldemarą grąžinti 
j valdžią. Visus tuos, taip 
vadinamus, "pučus”, auto
rius vaizdžiai aprašo. O tau
tos kultūros ir ūkinės pa
žangos apžvalga "Preziden
tinė Lietuva” kaip ir bai
giasi.

Sekančiame skyriuje, 
"Lietuva Trijų Imperialis
tų Replėse”, autorius apta
ria Lietuvą ištikusius liki- 
miniųs smūgius: Lenkijos 
ultimatumą Lietuvai, Klai
pėdos krašto atplėšimą ir 
nepriklausomybės praradi
mą. Kalba apie sovietų-na- 
cių susitarimą įtakos sfe
romis pasidalinti, raudono
sios armijos įgulų Lietuvon 
įvedimą ir, pagaliau, apie 
Sovietų Sąjungos ultimatu
mą Lietuvai. Paskutiniai 
vyriausybės posėdžiai pre
zidentūroje ir prezidento 
Antano Smetonos pasitrau
kimas iš Lietuvos "Prezi
dentinę Lietuvą” visiškai 
užsklendžia, o Lietuvos 
okupacija ir sovietizacijos 
pradžia knygą užbaigia.

ši knyga yra kruopštus 
atsikūrusios Lietuvos isto
rinių faktų rinkinys, per
leistas per sąžinnigo istorL 
ko-žurnalisto koštuvą. In
formatyvus ir įdomus skai
tyti. Svarbus savo tėvynės 
likimu besidominčiam lietu
viui ir mokslą einančiam 
jaunimui. Parašytas re
miantis istoriniame vyks
me dalyvavusių asmenų at
siminimais, mokslininkų ko
mentarais ir Lietuvos gyve
nimą stebėjusių raštais. 
Lauktina, kad šią knygą 
komentuos joje paliestų 
ideologinių — srovių žmo
nės, istorikai ir žurnalistai. 
Apie ją kalbės susitikę bi
čiuliai.

Knyga vykusiai išbalan
suota — kiekvienam apra
šomam laikotarpiui duota 
maždaug po ketvirtį kny
gos. Gerame popieriuje, 
kietais viršeliais, gražiai iš
leista.

Jonas Švoba. Šeiminė 
Ir Prezidentinė Lietu
va. 423 pusi. Išleido 
"Vilties” draugijos lei
dykla, 1985 m. Kaina 
10 dol.

Iš Dirvos sukaktuvinio leidinio (3) Aleksas Laikūnas

Pirmieji septyni Dirvos dešimtmečiai
V. Rasteniui gavus valdinę tar

nybą ir išvykus į New Yorką, Dir
voje likęs vienas red. B. Gaidžiū- 
nas savo idėjos realumu įtikino 
tuometinę ALT Sąjungos vadovybę 
ir įtakinguosius senosios kartos 
tautininkų veikėjus. Ir taip buvo 
pradėta ruoštis tolimesneims ėji
mams.

Adv. Juliaus Smetonos paruoštas 
naujosios draugijos statutas buvo 
1951 m. rugpjūčio 21 d. užregis
truotas Ohio valstybės įstaigose ir 
po poros mėnesių pradėtas pelno 
nesiekiančios Amerikos lietuvių 
spaudos ir radijo draugijos Viltis 
narių telkimas.

Kapitalo telkimas pagal statutą 
buvo vykdomas ne akcijų, bet narių 
įnašų būdu, pagal įnešta sumą su
teikiant nuo 1 iki 20 balsų visuo
tiniuose draugijos narių suvažiavi
muose, šaukiamuose kas dvieji me
tai. Apsidraudžiant, kad Vilties 
turtas kada nors vėl nepereitų pus
velčiui į privačias rankas, kaip tai 
buvo žymiai anksčiau atsitikę su 
Brooklyne leidžiama Vienybe, sta
tutas numatė ALT S-gai automa
tiškai suteikti 25% visų Vilties 
draugijos turimų balsų, tuo pačiu 
sustiprinant jos kontrolę rinkimuo- 

ir nrinrininį^ oaisa-
vimuose. Už šią privilegiją ALT
S-gos vadovybė įmokėjo Vilties 
draugijai 1,000 dol. įnašą. Po ke- 
lerių metų, Dirvai patekus į pini- . 
ginius sunkumus, ALT S-gos vado
vybės ne vieną kartą Vilties drau
giją parėmė tūkstantinėmis Sumo
mis. Jų pavyzdžiu sekė ir daugelio 
ALT S-gos skyrių vadovybės..

Vilties draugijos steigiamasis 
suvažiavimas

Naujai steigiamos Vilties drau
gijos narių verbavimas vyko sėk
mingai. Per keletą mėnesių drau- 
gijon įstojo nariais per pusantro 
šimto asmenų bei ALT S-gos sky
rių, savo įnašais ir Dirvos turimo 
inventoriaus verte sudarydami apie 
10,000 dol. kapitalą. To jau paka
ko steigiamajam Vilties draugijos 
narių suvažiavimui šaukti. Jis buvo 
sušauktas 1952 m. balandžio 26-27 
d. Clevelande, dr. St. Tamošaičio 
sodyboje, esančioje prie Erie ežero 
pakrantės ir rytinės 260-sios gat
vės. Dabar tos puošnios rezidenci
jos, kur anuomet vyko ne vienas 
vietos lietuvių organizacijų rengi
nys, nebėra nė žymės — ją nu
griovus, toje pąt vietoje stovi pa
dangėn' iškilęs daugiabutis pasta
tas.

Steigiamojo suvažiavimo posė
džiams pirmininkavo tuometinis 
ALT S-gos pirmininkas dr. M. J. 
Colney-Aukštikalnis iš Waterbury, 
Conn. Dalyvavo keliasdešimt na
rių, maždaug po pusę jų skaičiaus 
iš senosios ir naujosios ateivių kar
tos, gal kiek daugiau naujųjų, bet 
viską lėmė senųjų ateivių pritari
mas ateities planams, nes tame pri
tarime glūdėjo galimas piniginis 
pagrindas tiems planams realizuo
ti. O tie planai buvo idealistiškai 
patrauklūs; savos patalpos, sava 
moderni spaustuvė, pajėgi spaus
dinti rinktines knygas ir iš savait
raščio dienraščiu virtusią Dirvą, 

ją Clevelande ir pasiekiamoje apy- 
linkėję girdima nuolatinė lietuviš
ka radijo programa ir t.t. Naujųjų, 
dar nespėjusių šiame krašte tvir
čiau įsikurti idėjos gražiai derino
si su įsivaizduojama, bet apytikre 
senųjų pinigine parama.

Visai šiai programai įvykdyti 
sudaryta pirmoji Vilties draugijos 
vadovybė iš pirmininko Juozo J. 
Bačiūno ir narių: dr. Br. Nemicko,
J. Chmieliausko, M. J. Colney- 
Aukštikalnio ir V. Rastenio. Rei
kalų vedėju pakviestas B. Gaidžiū- 
nas, tuometinis Dirvos redaktorius. 
Ilgainiui tapo nerašytu statuto pa
ragrafu, kad reikalų vedėju laiko
mas Dirvos redaktorius. Tatai te
begalioja ir dabar.

Dirvos plėtimasis ir kilimas
Juozas J. Bačiūnas buvo idealus 

Vilties draugijos pirmininkas. To
se pareigose jis būdavo vis per
renkamas naujai dvejų metų ka
dencijai, iki pagaliau 1959 m. ne
besutiko toliau pirmininkauti ir į 
valdybą įeiti.

Daug rūpinosi ir savo nuoširdžios 
meilės Dirvai J. J. Bačiūnas pa
reiškė per savo visą gyvenimą, tiek 
būdamas- V ilties -draugijos pirmi
ninku, tiek visais kitais laikais. O 
kiek savo pinigų į laikraštį įdėjo, 
gal tik jis vienas težinojo. Jeigu 
paskolas atsiimdavo, tai dovanas 
visada užmiršdavo ir vėl duodavo. 
Paskutinė jo dovana, 3,000 dole
rių, atėjo jau po jo mirties — tai 
testamentinis palikimas kaip nė 
vienai kitai išeivijos organizacijai, 
išskyrus Jaunimo Centrą Chica
goje.

Gyvas būdamas sumanė ir finan
savo Dirvos vardu rengiamas jau
nųjų talentų varžybas, stambesnė
mis premijomis apdalydamas var
žybų laimėtojus, tuo metu nedrą
siai pirmuosius žingsnius žengian
čius savo pašaukimo keliu. Jis ne
užmiršdavo ir visų kitų varžybų 
dalyvių, nors ir mažesnėmis dova
nomis, kad varžybose nebūtų pra
laimėjusių. Tai tik vienas jo dos
numo pasireiškimas. Visų kitų nė 
neišminėsime.

J. J. Bačiūno vaidmeniui Dirvos 
praeityje pilnai pavaizduoti būtų 
atskira tema, nesutelpanti šios ap
žvalgos apimtyje, čia gal tektų pa
brėžti tik tai, jeigu ne J. J. Ba
čiūno įsijungimas į Vilties drau
gijos veiklą, šiandien Dirvos grei
čiausia nebeturėtume, o jeigu ir 
ji eitų — vargu ar ji būtų priim
tina jos dabartinių skaitytojų dau
gumai.

Tie septyneri metai, kuriais Vil
ties draugijos valdybos pirmininku 
buvo J. J. Bačiūnas, Dirvai buvo 
geri metai, ji plėtėsi ir kilo. Gal 
tektų juos pavadinti jos žydėjimo 
laikotarpiu.

Pirmiausia buvo tame pačiame 
rajone surastos ir nupirktos nuo
savos patalpos, nors ne tiek erd
vios, kad būtų galima spaustuvę 
didinti ir plėsti, bet vis dėlto tei
kiančios daug geresnes darbo są
lygas. Pamažu mokant susidariu
sias skolas, imta telkti kapitalas 
tolesniam išsiskėtimui. Ir taip po 
keletos metų, susitarus su tuome

tine ALT S-gos valdyba, imtasi 
didžiojo užmojo: skelbti didįjį šim
tininkų vajų, o tuo būdu sutelktas' 
lėšas panaudoti dažnesniam Dirvos 
leidimui, ją paruošiant, surenkant 
ir spausdinant savo spaustuvėje.

šimtininkų vajus, intensyviai 
vykdomas, davė džiuginančius vai
sius. Užsimota suma buvo pervir
šyta. Sėkmę nulėmė dvi aplinkybės. 
Pirmoji buvo J. J. Bačiūno popu
liarumas ir įsipareigojimas asme
niškai duoti Vilčiai 6,000 dol., jei
gu visų kitų bus sudėta 20,000 dol. 
Antrąja tenka laikyti tuometinio 
ALT S-gos pirmininko inž. Euge
nijaus Bartkaus aktyvumas ir 
atsidėjimas. Verbuodamas Vilties, 
draugijai naujus narius ir telkda
mas užsimotą surinkti kapitalą, ji
sai skersai ir išilgai išvažinėjo visą 
Ameriką ir savo tikslą pasiekė taip, 
kad ir J. J. Bačiūno pažadėta anuo
metinėmis sąlygomis stambi suma 
atplaukė į laikraščio leidėjų kasą. 
Neveltui inž. Eug. Bartkus buvo 
populiariai vadinamas skraidan
čiuoju ALT S-gos pirmininku.

Taip pasiruošus, skubiai eita to
liau. Tuojau pat užpirktos erdves
nės patalpos 6907 Superior Avenue, 
tikintis dalį jų panaudojus saviems 
reikalams, kitą dalį nuomoti, tuo 
būdu įsigyjant nuolatinį pajamų 

sigabenus ofsetiniam spausdinimui 
reikalingas su visais pagalbiniais 
įrengimais mašinas, nuo sekančių 
metų pradžios laikraštis įgavo nau
ją išvaizdą ir buvo leidžiamas nebe 
dukart savaitėje, kaip ištisus 1958 
m., bet triskart savaitėje.

Su šiais persitvarkymais atitin
kamai padidėjo ir redakcijos, ad
ministracijos bei spaustuvės per
sonalas. Prie vyr. redaktoriaus B. 
Gaidžiūno redaktoriais buvo pa
kviesti Jonas P. Palukaitis ir da
bartinis Vytautas Gedgaudas. Daž
niau leidžiamas laikraštis galėjo 
skaitytojams pateikti aktualesnę 
informaciją, išplėstas redakcijos 
kolektyvas pritraukė naujų bendra
darbių, gi modernios spausdinimo 
priemonės įgalino ne .tik pusiau- 
dienraščiu tapusį laikraštį aptar
nauti, bet ir atlikti visą spaudos 
darbą, leidžiant Vilties draugijos 
leidyklos ir kitų klijentų leidinius 
— knygas, laikraščius bei žurnalus.

Pamažu sunkėja laikai, o su jais ir 
sąlygos

Balys Gaidžiūnas Dirvos vyr. re
daktoriumi išbuvo vienuolika metų, 
1962 m. jį pakeitė Jonas čiuberkis, 
V. Gedgaudo padedamas redagavęs 
iki 1968 m. rudens.

Tame laikotarpyje JAV prasidė
jo ekonominio gyvenimo atoslūgis, 
neišvengiamai pasunkinęs ir Dir
vos leidimo sąlygas. Iš normaliai 
suplaukiančių pajamų už prenume
ratą, skelbimus, atliktus- spaudos 
darbus, prie jų pridėjus rėmėjų 
aukas ir tai nebeišsiverčianb, teko 
susispausti. Iš triskart savaitėje 
leidžiamo laikraščio pereita prie 
dukart savaitinio.

(Bus daugiau)



Nr. 44 — 8 DIRVA 1985 m. lapkričio 14 d.

Vaizdai iš Tautos Fondo vajaus Chicagoje PHILADELPHIA išlaikymo problema ir kitais 
apylinkės rūpimais klausi-

Š. m. spalio 27 d. Chicagos Lietuvių Tautiniuose Namuose buvo suruoštas Tautos Fondui 
paremti pobūvis, kuriuo metu surinkta 13,000 dolerių. Nuotraukoje dalis svečių: Lietuvos gen. 
konsule P. Daužvardienė, V. Jurkunienė, T. Blinstrubas, I. Kriaučeliūnienė, dr. L. Kriauče
liūnas ir inž. Jonas Jurkūnas — Chicagos Tautos Fondo padalinio pirmininkas.

Visos nuotraukos K. Pociaus

Angelė Katilienė, Tautos 
Fondo pietų paruošimo komi
teto pirmininkė, sveikina susi
rinkusius svečius.

Chicagos Tautos Fondo pirm. inž. J. Jurkūnas įteikia žy 
menj aukotojui Juozui Blažiui.

E. Jasiūnas įteikia žymenį p. Mikalauskienei — stambiai 
Tautos Fondo rėmėjai. Prie stalo sėdi V. Kozica ir p. Prankienė.

Antanas Ražaitis, nuoširdus Tautos Fondo aukotojas, pri
ėmęs žymenį, Chicagos Tautos Fondo pirmininkui J. Jurkūnui 
įteikė papildomą auką.

aV

Inž. J. Jurkūnas įteikia TF žymenį P. Prankienei. Šalia sėdi 
O. Žilius.

O. Barškėtytė apdovanojo gėlėmis programos atlikėjus M. 
Motekaitį ir sol. D. Polikaitytę.

LB SUSIRINKIMAS

Philadelphijos LB apylin
kės visuotinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 
1 d., apie 12 vai. (po lietu
viškų mišių), Šv. Andrie
jaus parapijos salėje, 19-ta 
ir Wallace Sts. Darbotvar
kėje pramatyti valdybos 
pranešimai, Bendruomenės 
Balso radijo programos re
daktoriaus ir reikalų vedė
jo pranešimai, Vinco Krė
vės Mokyklos pranešimas ir 
naujos valdybos rinkimai'.

Taip pat bus specialūs 
pranešimai ir diskusijos 
OSI reikalu, socialinių rei
kalų skyriaus steigimo 
klausimu, pašto pristatymo 
vėlavimo klausimu, bend
ruomenės Balso tolimesnio

mais.
Šioje kadencijoje apylin

kės valdyboje dirbo Teresė 
Gečienė — pirm., Virgus 
Volertas — vicepirm., Ani- 
iora Mašalaitienė — sekr., 
Marija Sušinskienė — ižd., 
Julija Dantienė — kultūri
nių reikalų vadovė, Renata 
Baraitė ir Daina Krivickai- 
tė — narės, f vaidybą taip 
pat įeina radijo programos 
Bendruomenės Balsas re
daktorius Henrikas Savic
kas ir reikalų vedėjas Ge
diminas Dragūnas bei Vin
co Krėvės mokyklos vedė
jas Bronius Krokys. Apy
linkės nominacijų komisija 
sudaro: Julija Dantienė, 
Genovaitė Mačiūnienė, Hen
rikas Savickas ir Marija 
Sušinskienė. Jie priima 
kandidatų pasiūlymus nau-
jai valdybai sudaryti. Pa
siūlyti kandidatai privalo 
dalyvauti visuotiniame su
sirinkime arba įteikti raš
tišką sutikimą nominacijų 
komisijos nariams,

LITUANISTINĖJE 
MOKYKLOJE

šiais mokslo metais Vin
co Krėvės Mokyklai vado
vauja Bronius Krokys. Kar
tu su juo mokytojauja šie 
mokytojai: DlCrttfte %urcie- 
nienė, Marija Sušinskienė, 
Estera Washofsky, Daiva 
Radžiuvienė ir kun. Kajeto
nas Sakalauskas. Tėvų ko
mitetą sudaro Eimutis Ra- 
džius, pirm., Daiva Radžiu- 
vienė, Dana ir Juozas Van 
Sant, bei Estera ir Jonas 
Washofsky. Gruodžio 8 d., 
sekmadienį, tuoj po lietu
viškų Mišių, šv. Andriejaus 
parapijos salėje, mokyklos 
tėvų komitetas ruošia Alek
sandro Radžiaus paskaitą 
apie Haley komitetą. Visuo
menė kviečiama išgirsti 
įdomią paskaitą ir paremti 
Vinco Krėvės mokyklą. Mo
kykla dirba šv. Andriejaus 
parapijos patalpose kiekvie
ną šeštadienį nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. p. p. Daugiau 
informacijų apie Vinco Krė
vės Mokyklą galima gauti 
skambinant vedėjui Broniui 
Krokiui telef. 215-671-0397.

★

Lapkričio mėnesį Phila
delphijos apylinkėje bus 
vykdomas Litu anistikos 
Katedros vajus. Vajaus ko
mitetą sudaro Dalia Jakie- 
nė, pirm., Algis Danta, Ge
diminas Dragūnas, Bronius 
Krokys, Marytė Lepera, 
Aniliora Mašalaitienė ir 
Ona Kreivėnienė. Jiems 
talkins visa dabartinė LB 
apylinkės valdyba. Visuo
menė prašoma atsiliepti į 
šio specialaus komiteto 
kreipimąsi, kuris bus vyk
domas laiškais, telefonu ir 
asmenišku kontaktu. (t)

TOOL ROOM-MACHINIST
Minimum 5 years experiance an 
lathes, grinders, drill press and Bul- 
lard. Salary commensurate wilh ex- 
perience. Apply in person Mon.-Fri. 
9 A. M.-II A. M.:

CLEPRO INC. 
6800 UNION AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO 44105 
(54-57)
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PRO MĖLYNUS

REDAGUOJA OKULISTŲ KOLEGIJA

Nepramiegokime ir vėl istorinių progų]
Kaip tautosaka liudija, 

jau žiloje senovėje mūsų 
liaudis sakydavo, kad že
maičio kopūsto galva dau
giau sveria už prūso ma
kaulę. Deja, visa nelaimė, 
kad ši tiesa per mūsų pačių 
apsileidimą net iki šiol 
nebuvo plačiau atskleista 
prieš dienos šviesą. Taigi 
tik dabar pradeda aiškėti, 
kokių baisių nuostolių lie
tuviškoje ir pasaulinėje po,, 
litikoje buvo pridaryta ir 
dar daroma, kai didžiuo
siuose sprendimuose vado
vaujamasi ne mūsų kopūs
tu, o persenusiomis Vakarų 
diplomatų plikėmis.

Vienas mūsų bendradar
bis (gaila, redakcijos iš
mestame straipsnyje) jau 
anksčiau yra kreipęs skai
tytojų dėmesį, kaip dėl to
kio savo apsileidimo mes 
patys esame istorijoje ap
sikvailinę. Mat, jo nuomo
ne, jau 1940 metais mums 
reikėjo, susijungus su lat
viais ir estais, suduoti le
miamą karinį smūgį sovie
tams, ir tuo būtume jau iš 
pat pradžios pakreipę visą 
Antrojo pasaulinio karo ei
gą demokratijų naudai. Be 
to, esą dar geriau, jeigu to
kį Saulės mūšį Sovietų Są
jungai būtume suruošę mes 
vieni, nes tada ir visa isto

Patarimai Lietuvių Fondui
Duoki, duoki, duoki, duoki, — 
Mus nuo rūpesčių vaduoki! 
Duoki tam, kurs geria, šoka, 
O vis atpildo mažoka;

Tiems, kurie garbėj apkvaito, 
Patys savo knygą skaito, 
Veja pranašus j girią
Ir save jų vietoj giria;

Tam, kurs rašo žygių dainą 
Ir dainoj į kovą eina,
O išvydęs priešo kuolą, 
Priešais jį ant kelių puola.

Duok visiems, kurie tik nori, 
Pinigais padidint svorį,
O jei duodi, duok daugiau, — 
Keiksim Fondą mandagiau!

rinė garbė būtų tekusi tik 
lietuviams.

Pagal tas jo karines stu
dijas, JAV-bės būtų leng
vai laimėjusios net ir Viet
namo karą, jeigu jam vado
vauti būtų buvęs pakviestas 
ne koks ten jankis West- 
mooreland, o vienas ar ki
tas mūsų generolas, kurių 
tada bent pora tinkamų to
kiam postui dai* buvo gy
vųjų tarpe. Bet ką pataisy
si, kai dabar jau šaukštai 
po pietų .. .

Bet kol kas galime bent 
tuo džiaugtis, kad tos mūsų 
ir pasaulio vadu Dra/ion^n. 
tos istorinės galimybės "dar 
nėra visiškai užmirštos, 
šiuo mtu jas tvirtai argu
mentuotai ryškina mums 

.atsiųstame straipsnyje žur
nalistas Algirdas Gustaitis 
iš Los Angeles, ir jo min
čių jau negalima nutylėti.

Pradžioje straipsnio au
torius mums primena ap
gailėtiną faktą, kad — "lie
tuvių tauta tebėra vergijo-

DIRVA

je dėka JAV prezidento F.
D. Roosevelto ir jo patarėjų 
nuolankumo sovietams, po 
Antrojo Pasaulinio karo 
įvykusiose konferencijose 
atidavusių Lietuvą ir eilę 
kitų valstybių Bolševiki- 
jai”. Bet, rašoma toliau, — 
"Jei JAV delegacijose būtų 
buvę lietuvių atstovų, tikiu, 
tokių nesąmonių nebūtų 
įvykdyta”. (Mūsų pabr.).

O antroji teisybė tokia: 
"Prieš kiek laiko Europos 
valstybes lankęs JAV prez. 
Reagan neatrado progos 
priminti būtinumą išlais
vinti pavergtą Lietuvą. Tad 
ar galima juo pasitikėti, 
kad, kalbėdamas su SSSR 
d i k t atorium Gorbačiovu 
1985 m. lapkričio mėnesį 
Europoje, pareikalaus, kad 
Sovietų Rusija pasitrauktų 
iš Lietuvos ir Pabaltijo, 
tiems kraštams nedaryda
ma jokios žalios ... Todėl 
reikalinga, kad į JAV dele
gaciją būtų pakviesti lietu- 
vi^fatstovai, kaip patarėjai 
JAV prezidentui”. (Mūsų 
pabr.).

Na ir ką jūs prieš tokį 
puikų pasiūlymą galite pa
sakyti ?

Bet tai dar ne viskas. 
Straipsnio pabaigoje ger
biamas žurnalistas savo 
drąsiomis sugestijomi^mpa. 

ciKtai nudžiugina, bet 
net ir kiek nugąsdina. O čia 
jis šitaip pažodžiui taria:

"žydai seniai patarinėjo 
ir patarinėja JAV preziden
tams, tai matome, kas iš to 
išėjo. Laikas žydų patarė
jus pakeisti lietuvių pata
rėjais, jei JAV-ės nori tei
singesnės politikos.” (Mū
sų pabr.).

Viešpatie, nuolankiausiai 
meldžiame Tave: apsaugok 
nors šį vienintelį mūsų pa
triotinį tautietį nuo OSI ža
bangų ir nepagailėt jam dar 
ilgiems metams lygiai tos 
pačios sveikatos!

JIS PASIEKĖ JAU IR 
LIETUVĄ

Senoji karta dar atsime
na, kaip išgarsėjęs arklia
vagis, girtuoklis ir paleis
tuvis Griša Rasputinas šio 
amžiaus pradžioje "stebuk
lingu” lytiniu metodu "gy
dė” net Rusijos caro Mika
lojaus II žmoną ir per ją 
ėmė lemiamai reikštis ir 
valstybės politikoje. Galėjo
me manyti, kad tie tamsy
bės laikai jau negrįžtamai 
praėjo, nes dabar komunis
tinė santvarka nepakenčia 
jokių stebuklų. Deja, kaip 
Juozas Jurevičius š. m. 
"švyturio” 16 nr. atsklei
džia, anuometinis rasputiz- 
mas, susikūręs savo "filo
sofinius principus” ir pa
virtęs neorasputizmu, vėl 
atgijo ir Sovietų Sąjungoje 
ir jau pasiekė net Lietuvą.

Pagal tą raportažą, Vidu
rinės Azijos Karakalpaki- 
jos autonominėje respubli
koje tamsuolis Mirza Kym- 
batbajevas ir jo menadže- 
ris baigęs Frunzės univer
sitetą ekonomistas Abajuš

A. G.

NESENSTANTI 
REKLAMA

Mūs firma viską pagamina: 
Lopšius, atominius garus, 
Dangaus kelionei lagaminą 
Ir velniui ”Luxus” cigarus.

Jei pelnas dolerių porelė — 
Sutuokiant priešus ir draugus, 
Iš gaidžio išperini erelį 
Ir kiaulei pridedam ragus.

Visus — ar asilas, ar jautis — 
Aptraukiant žmogiška oda, 
Išmokom daugintis ir pjautis 
Ir laisvę garbinti lazda.

O kas dar grašio nepagaili, 
Paverčiant ašaras juokais 
Ir budelio raudoną kailį 
Baltučiais angelo pūkais.

Tik mūsų krautuvėj "PASAULY” — 
Dabintos kaukolės menais,
Ir iltys blizgančios kaip sjLulė, 
Ir meilė, gaunama mainais, —

Tad jei reikės už taiką kardo, 
Ar trūktų kartuvėms dar ko, — 
Atminkite mūs firmos vardą: 
"ŽMOGAUS ĮPĖDINIAI IR CO.”

Borubajevas ėmė gydyti 
psichine įtampa sergančius 
ligonius vadinamuoju "atsi
palaidavimo” būdu. O tie jų 
terapijos postulatai yra to
kie;

• "Gink iš savęs drovu
mą ir gėdą — išsirenk vi
siškai nuogas”. O atsipalai
davimui nuo gėdos labai 
naudinga maudytis nuogo
mis, išgėrus ir orgijos.

• "Būk lygus tarp lygių: 
visos moterys priklauso vi
siems ir visi vyrai visoms”. 
Taigi moterys labai "atsi
palaiduoja” Mirzos ir kitų 
vyrų glėbyje.

LIETUVIAI OSI TARNYBOJE

Mūsų New Yorko korespondentas rašo, xad šiuo me
tu, kada visų bendrom jėgom stengiamasi atremti nepa
grįstus OSI kaltinimus, atsiranda jam pažįstamų lietuvių, 
kurie keršto sumetimais skundžia tai įstaigai savo tau
tiečius: vienas — savo buvusios žmonos vyrą, kitas — 
bendro subankrutavusio biznio komp: 'joną, o dėl krimi
nalinio elgesio išvytas iš namų sūnv t pskundė net savo 
tėvą...

Nr. 44 — 9

• "Nebūk savimi: sava
noriškai tyčiokis iš savo as
menybės, diskredituok ją.”

• "Išsilaisvink nuo ’daik- 
tizmo’: visus pinigus dėk į, 
delną Mirzai arba Abajui 
Borubajevui.”

• "Degtinė labai padeda 
atsipalaiduoti nuo gėdos, 
tad pratinkis ją paversti 
energija”. Kadangi visame 
krašte psichinė įtampa di
delė, tai į tą jų 'gydyklą 
vyksta pacientai iš visos 
Sovietų Sąjungos, taip pat 
iš Vilniaus, Rygos ir Tali-

(Nukelta į 10 psl.)
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Pro mėlynus 
akinius...

(Atkelta iš 9 psl.)
no. Pažymėtina, kad viena 
iš daugelio Mirzos žmonų 
yra ir lietuvaitė. Be to, kaip 
J. Jurevičius informuoja, 
toje Mirzos ir Abajaus pa
leistuvių sanatorijoje jau 
yra "atsipalaidavę” mūsų 
muzikologė Rimantė M., g. 
1960 m., ryšininkė Nijolė 
G., g. 1961 m., gydytoja Zi
ta Ž., g. 1958 m., finansi
ninkas Vytas S., g. 1951 m., 
ir kt.

Kadangi Mirza ir Abajus 
kartais aplanko ir tolimes
nėse vietose gyvenančius 

' savo tikinčiuosius, tai jie 
buvo atvykę ir į Vilnių, kur 
taip pat surengė savo "gy
domąjį seansą.” Tik, deja, 
įsismaginę terapinėse or
gijose, čia užmušė kažkokį 
"netikėlį”, dėl to įsikišo 
prokuratūra ir susėmė vi
sus stebukladarius.

KULTŪRINĖ VEIKLA 
GRABORIAUS 

ĮSTAIGOJE

Kaip "Draugo” kores
pondentas (1985. X. 4.) in
formuoja, San Diego, Cal., 
lietuviai turi savo klubą 
"House of Lithuania”, ku- 
riojnąrįai anksčiau, rinkda
vosi privačiuose namuose, o 
dabar susirenka vienoje lai
dotuvių įstaigos salėje. Sa
lė apšaldoma. Klubui pirmi
ninkauja energinga ir su
mani pirmininkė Marcy 
Burge.

Nagi mes jau seniai pra
našavome, kad mūsų veikla 
ir po mirties nenublės. Ypač 
jeigu mūsų veikėjai bus iki 
apšarmojimo atšaldyti. O 
nabašninkų simpoziumas, 
atsimindamas praeities klai
das, gal dar geriau išspręs 
mūsų politines ir kultūri
nes problemas negu gyvieji.

MUMS RAŠO

Gerbiamieji,

Aš skaičiau p. A. Masio
nio ir kitų atsiminimus 
iš Nepriklausomos Lietuvos 

1 laikų, kuriuose nepamirš
tos ir visokios ano meto 
mūsų ydos. Bet kai paklau- 

' siau savo kaimyną, tada ir- 
^i tautininkų valdžios baus
tą aktyvų ateitininkų vei
kėją, ar jis dabar grįžtų 
namo į "kruvinojo Smeto
nos vergiją”, tai, ilgai ne
svyravęs atsakė, kad grįž
tų, jeigu būtų jaunesnis ir 
neturėtų čia materialinių 

.įsipareigojimų. Be to, jis 
manąs, kad tokiu atveju 
būtų grįžę ir kiti opozici
jos vadai, ■" tai tų grįžtan
čių dienų nesulaukė.

Tai ką galima po tokio 
pokalbio sakyti?

L. K.
New York, N. Y.

Redakcija: Nieko, nes Jū
sų kaimynas patsai pasakė 
teisybę.

'Antras Kaimas’ Bostone SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE GEROVĖS KOMITETAS

Kandidatai Į SLA Pildomąją Tarybą:

BRANGŪS BROLIAI IR SESfiS SLA NARIAI:

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje renka savo vadovybę-Pildomųjų Tarybą, slaptu ir 
visuotinu narių balsavimu. Nominacijos įvyks GruodJio-December mėnesyje. 1985 metais.

laibai svarbu, kad visos kuopos December mėnesyje turėtų savo susirinkimus ir kad nariai 
skaitlingai atsilanką balsuotų.

S.L.A. GEROVES KOMITETAS, kurį sudaro plataus patyrimo ir įvairiausių įsitikinimų 
nariai si&lo nominuoti į SLA Pildomąją Tarybą visus dabartinius Pildomosios Tarybos narius:

PAUL P. DARGIS................................... Prezidentas
ALEKANDER CHAPI.IKAS.............. Vice Prezidentas
GEN'EVJEVE MEILIŪNAS ................Sekretorė
CHRIŠTINE AUSTIN............................lidininkė
JOSEPHINE M1LI.ER........................... HdoGlobėja
PAUL ŠŪKIS............................................. Iždo Globėjas
DR. VYTAUTAS P. DARGIS ............Daktaras Kvotėjas

Norime pažymėti, jog dabartinei SLA Iždininkei E. Mikužis atsisakius kanditatuoti, 
Gerovės Komitetas į Jos vietą siūlo Christine Austin, dabartine Pildomosios Tarybos narę, 
einančia Iždo Globėjos pareigas. Christine Austin, taip pat, per daugelį metų, yra SLA 134-tos 
kuopos Finansų Sekretorė, Chicagoje.

Christine Austin yra kvalifikuota būti SLA IŽDININKE.

į Iždo Globėjus, Gerovės Komitetas, rekomenduoja Povilą Šukį, kuris, per daug metų, ėjo 
SLA Finansų Sekretoriaus, o dabar eina Pirmininko pareigas, SLA 14-toje kuopoje, Cleveland, 
Ohio. -

Praeitas SLA Seimas, kuris įvyko St. Petersburg. Floridoje, išrinko Povilą Suki į SLA 
Skundų ir Apeliacijų Komitetą.

JVIes Žinome, kad dabartinė Pildomoji Taryba dirbo ypatingai gražiai sutardama. Visi Jos 
nariai yra teisingi ir sąžiningi žmonės ir savo pareigas jie atliko kuogeriausiai. Jie yra 
pasižymėję veikėjai ir po jų vadovybe SLA yra pasiekęs tvirčiausios Finansines padėties.

Ši PILDOMOJI TARYBA, vadovaujama Prezidento Povilo Dargię, moka sutartinai dirbti 
kiekviename Susivienijimo reikale, tad gerą toną duodanti ir visam mūsą organizaciniam 
gyvenimui tiek pačiame SUSIVIENIJIME, tiek ir santikiuose su kitom lietuviškom 
organizacijom. Tokios sudėties PILDOMOSIOS TARYBOS reikia SUSIVIENIJIMUI, tokia 
vadovybė įveda SUSIVIENIJIMĄįgražia, ateinančiais metaislaukiamaŠIMTO metųsukaktį. 
Tokia vadovybė yra labai naudinga paskiram nariui bei visam SUSIVIENIJIMUI. Už 3ią 
PILDOMĄJĄ TARYBĄ balsuokime $>ų metų GruodŽio-December menesyje.

S.L.A. GEROVES KOMITETAS

KAIMAS

"Antro Kaimo” linksmo pobūdžio 
šeštadienį, lapkričio mėn. 16 d. 8 vai. vakare Lietuvių Fiu'ečiū 
Draugijos patalpose. Rengėjai: Lietuviškosios Skautybės Fondo 
Valdyba. E. Būtėno nuotr.

BOSTON

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 24 d. Bostono 
ramovėnai rengia 67-rių 
metų Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo sukaktuvių minė
jimą.

10 vai. ryto šv. Petro baž
nyčioje So. Bostone iškil
mingos šv. Mišios už žuvu
sius ir mirusius karius. Mi
šių metu giedos Toronto vy
rų choras "Aras”.

Pagrindinė minėjimo da
lis vyks So. Bostono Lietu
vių Piliečių draugijos 3-čio 
aukšto salėje 3-čią valandą 
po pietų. Programos vedė
jas inž. Juozas Stašaitis. 
Pagrindinį žodį tars Jonas 
Rūtenis. Meninę programos 
dalį atliks Toronto vyrų 
choras "Aras”, dirigentas 
ir solistas Vaclovas Veri

Toronto vyrų choras ’ Aras” atliks meninę programą Bostone kariuomenės šventės minėjime.

kaitis, akomp. pianistas J. 
Govėdas.

šį chorą Bostone girdėsi
me pirmą kartą. Programo
je atliks: J. Gaidelio, K. V. 
Banaičio, J. Kuprevičiaus, 
J. Naujalio, Alg. Raudoni
kio, E. Grygo, G. Verdi, V. 
Juozapaičio, A. Mikulskio, 
V. Verikaičio, V. Klovos,. V. 
Mikalausko, J. Budrevi- 
čiaus, C. Cromer, R. Kača- 
nausko ir J. Gorino kompo
zicijas. Neužmirškime da
tos — lapkričio 24 d. baž
nyčioje 10:15 vai. ryte, o 
salėje 3-čią vai. p. pietų.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4.

WAREHOUSE — SHEAR 
ROOM

Minimum 5 years experience steel 
warehousing & shearing. Apply. in 
person Mon.-Fri. 9 A. M.-11 A.wn

CLEPRO INC.
6800 UNION AVĖ. 

CLEVELAND. OHIO 44105 
(54-57) 

LIETUVOS VYČIŲ 
CENTRO VALDYBOS 
PIRMASIS POSĖDIS

Lietuvos Vyčių Centro 
valdyba, išrinkta 1985-86 
metams, susirinko pirmam 

VorkeT Susi
rinkimui pirmininkavo nau
jasis Centro valdybos pir
mininkas Pranas Petraus
kas iš Syracuse, N. Y.

Atidarymo maldą sukal
bėjo dvasios vadas kunigas 
Antanas Jurgelaitis iš Pro- 
vidence, R. I. Po to 12-tos 
kuopos narių vardu atvyku
sius pasveikino Vidurio At
lanto apygardos pirminin
kas Larry Janonis. 12-oji 
kuopa šį susirinkimą glo
bojo.

Parapijos klebonas kun. 
V. Palubinskas nuoširdžiai 
pasveikino daly vavusius 
valdybos ir komitetų na
rius. Buvo pranešta, kad il
gamečiai Lietuvos Vyčių 
veikėjai, buvusi Centro val
dybos pirmininkė Loretta 
Stukienė ir jos vyras dr. 
Jokūbas Stukas bus pagerb
ti popiežiaus Jono Pauliaus 
II-jo. Jokūbas bus pakeltas 
į šv. Sebastijono riterio or
diną, o Loretta Pro Eccle- 
sia, Pro Pontiface. Lietuvos 
Vyčių organizacijai didelė 
garbė savo tarpe turėti to
kius iškilius asmenis.

šiame susirinkime visi 
Centro valdybos pareigūnai 
bei komitetų pirmininkai 
pateikė savo pranešimus. 
Taip pat buvo paskirti at
stovai į Altą.

Nauja jaunųjų kuopa su
sikūrė Scranton, Pa. Taigi, 
Lietuvos Vyčių organizaci
ja auga ir savo naujuosius 
jaunus narius nuoširdžiai 
sveikina.

Pranešta, kad Laisvės 
statulos atnaujinimo pro
jektui surinkta beveik 5,000 
dolerių.

Sekančiam Lietuvos Vy
čių suvažiavimui, kuris bus 
73-čiasis, sutiko pirminin
kauti Elena Shields. šis su
važiavimas vyks 1986-ųjų 
metų rudenį Hilton viešbu
tyje, Allentown, Pa.

Centro valdyba užsianga
žavo paremti Vyčių vasaros 
stovyklavimą "Aušros” sto
vyklavietėje Elmhurst, Pa. 
Šios stovyklos data dar ne
nustatyta.

Vicepirmininkas Algirdas 
Budreckis apibudino naujų 
narių verbavimo reikalą.

Bronė Avižaitė iš Alba- 
ny/, N. Y. paskirta "Vyties" 
redaktore.

Lietuvos Vyčių Centro 
valdybos 1985-86 metų sąs
tatas: pirmininkas Pranas 
Petrauskas iš Syracuse, N. 
Y., vicepirmininkai 1-sis Al-
girdas Budreckis iš Bosto
no, Ma., Marytė Lepera iš 
Philadelphia, Pa., Elsie Kos- 
minsky iš Frackville, Pa., 
sekretorė Teresa Trainis iš 
Bridgeport, Ct., pajamų se
kretorė Helen Skudra iš 
Chicago, III.

Sekantis- Centro valdybos 
suvažiavimas įvyks kovo 15, 
Allentown, Pa.

Apolonija žiaušienė

PROTOTYPE
Metai tabrlcallno, (lai afock, 
capable of makfng loollna to 
tarm metai prolotype and short 
run paris. Experlence reaulred. 
Tec-J Prot otypes Ine.

(JIS) 463-4000
(38-46)
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kūrybos išleidimo

A. S. Venclausko nuotr.

Išeivijoje niekas kitas 
tiek daug neprisidėjo prie 
mūsų liaudies dainų ir mu
zikos harmonizavimo, kom
ponavimo bei aranžavimo, 
kiek a. a. maestro Alfon
sas Mikulskis, dar Lietuvo
je įkūręs Lietuvių tautinio 
meno ansamblį Čiurlionį ir 
jam iki pat mirties vadova
vęs.

Dalis maestro Mikulskio 
kūrybos yra įrašyta plokš
telėse, dalis atspausdinta 
dainų švenčių repertuaruo
se, lietuvių parapijų gies
mynuose. Tačiau tai tik la
bai maža jo kūrybos dalis. 
Mūsų tautinė ir asmeninė 
savigarba, pagaliau ir są
žinė neturėtų leisti, kad šie 
tautinės inspiracijos kūry
bos perlai gulėtų nesaugiuo
se archyvuose ir, laiko dul
kėmis apnešti, sunyktų.

CIevelande sudarytas ma
estro Mikulskio kūrybai ir 
Čiurlionio ansamblio mono
grafijai išleisti komitetas, 
kuris nori šių kūrybą iš- 

Lietuvių Bendruomenė, Lie
tuvių Fondas ir dr. Ka
roblis jau įnešė po tūkstan

S'a: Įi|| men noa
įil Cleveland, Ohio

je — kanklių muzika ir tre
čioje dalyje — dainos, gies
mės, tautinių šokių muzika

Kraupa
Lietuvių kredito kooperatyvas 

■ 18022 Neff Road
i 44119

, ..ji L&vuvių

lllll kooperatyve Ohio valstijoje.
i ■’

ORDERS) PRIIMAME MOKESČIUS UŽ ELEKTROS, 
ŠILDYMO, TELEFONO IR VANDENS SĄSKAITAS.

Palūkanos už sutaupąs: Skoliname : 
asmeniniams reikalams, 
automobilių pirkimui,

Term. indėliai 
($3,000 +)

Metinis 
Prieaugis

6 mėn. 8.24% namų pagerinimui, ir
12 mėn. 8.78% morgičiams.
18-kos mėn. 9.31%
30-ties mėn. 9.58% Smulkesnės informa
Spec. s-ta 7.50% cijos suteikiamos TAU
Reg.. taup. s-ta 6.10% POS įstaigoje.

PARDUODAME PINIGINES PERLAIDAS (MONEY

Arkanzas lietuvius

Hot Springs, Arkansas lietuvių tradiciniam piknike spalio 
5 d. susitiko buvę clevelandiečiai. Iš kairės: Balčiūnas, Žemai
tienė, Sadauskienė, neatpažinta ponia, Žemaitis, Balčiūnienė ir 
Sadauskas. J, Garlos nuotr.

TAUPOS DARBO VALANDOS 
TREČIADIENIAIS IR ŠEŠTADIENIAIS 

10:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p.

adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose.

SEKMADIENIAIS 
11:00 vai. r. — 1:00 vai. p. p. 

Dievo Motinos parapijos patalpose 
(centrinėje TAUPOS būstinėje).

VISOS SANTAUPOS PILNAI APDRAUSTOS SU 
NATIONAL DEPOSIT CUARANTEE CORPORAT1ON

Hot Springs, Arkansas lietuviškos radijo valandėlės "Leis
kit į Tėvynę” programos vedėjai ir spalio 5 d. pikniko rengėjai 
Salomėja ir Petras Šmaižiai su svečiais iš Floridos. Iš kairės: V. 
Biliūnas, S. Šmaižienė, B. ir D. Mackialiai, P. Šmaižys ir pikniko 
loterijai talkinęs A. Zubavičius. J. Garlos nuotr. (

£ 1
V. *

1 1 ' iBį/_

G.R.I. — C.R.A.

MATAS A TURNER

REALTY

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

RITA MATAS — Broker
(CERTIFIEI) RESIDENTIAL APPRAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
CAROL BAGGOTT 
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
HOWARD TIJRNER — Attomey 
Ach. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

su liaudies instrumentais. 
Rašytojo Vacio Kavaliūno 
"Gimtosios žemės giesmės" 
monografija jau parengta 
spaudai. Joje atsispindi 
Čiurlionio ansamblio dainos 
ir nueitas kelias. Darbas 
taip pat pradėtas kūrybos 
išspausdinimui: perrašomos 
p a r titūros. rekorduojami 
kūriniai naujai plokštelei. 
Tą projektą įvykdžius bus 
pastatytas ne tik užpelny
tas paminklas maestro Mi
kulskiui, bet tuo pačiu bus 
ateinančioms kartoms išei
vijoje ir Lietuvoje issau- ą ą komp. Alfonsas Mikulskis yieno koncerto metu, 
gota mūsų liaudies moty
vais sukurta kūryba, kuria 
žavisi ne tik išeivijos lietu
viai bet ir svetimšaliai mu
zikos mėgėjai ir kritikai. 
Su šio projekto įgyvendini
mu taip pat didžiai pasitar
nausime Lietuvos ir jos kū
rybinio genijaus išgarsini
mui plačiame pasaulyje."

Pateikti duomenys rodo, 
kad projektui įgyvendinti 
reikės apie 25,000 dol. Atsi- 
vyplfrįant i muzikos

tinę. Lietuvių gyvenvietėse 
organizuojami talkos būre
liai šiam vajui pravesti. Ne-

dėjo tik šių metų pradžio
je, iki šiol gauti rezultatai 
veikia padrąsinančiai. JAV

kantriai laukiama finansi
nės pagalbos iš lietuvių or
ganizacijų ir iš LB apylin
kių valdybų. Jos paprašytos 
pravesti aukų vajus. Pats 
Čiurlionio ansamblis savo 
4000 dol. aukų jau paskyrė.

Pradžia padaryta. Tiki-, 
mės, kad vajus pavyks sėk
mingai. Vajui vadovauja 
Vladas Plečkaitis, išbuvęs 
net 21 metus Čiurlionio an
samblio pirmininku. Jam 
talkina eilė žinomo visuo- 

yra sudarytas 50-ties asrne-*' 
nu talkos komitetas iš įvai
rių JAV ir Kanados vieto
vių. Tikimasi ir laukiama, 
kad jie patys savo asme
nine auka prisidės, o taip 
pat paragins savo kaimy
nus ir draugus įsijungti į šį 
taip vertingų uždavinį.

čekius rašyti Čiurlionis 
Ensemble, Ine. vardu ir 
siųsti juos komiteto iždinin
kei Onai Jokūbaitienei, 
3000 Hadden Rd., Euclid, 
Ohio 44117. Visos aukos nu
rašomos nuo federalinių 
mokesčių No. 23-7105497.

Antanas Butkus

• Josefina ir Jonas Gal
utinai, New Yorke turį kny
gynų Romuva (84-20 Jamai- 
ca Avė., Woodhaven, N. Y. 
11421), kuriame galima įsi
gyti laikraščių, knygų ir • 
plokštelių, Dirvai paremti 
atsiuntė aukų ir rašo, kad 
jų ir kitų asmenų nuomone, 
Dirva yra geriausias laik
raštis iš išeinančių Ameri
koje.

Ačiū už aukų ir kompli
mentų.

• šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapija Elizabeth, N.
J., lapkričio 16 d. minės pa
rapijos 90 metų sukaktį. 
Bus banketas, kuriame da
lyvaus Netvarko arkivys
kupas ir kiti aukšti parei
gūnai. šiuo metu parapijos 
klebonu yra kun. Petras 
žemeikis.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

-i
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Pabaltiečiai demonstruoja Stockholme.

Kopenhaga - Stockholmas ■ Helsinkis
Tai Baltijos jūra ir trys 

vietovės, trijų valstybių 
sos tinės, Skandinavijoje, 
kur pereitą vasarą įvyko 
įspūdingas teismas ir de
monstracijos už Lietuvos, 
Latvijos, Estijos išlaisvini
mą iš Sovietų okupacijos. 
Danija, Švedija ir Suomi
ja, nežiūrint Maskvos dide
lio protestavimo ir spaudi
mo, nepabūgo ir leido de
monstruotojams, estams, 
latviams ir lietuviams, su 
savo vėliavomis, plakatais 
ir šūkiais laisvai žygiuoti 
jų miestų gatvėmis.

_1 ‘-1 y vn"
vę latvių ir estų po gerą 
pusšimtį, latvių gi — apie 
200. Teismas vyko Kopen
hagoje, iš ten visi žygio da
lyviai persikėlė į Stockhol- 
mą, kur įsėdę į laivą išplau
kė į Baltijos jūrą. Laive pa
minėjo Estijos, Latvijos, 
Lietuvos 45 m. sovietinės 
vergijos sukaktį, 10 m. su
kaktį nuo Helsinkio akto ir 
40 m. nuo II Pasaulinio ka
ro pabaigos. Laivui plau
kiant Estijos, Latvijos, 

: 476-2345

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLY »
2533 West 71 SU, Chicago, 

50th Avė., Cicero, III.

AUTOMOBILIAMS STATYTI

Lietuvos artumoj, buvo su
giedoti tautų himnai ir nu
leisti vainikai, pagerbiant 
žuvusius už šių tautų laisvę.

Kopenhagos teismas. Jį 
sudarė penkių teisėjų kole
gija. Jos nariai tarptauti
nės teisės žinovai ir žmo
gaus teisių gynėjai. Teis
mas priėmė ir susipažino su 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
patiekta kaltinama medžia
ga Sovietų Sąjungai už šių 
valstybių okupavinfe- bei 
paneigimą jų teisių. Teis
mas išklausė 17 liudininkų, 
jų skaičiuje penkių lietu-

Teismo procesą stebėjo 
apie 150, o išvykoje į Bal
tijos jūrą dalyvavo apie 70 
įvairių kraštų spaudos, te
levizijos, radiją reporterių.

šį visą žygį — teismą 
ir demonstracijas — Stock
holme ir Helsinkyje suor
ganizavo latvių, lietuvių, 
estų jungtinis veiksnys, 
padedant jų organizacijoms. 
L. Grinius įsakmiai gėrėjo
si lietuvių finansine para
ma šiam žygiui ir visiems 

jos dalininkams reiškė pa
dėką. žygio sėkmę daug lė
mė, Laisvosios Europos ir 
Amerikos Balso radijo lai
dų pastovi informacija. -

Lapkričio/3 d. Chicagoje, 
šv. M. Marijos parapijos 
salėje įvyko-šio žygio daly
vių pranešimas visuomenei. 
Susirinko pilnutėlė parapi
jos salė, apie 300 asmenų. 
Pranešimus padarė G. Gied
raitytė, O. Barškėtytė ir L. 
Grinius.

O. Barškėtytė vaizdžiai 
pasakodama Stockholme ir 
Helsinkyje demonstracijų 
slinktį bei dalyvių nuotai
kas, paraleliai tuos pačius 
momentus dar iliustravb 
spalvotomis skaidrėmis. L.
Grinius atskleidė to unika
laus žygio viso plano suma
nytojus bei vykdytojus. Pa
ryškino danų, švedų, suomių 
didelį solidarumą su pa
vergtomis Pabaltijo tauto
mis. Jis reiškė pasitenkini
mą žygio pasisekimu, kurs 
buvęs nelauktas, bet ir di
diesiems optimistams. Jo 
svarba keleriopa. Pirma. 
Teismo nutarimas kaltinąs 
Sovietiją, kaip ir pavergtų
jų tautų lasivės šauksmas 
nuaidėjo visame pasaulyje. 
Esą šio žygio dienomis, 
skandinavų spaudoje tilpę 
4ia-temą apie 600 straips
nių, o kitur, pradedam, 
ropa ir baigiant Japonija, 
AmVa“ Ka.t
pė, bet jos nariai suartėjo 
tarpusavyje ir jautėsi, kaip 
vienos šeimos, kad ir trimis 
šakomis, nariai. Ateities 
uždaviniams vykdyti toks 
suartėjimas bus nadingas. 
Ant salės sienų buvo gra
žiai iškabinta įvairių kraš
tų spaudos iškarpos, ku
riuose kalbama apie tą žygį.

Šį chicagiškių susitikimą 
su žygio dalyviais organiza
vo Amerikos Lietuvių Ta
rybos valdyba, o darniai jį 
pravedė Petras Bučas.

(mv)

* OCCUPATIONAL 
THERAPISTS 

Progressive OT department serving. 
575 bed medical center and expand- 
ing Patricia Neal Rehabilitation Cent
er has immediate openings in rehab, 
acute care, out patiens and home 
health. Competitive' benefits and pay. 
lnquiries: Marilyn Diisaver, OTR.

(615) 971-1135
FORT SANDERS REGIONAL 

MEDICAL CENTER 
1901 CLINCH AVĖ. 

KNOXV1LLE, TENN. 37916 
EOE (39-45)

OPPORTUN1TY FOR JOURNEYMEN 
PLASTIC INJECTION MOLD MAKER 

and
MOLD1NG FOREMAN

We have a modern well equippcd_ 
shop & tool room with CNC, CAD- 
CAM & engineering support. lf you 
are skilled in your trade & are look- 
ing for a new challenge we would 
likę to hear from you.

CUSTOM MOLDING
200 Lipan 

Denver, Colorado 80223 
303-893-3373

(41-44)

• Lituanistikos Instituto 
visuotinis narių susirinki
mas įvyks lapkričio 28 d. 
Chicagoje, Jaunimo Cent
re. Bus svarstomi instituto 
leidyklos reikalai ir planai, 
iždo padėtis ir kiti klausi
mai.

• Vilniaus miesto planas 
1:20,000 mastelio, didelio

■ formato, išleistas "Spau
dos” Fondo, Lietuvai atga
vus Vilnių, su lietuviškais 
gatvių vardais, paruoštas 
architektų J. Puišės ir A. 
Jakšto, dabar atspausdin
tais II-ja laida ir siuntinė
jamas kaip nemokamas 
priedas visiems skaityto
jams, užsisakiusiems "Vil
niaus arkivyskupijos” kny
gą. Išleido Amerikos lietu
vių bibliotekos leidykla, 
3001 W. 59th Street, Chi
cago, III. 60629.

AB DICK 360
AB DICK 385 
RYOBIE 960

Jf you have any experience running 
one or more of these presses, we have 
a position open for you. Call 617-367- 
8840 ' ‘for appointment.

COPYMAX, INC.
UI STATĖ STREET
33 BROAD STREET
5 DOANE STREET 

BOSTON, MASS. 02109 
(38-44)

$60.00 PER HUNDRED 
PAID for remailing letters 
from home! Send self-ad-

/ applica-
Koselle, N. J. 07Z03.

(39-48)

GASOLINE 
TANKER 
DRIVERS 

Mušt have DOT physical form 
and drivers abstract from re- 
gistry reąuired. Full company 
benefits.

Call RICHIE LOMBARDO 
617-828-4900, ext. 303 

FIRELINE PETROLEUM 
777 DEDHAM ST.

CANTON, MASS. 02021
(39-45)

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

JEI JI MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING(’levcland 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 dailus.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lake«ood. Ohio

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

DIRECTOR OF MEDICAL 
RECORDS

Immediate opening for a Oirector in our Medical 
Records Department. The qualified candidate 
mušt be certified as an A R T. or R.R.A. and have 
previous management experience in a Medical 
Records Department. Full benefit package, sal- 
ary in mid-20s. Interested candidates should 
submit resume to: Paul Denning, Oirector of 
Personnel, Kingston Hospital, 396 Broadway. 
Kingston, N.Y. 12401 E.O.E.

PATTERNMAKER
Apply vour skins & iniliptive lo thls 
challenping position wilh a leading 
privalė labei manufaclurer An oul- 
siandino posilion is avail for an ind 
capable oi inlerpreilng garmanti & 
skelches inlo production patiems 
To auality you muši-have a min of 5 
vrsexp in production patiem mak- 
ing, grading & marking, vvorking 
with pelite misses & large siies in 
womens sporlswear. Ext. salarv & 
comprehensive benefits package 
avail Please send resume wilh sal
arv hisforv & reos. to: Edward 
Burfon Lld, Box 707, Vineland, NJ 
08360 AIln.EdvvardČohen.

CNC LATHE OPERATOR 
Royal Oak manufacturing Co. is seek- 
ing a qualified journeyman or some* 
one with 5 or more years experience 
in the trade. Knowledge of Fanuc 
controls, slrongly preferred būt not 
required. Call 313-549-2700 Mon. thru 
Fri, betvveen 8-5 p. m. Ask for Jerry 
Lisowsky or apply in person ai • 
Forming Technology Co., 1111 W. 
14 Ml., Royal Oak. Mich. 48073.

(41-44).

meat

PORK 
BONERS

Ham, butb, and loins. Ex- 
periencod only need apply.

Call (313) 832-6080
E.O.E.

(38-44)

HšKšfl/ ***».*>»’•*■'<** '• <x’’ •***• I
APDRAUDOS rei

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

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
vumro m likerių krautuvę —

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

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

Kainos hmm Pasirinktai iiilelie
AP8ILANKĘ — (SmKINVn.

PRESSMAN
TIRED OF SECOND SHIFT BLUES 

OR FIRST SHIFT DOLDRUMS 
ARTS COMPANY INDEX1NG AND PORT FOLIOS.

ARTS COMPANY 1NDENXING AND PORT FOLIOS.
HEIDELBERG GTO-18 IN. 
HE1DELBERG 10x15. 

Salary depends upon experience. Excellent benefits include 10 paid 
holidaya, health, life, dental and preecription insurance. Congeniai 
atmosphere, on MBTA, free parking. Apply to:

W. J. TRUDELLE CO., INC.
11 ELKINS STREET 

SOUTH BOSTON, MASS. 02127
617-26S-8S99

(From 10 a. m. to 3 p. m. Ask for Jo Di)
(42-44)
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Aurelija Balašaitienė

Spalio mėn. 18-20 dieno
mis Beaumonto stovyklavie
tėje įvykęs LS Seserijos 
t u n tininkių suvažiavimas 
susilaukė viešnių iš įvairių 
tolimų vietovių. Jų tarpe, 
LSS Europos Rajono (Ang
lija) įgaliota atvyko Aušros 
Vartų tuntininkė Vida Gas
nerienė iš Londono. Cleve
lando skautininkės savo su
eigoje, įvykusioje spalio 16 
dienos vakare Lietuvių Na
muose, turėjo malonumą su 
tolimąja viešnia iš arčiąų 
susipažinti ir pasidalinti vi
sas rišančiomis problemo
ms bei pasiteirauti apie 
veiklos džiaugmus ir rūpes
čius.

Vida Gasnerienė, sklan
daus ir lengvo kalbėtojos 
stiliaus savininkė, trumpai 
nupasakojo apie Anglijos 
jaunimo veiklą bendrai ir 
skaučių veiklą specifiniai 
pabrėždama, kad pagrindinį 
jaunesnės kartos judėjimą 
Anglijoje palaiko skautai, 
o vyresnieji visuomeninin
kai yra daugumoje taip pat 
išėję skautišką mokyklą 
jaunystėje. Britanijos Lie
tuvių Sąjunga, nepolitinė ir 
bepartyvi organizacija, tu
ri savo namus Londone, su 
leidžia "Europos Lietuvį , 
"Budėkime” ir "Nidofcy 
knygas,

Užmiestyje, maždaug 
pusantros valandos kelio 
važiuojant automobiliu, yra 
Lietuvių Sodyba, kurioje 
pastoviai yra apsigyvenę 
lietuviai-seneliai. Jie turi 
kambarius su pilnu išlaiky
mu ir yra finansiniai val
džios remiami.

Viešnia pastebėjo, kad 
Anglijos lietuviai savo ini
ciatyva ir pasiryžimu yra 
atsiekę daugiau, negu gali
ma būtų tikėtis, atsižvel
giant į jų įsikūrimo sąlygas 
tuoj po emigravimo iš Vo
kietijos pabėgėlių stovyklų.

Pirmoji imigrantų banga, 
atvykusi į Angliją 1947-48 
metais, nedelsdama rūpi
nosi savo namų įsigijimu, 
ką ir netrukus įvykdė, įsi
gydami patalpas už tada 
beveik pasakišką 20,000 
svarų kayią išsimokė j imui. 

pastaruoju metu Anglijoje 
lietuvių skaičius yra gero
kai sumažėjęs, daugumai 
išemigravus į JAV ar Ka
nadą. Likusieji yra tvirtai 
organizuoti, ypatingą dė
mesį skiriant Jaunimo Są
jungai, kuri, kad ir negau
singa, labai rimtai dirba lie
tuvišką darbą, šiais metais 
ryžtingai dalyvavusi Baltų 
mu „as. žygyje. Lituanisti- 
nėra K41imybės> tačiau jau. 
mmas lietuvių kal-

«>>K>nua į.torincn Ir politi
nes aplinkybes, jauni ber
niukai nusprendė, kad tokio

Clevelando skautininkių draugovės sueigoje spalio 16 d. dalyvavo viešnia iš Anglijos V. 
Gasparienė. Sėdi iš kairės: J. Budrienė, V. Gasparienė, draugovės pirm. I. Civinskienė ir A. 
Bartuškienė. V. Bacevičiaus nuotr.

bos privačiai ir per organi
zacijas, ypatingai skautų lipti susilaukti. Toje pačio- 
stovyklas, kuriose lituanis
tikos programos yra tokios paaugusi mergina pareiškė, taiką, apdalino seses dai- 
plačios, kad per trumpą lai
ką pavyksta jaunimui su
teikti pagrindinių žinių apie 
jų tėvų šalį.

Iš viešnios pasakojimo 
galima spręsti, kad Angli
joje nestinga sumanių ir 
energingų vadovų. Vienas 
įdomus incidentas puikiai 
iliustruoja jų pastangas. 
Pereitos vasaros stovyklos 
metu buvo diskutuojamas 
prūsų išnykimas. Jauni 
skautai pradėjo domėtis: 
kaip gali išnykti tauta ? Pa- 

-- •» I ‘į*“/ , ... . -

likimo lietuvių tauta nega- 

je stovykloje stovyklavusi 

kad iki šiol nešiojusi vardą 
"Dawn”, bet nuo tos dienos 
pradėsianti reikalauti, kad 
būtų vadinama ”Aušra”...

Vida Gasnerienė, atvy
kusi čia pasisemti skautiš
kos ideologijos, visą laiką 
dirba visuomeninį darbą. Ji 
Nottinghame suorganizavo 
20 asmenų chorą, kuriam 
pati vadovauja ir, iš specia
lybės būdama dainininkė, 
dalyvaujanti jau apie 10 
metų anglų festivaliuose, 
savo choro dainomis paįvai-
- • - - lietuviškus

Hna i vai riii« • ••renginiu, irZin?1™3-

Viešnios apsfla,?kyma3 

mis, o Vida Gasnerienė, at
sidėkodama už vaišingumą 
ir malonią, skautišką nuo- 

liais stovykliniais skyde
liais. Vyr. skautininkės Ste
fos Gedgaudienės miniatiū
riniai džiovintų žiedelių de
riniai, pritvirtinti prie "kel
melio”, su Tuntininkių Kon
ferencijos ženkleliu, buvo 
simboliška dovana visoms. 
Atsisveikinant su viešnia 
buvo prašoma Anglijos 
skautėms ir skautams per
duoti gražiausius skautiš
kus sveikinimus ir palaiky
ti įvairiomis priemonėmis 
tamprų tarpusavio,ryšį ži
nant, kad plačiame pasau
lyje, kur tik gyvena laisvi 
lietuviai, visi esame suriš-

do skautininkės, kurios ją ideologijos ir vieno likimo 
apdovanojo knyga ir gėlė- saitais.90R /uperior/hving/

ASSOCIATION
i 
= 
š 
i

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /avinę)/

Pagrindinis skyrius
798 East 185tk 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.

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor
savininkas

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

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

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis j mano įstaigą.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, (Hėo 44119 
Tel. (216| 531-7770

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

liams pastatyti.
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Dievo Motinos parapijos spaudos kioską sekmadieniais ap
lanko daug pirkėjų ir iš tolimesnių miestų. Nuotraukoje S. Ilgū
nas iš Rochesterio ir p. p. Šilėnai iš Erie renkasi knygas. Šalia 
knygyno vedėjas Žilionis. V. Bacevičiaus nuotr.

• LKVS Ramovės Cleve
lando skyrius lapkričio 23 
d., šeštadieni, 7 vai. vak. 
Lietuvių Namuose rengia 
Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimą. Programoje 
žodį tars Jurgis Malskis, 
dainuos Čiurlionio ansamb
lio vyrų choras, šokiams 
gros Romo Strimaičio or
kestras. Vakarienė, gėrimai 
ir loterija. Bilietų kaina po 
$15.00. Gaunami pas val
dybos narius arba telefonu: 
261-5419. Ramovė kviečia 
kartu praleisti malonų va
karą. (44-45)

MIRTYS

Lapkričio 5 d. mirė Mari
ja Valienė, 61 m. amžiaus, 
palikusi nuliūdime vyrą 
Vacloyą. Po .«»n -
maldų lapkričio'8*^'palai
dota Visų Sielų kapinėise.

Lapkričio 8 d. mirė Adelė 
Benokraitienė, 79 m. amž.,_ 
palikusi nuliūdime vyrą 
Vincą, sūnų Vitali ir dukte
ris Gražiną Budrienę ir Da
lią Gotceitienė su šeimomis.

Po gedulingų pamaldų 
lapkričio 12. d. palaidota Vi
sų Sielų kapinėse.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V £

LIETUVIŲ SODYBOS 
CLEVELANDE 

VIENERIŲ METŲ 
VEIKLA

Rugsėjo 22 d. suėjo me
tai nuo Lietuvių Sodybos 
statybos pabaigos — pir
mųjų gyventojų pradžios 
Lietuvių Sodyboje, kuri 
randasi Clevelando prie
miestyje Willoughby, Ohio. 
Metinės buvo gražiai at
švęsta. Dana čipkienė, so
dybos vedėja, ta proga su
rengė labai šaunias vaišes, 
visiems sodybos, gyvento
jams, direktoriams bei sa
vo draugams ir artimie
siems. Kaip jau įprasta So
dybos gyveM' ' .
nesi sur£ kas mė-
riose šv/^ a V3iŽes’ ku" 

dieną buvo ir vedėjos Da- 
nos čipkienės gimtadienis, 
Sodybos gyventojai, ir sve
čiai džiaugsmingai pagiedo
jo "Ilgiausių Metų” savo 
mylimai vedėjai.

Po trumpos kalbos, Dana 
Čipkienė pristatė kleboną 
kun. Gediminą Kijauską 
tarti žodį, kuris savo kal
boje pabrėžė: "turėdami la
bai gražią ir svetingą Lie
tuvių Sodybą, kurioje džiau
giatės gyvendami, dabar 
kurkite dvasinį bendravimą,

CLEVELANDO LIETUVIŲ DIENOS 
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJ 

KONCERTAS 
šeštadienį, lapkričio 16 d. 7 vai. vak.

CHICAGOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIS

GRANDIS
Bilietus į koncertą ir vakarienę su Grandiečiais užsisakyti pas M. Aukš

tuolį, tel. 481-9928 ar V. Bacevičių, tel. 481-1016, arba po pamaldų abejose pa
rapijose. (Kainos: 8, 6 ir 4 dol.). Lituanistinės mokyklos mokiniams — veltui. 

Visos vietos numeruotos.

PARODA IR KNYGOS SUTIKTUVĖS
Sekmadienį, lapkričio 17 d. nuo 11 vai. ryto

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS AUDITORIJOJE
ženeviečio dailininko G. STANULIO tapybos paroda ir R. LAPO knygos 

”Ten, ekrane sužibus” sutiktuvės ir filmų popietė. ĮĖJIMAS — AUKA.
Parapijos svetainėje pietūs Lituanistinei mokyklai paremti.

Visi Clevelando ir apylinkės lietuviai kviečiami dalyvauti.

LB CLEVELANDO APYLINKĖS 
VALDYBA

kuris pradžiugina širdį ir 
suartiną žmones bendroje 
kelionėje”. Po to kun. Ki- 
iauskas vadovavo lietuviš-

MUk’/'""0'"8’ ‘‘Ur,°S 
gyventojau, 

Sodybos gyvenimas yra
labai aktyvus ir jos gyven
tojai įsijungia į bendrą vei
kimą visokiais būdais. Prieš 
Velykas jaunučiai ateitinin
kai surengė gyventojams 
pavasario koncertą, kuriam 
vadovavo Aldona Zorskienė
su pagelbininkėm. čia jie 
dainavo, grojo akordeonu 
bei kanklėmis.

Sodyboje vyksta rankdar
bių — užsiėmimų — klasė 
2 kart savaitėje. Gyventojai 
turi savo bingo žaidimus,

po to vaišinasi ir šnekučiuo
jasi. Sportą 2 kart savaitė
je, kuriam vadovauja Al
bina Ožinskienė.

ktai lie- 
. ..... t ■»». ij-

liūniene’su paggioimnkėmis.
Čia kalbama sveikatos, 

mitybos, mankštos bei viso
kiomis kitokiomis temomis, 
kurios naudingos ir įdomios 
gyventojams. Ji taip pat 
patikrina kraujo spaudimą.

Sodyba turi savo knygy
ną, kuris gražiai sutvarky
tas ir turi lietuviškų ir ang
liškų knygų.

Jeigu kai kurie gyvento
jai būdami veiklesni ir no
ri, gali važiuoti kiekvieną 
dieną autobusu (veltui) į

tvarką. Gyventojų bei ad
ministratorės santykiavi
mas, davimas progos gyven
tojams pasireikšti bendra vunas visų gyventojų w t.t. 
Visuose punktuose vedėja 
g^vo jrerą jvertinimą ir pa- 
įfyrimiį už gerą vadovavi
mą. OO

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• LAPKRIČIO 16-17 D. 
Lietuvių dienos. Rengia LB 
Clevelando Apylinkė.

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

• GRUODŽIO 1 D., sek
madienį, 3 vai. p. p. kultūrinė 
popietė, Dirvos 70 metų su-
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CLEVELANDO LIETUVIŲ JAUNIMAS 
MALONIAI KVIEČIA JUS DALYVAUTI

1986 NAUJOJO METU SUTIKIMO
JI

1985 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D 
Šv. Jurgio parapijos salėje

6527 SUPERIOR AVĖ., CLEVELAND, OHIO 44103

Kokteilis 7 vai. vak. šokiai 9:30-1:30 vai. Vakarienė 8 vai. vak.

KAINA; 25 dol. asmeniui, užsisakius iki gruodžio 13 d.
30 dol. - užsisakius po gruodžio 13 d.

Į šią kainą, be papildomo mokesčio, įskaitoma vakarienė, bufetas, ba
ras ir ant kiekvieno stalo šampano bonka (”party favors”).

Dėl rezervacijų skambinti Algiui Nagevičiui tel. 845-4954 ar 884-9710 ir 
Rėdai Ardytei 486-8593.

Baliaus metu bus automobilių apsauga.
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skirtingas vietas pramo
goms ar apsipirkimams.

Reikia paminėti, kad ki
toje kelio pusėje prie Sody
bos jau baigiama statyti ap
sipirkimo centras, žodžiu, 
Lietuvių Sodyba gražiai at
rodo, geroje vietoje ir gy
ventojai labai džiaugiasi, 
čia gyvendami.

Sodyba buvo apgyvendin
ta, pilnai pripildyta, penkių 
mėnesių laikotarpyje. Da
bar jau yra laukiančiųjų 
sąrašas į čia pakliūti.

Jeigu norite čia apsigy
venti parašykite šiuo adre
su, Sodybos vedėjai Danai 
Čipkienei — 34251 Ridge 
Rd., Willoughby, Oh. 44094. 
Telefonas (216) 944-6305,

Federalinės valdžios pa
reigūnai nuodugniai patik
rinę Sodyboje tvarką viso
se srityse, pradedant nuo 
išorinės išvaizdos, tvarkin
gumu, bei saugumu vidu
je. Finansų atskaitomybėje, 
patikrino knygas. Butų nuo
mavimo bei apgyvendinimo

kakties užbaigimo proga.
• GRUODŽIO 22 D.Šv. Ka

zimiero lit. mokyklos Kalėdų 
M»1iitė.

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

• GRUODŽIO 31 D. Šv. 
Jurgio parapijos salėje lietuvių 
jaunimo Naujųjų Metų sutiki
mas. Pradžia 7 vai. vak.

1986 m.
• SAUSIO 19 D., sekmadie

nį, 4 vai. popiet Angelės Kara
liūtės fortepijono rečitalis Die
vo Motino parapijos auditori
joje.

• VASARIO 9 D. Blynų ba
lius. Rengia Pilėnų tuntas.

• KOVO 16 D. Kaziuko mu
gė Dievo Motinos parapijos sa
lėje.

• KOVO 22 D. S". Kazimie
ro lit. mokyklos koncertas 
Dievo Motinos parapijoje.

• BALANDŽIO 5-6 D. Ži
dinio parengimas.

• GEGUŽĖS 11 D. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos Motinos 
Dienos minėjimas.
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KULTŪRINE POPIETE
1985 m. gruodžio 1 d., sekmadieni, 4 vai. p. p 

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMŲ DIDŽIOJOJE SALEJE.

Programoje

LOS ANGELES VYRŲ KVARTETAS
Tenorai Emanuelis Jarašūnas ir Bronius Seliukas, baritonas Antanas Po

likaitis ir bosas Rimtautas Dabšys. Muzikinis vadovas Aloyzas Jurgutis.
Režisierius-dekoratorius Petras Maželis.,

Įėjimas asmeniui 5 dol. Po programos kavutė ir veiks baras. Popietėje ga
lima bus įsigyti Los Angeles Vyrų kvarteto plokštelę ”Tik tu man viena”.

Lietuvių visuomenė maloniai kviečiama atsilankyti į kultūrinę popietę, ku< 

ri rengiama Dirvai paremti.

«

APYLINKĖSE

PABALTIEČIŲ POBŪVIS

Lietuvių Namuose įvy
kęs Clevelando Pabaltiečių 
Komiteto, susidedančio iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Estų Ohio Apygardos, ir 
Latvių Sąjungos, pobūvis, 
praėjo dideliu pasisekimu. 
Dalyvių buvo pilna salė.

Vakarą atidarė komiteto 
narė Anastazija Mackuvie- 
nė, pavaduodamo negalėju
sį dalyvauti komiteto pir
mininką Algimantą Pautie- 
nį. Trumpais bruožais pami

Iš gražiai praėjusio pabaltiečių vakaro Lietuvių Namuose Clevelande, kur programą atliko 
lietuvių, latvių ir estųų menininkai. Kairėję,, stovi pranešėja Dalia Orantaitė.

J. Velykio nuotr.

nėjo vietinio komiteto bei 
Jungtinio Pabaltiečių Ko
miteto Washingtone svar
besnius pereitų metų dar
bus.

Pobūvyje trumpai kalbėjo, 
prof. dr. Herbert Hochhau- 
ser, Kent Statė Universite
to Baltistikos katedros ve
dėjas, prašydamas lietuvių, 
latvių ir estų kalbomis kny
gas padovanoti universiteto 
bibliotekai. Jis taipogi pri
statė du universiteto stipen
dininkus: Mark Zeren, tre
čios kartos lietuvį studijuo
jantį lietuvių ir latvių kal
bas, ir latvį Karlis Din- 
bergs, studijuojantį latvių 
kalbą. Jiems šiltai paplota. 
Taipogi publikai pristaty
tas kroatas Jerome Bren- 
tar, Europa Travel Bureau 
savininkas, kuris daug lai

ko ir keliolika tkstančių do
leri” iŠ!si£9-4i9¥6je'šu OSI. 
Taipogi pristatyta David 
Domzalski, Clevelando So- 
lidarity padalinio pirminin

kas.
Meninė programos dalis 

pradėta su latvio pianisto 
Vilnis pasirodymu. Ciemens 
gerai pažįstamas iš anksty
vesnių pasirodymų komite
to pobūviuose, ir jo latvio 
kompozitoriaus liaudies dai
nų variacijos gerai sutiktos.

Toliau sekė Clevelando 
jaunų vyrų vienetas ”Už
dainuokim”. Jiems įžengus 
į sceną, žiūrovų ūpas mato
mai pakilo susidomėjimu. 
Bet kuomet jaunuoliai pa
dainavo dainą latvių kal
ba, žiūrovų prielankumas, 
išreikštas gausiais ploji
mais gerą nuotaiką užtikri-

George Voinovich laimėjo!

George Voinovich, respublikonas, buvo perrinktas Cleve
lando miesto meru naujai kadencijai, nugalėjęs demokratų kan
didatą. George Voinovich gavo 77,348 balsus, o jo oponentas Ku- 
cinich tik 30,794. Nuotraukoje meras Voinovich su žmona Janet. 
Spėjamą, kad 1988 m. jis kandidatuos į JAV senatą.

no visam vakarui. Likusis 
repertuaras susidėjo iš įvai
raus žanro puikiai atliktų 
lietuviškų dainų. Progra
mos viduryje, Mirga Ban- 
kaitytė paskambino Alfon
so Mikulskio kompoziciją 
kanklėmis, klausytojus su
žavėdama ne tik meistriška 
technika bet ir kompozici
jos įvairumais. Piano akom- 
panijatorė — Danutė Liau- 
bienė.

Meninė dalis užbaigta 
jauno esto komiko, Rein 
Ruus, įdomiais anekdotais, 
kurių dygliai apibudino So
vietų sąjungos politiką bei 
gyvenimą.

InVokaciją perckaitė kun. 
Aleksandras Goldikovskis. 
Pranešėja buvo Dalia Oran
taitė.

Anastazija Mackuvienė
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PREMIJA JAUNIMUI

Dr. Leono ir Irenos Kriąu- 
čeliūnų šeima savo miru
siam sūnui ir broliui prisi
minti skiria kasmetinę

EUGENIJAUS 
KRIAUČELIŪNO 

PREMIJĄ
Premijai skirti sąlygos 

yra tokios:
1. Eugenijaus Kriaučeliū- 

no 1000 dolerių premija ski
riama lietuviui jaunuoliui, 
g e r iausiai pasireiškusiam 
raštais (lietuvių, anglų, ar 
kita kalba), veikla, organi
zaciniu veiklumu, ar jauni
mo vienetui (sambūriui, 
tautinių šokių grupei, jau
nimo chorui, sporto būre
liui), geriausiai reprezenta
vusiam lietuvius ir Lietuvą 
vienerių metų bėgyje;

A. A.

LILIJAI JONAITIENEI 
mirus, jos vyrui KAZIUI, dukrai GAILAI ir 

jos šeimai, seserims HELANAI ir JŪRAI ir 

jų šeimoms, giminėms ir artimiesiems reiš

kiame nuoširdžią užuojautą.
z"

Leopoldas ir Eugenija Jakubauskai, 
Eleonora Matulevičius, 
Jonas ir Regina Palubeckai, 
Jonas ir Maria Pipirai, 
Albinas ir Rita Valinskai, 
Jonas ir Marija Vidūnai, 
Povilas Babickas ir duktė Zita.

A. A.

MARIJAI VALIENEI

mirus, jos vyrą VACLOVĄ ir artimuosius 

nuoširdžiai užjaučiame.

Vytautas ir Janina
Januškiai

A. A.

jvs LEONUI KNOPFMILERIUI

mirus, žmonai AGNĖS, dukrai su šeima ir 

visiems artimiesiems nuoširdžią užuojautą 

reiškia.

LSB Jūrų Skautininkų Grandies 
Vadi ja ir jos nariai

2. Premijai gauti asmenis 
ar vienetus raštu pasiūlo 
jaunimo organizacijų vado
vybės, jaunimo grupės, vy
resniųjų organizacijos ar 
paskiri asmenys iki kiekvie- 
nerių metų gruodžio 31 d. 
(pašto antspaudas);

3. Premijuotino asmens 
ar jaunimo vieneto tinka
mumui įvertinti sudaroma 
Jury komisija, kurion po 
vieną atstovą skiria Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės 
jaunimo reikalams vadovas, 
Pasaulio lietuvių Jaunimo 
sąjungos valdyba ir JAV 
Lietuvių Jaunimo sąjunga, 
o du atstovus paskiria 
Kriaučeliūnų šeima;

4. Jury komisija, aptaru
si asmens ar vieneto tinka
mumą premijai, ją skiria 
balsų dauguma iki sekančių 

metų vasario 15 d. ir susi
taria su Kriaučeliūnų šeima 
dėl premijos įteikimo laiko 
ir pobūdžio;

5. Premijai asmenys ar 
vienetai siūlomi raštu, nu
rodant tiksliai premijai tin
kamumo motyvus, ir siun
čiami:

Eugenijaus kriaučeliūno 
Premijos komisijai 

12500 Pawnee Road 
Palos Park, III. 60464.

ALT S-GOS NEW YORKO 
PIRMOJO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS

Spalio 26 dieną įvyko me
tinis skyriaus narių susirin
kimas. Skyriaus nariai iš
klausė valdybos narių pra
nešimus, perrinko skyriaus 
valdybą ir kontrolės komi
siją. Skyriaus valdyboje da
bar yra: pirmininkas A. 
Vebeliūnas, vicepirmininkas
— A. Koncė, sekretorius —
K. Bačauskas ir iždininkas
— E. Leleiva. Kontrolės ko
misijoje — M. Ulėnienė ir 
J. Vilpišauskas. ALTe sky
rių atstovaus VI. Vasikaus- 
kas ir A. Vebeliūnas.

Skyriaus nariai aptarė 
nelengvas aplinkybės pagy
vinti New Yorko tautininkų 
veiklą ir ieškojo būdų vei
kimą jungti, stiprinti. Sky
riaus nariai pasigedo nau
jų jėgų, kurių, deja, trūks
ta skyriui ir daugeliui New 
Yorko lietuvių organizaci-

Dalis narių ALT S-gos Pirmojo skyriaus susirinkime New 
> Yorke. Iš kairės: A. Koncė, J. Vilpišauskas, K. Bačauskas, A. 
Vebeliūnas, E. Leleiva, VI. Vasikauskas, M. Ulėnienė ir dr. Br. 
Nemickas.

A. A.
Dipl. inž. ALFONSAS PETRAVIČIUS

Gyveno Miami Beach, Florida, anksčiau Easl Lans- 
ing, Michigan ir Toronto, Ont., Canada. Mirė š. m. lap
kričio mėn. 3 d., sulaukęs 73 metų amžiaus.

Dideliam nuliūdime pasiliko žmona "Sofija (Natke- 
vičiūtė), dukros: Jūratė Schroeder, Zita McLellan ir 
Dalia Roden, sūnūs: Stasys ir Arvydas, žentai, marčios 
ir penki anūkai. Lietuvoje — sesuo, vaikaičiai ir kiti 
gimines.

Velionis priklausė Lietuvių Bendruomenei, Balfui, 
Miami Lietuvių Klubui, Amerikos Lietuvių Tautinei Są
jungai, Dipl. Inžinierių Sąjungai, Lietuvoje — Neo-Li- 
thuania Korporacijai.

Velionis buvo palaidotas lapkričio mėn. 8 d. Holy 
Sepulchre kapinėse po gedulingų šv. mišių Dievo Ap
vaizdos lietuvių bažnyčioje.

Laidotuves tvarkė laidotuvių direktorė Yolanda 
Zaparackienė.

ALT S-gos St. Petersburg skyriaus valdyba. Sėdi iš kairės: 
I vicepirm. Juozas Žvynys, pirm. Vincentas Gruzdys, II vicepirm. 
Antanas Gudonis, sekr. Jonas Švedas ir ižd. Antanas Diškėnas.

ST.PETERSBURG
TAUTININKŲ 

GEGUŽINĖ

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos St. Peters
burg skyriaus gegužinė 
įvyko spalio mėn. 23 d. 
Veteranų parke. Vieta ge
gužinėms yra labai puiki, 
kuri iš trijų šonų supama 
vandens, o iš ketvirtojo pu
šų ir palmių parko, šioje 
vietoje vyksta visos lietu
vių ruošiamos gegužinės, 
šiais metais spalio mėne
syje įvyko net penkios ge
gužinės. Nežiūrint, kad skv- 

riaus suruoštoji gegužinė 
buvo ketvirtoji, ji buvo ge
rai pavykusi, gausiai atsi
lankiusiais svečiais, gera 
nuotaika, gera programa ir 
daina.

Rengėjams šiek, tiek su
daro rūpesčių karštų valgių 
pagaminimas ir dar nema
žam svečių skaičiui. Bet šių 
metų rūpesčių skyrius visai 
nepajuto, nes paprašytos^ 
mielos narės ir ne narės 
mielai savo namuose paga
mino ir atvežė į gegužinės 
vietą, garuojančius, karš
tus valgius. Maisto išdalin- 
tojos turėjo vikriai suktis, 

svečius.
Pasisotinus sekė meninė 

programa. Aldona Šukiene. 
ir Kcivardas i’ranfnskas pa
deklamavo eilėraščius. Dai
nų meninės programos dalį, 
labai gražiai, atliko, balsin
gi Irena Kusinskienė, Alek
sas Kusinskas ir Algis Al
minas, kaipo dainininkas ir 
akordeonu akompanuotojas. 
Jų dainos visus linksmai 
nuteikė ir buvo gausiais 
plojimais palydėtos. Po pro
gramos sekė loterija, kur 
kiekvienas turėjo progą iš
bandyti savo laimę. Lote
rija buvo gausi svečių suau
kotomis dovanomis.

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos St. Peters
burg skyrius savo 1985 m. 
veiklą užbaigs įdomia kul
tūrine popiete gruodžio 12 
d. 3 vai. p. p. Lietuvių klu
be. Svečias iš CIevelando 
dr. Danielius Degėsys skai
tys visiems įdomią ir ak
tualią paskaitą, tema "Ner
vinė įtampa”. Visus lietu
vius kviečiam gausingai 
atsilankyti. Kultūrinė po
pietė užbaigiama kavute be
sidalinant paskaitos įspū
džiais. Įėjimas nemokamas.

• "Baltų kalbų bruožai 
Iberų pusiasaly” — Jūratės 
Statkutės de Rosales kny
ga, kurią išleido Devenių 
kultūroš fondas, kaina 15 
dol. gaunama pas knygos 
platintojus arba tiesiog už
sisakant pas leidėją: Deve
nių Kultūros Fondas, P. O. 
Box 10782, St. Petersburg, 
Fl. 33733.
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