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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

'Stačiai į šaltinį’
JAV užsienio politika grįžta į senas vėžes

Vytautas Meškauskas

Reagano administracija j 
valdžią atėjo su pažiūra, 
kad tiksliau kovoti su Mas
kvos užmačiom ne ten, kur 
jos pasireiškia, kaip pvz. 
Centro Amerikoje, bet smo
giant i jų šaltinį: jei ne į 
pačią Maskvą, tai bent Į 
Kubą. Ii' kas iš to išėjo? 
Spaudoje pasirodė speku
liacijų, kuriom pagrindą da
vė aukštų administracijos 
pareigūnų susitikimai su 
tokiais pat Kubos pareigū
nais, kad galimas diplomati
nių santykiti taip Kubos ir 
JAV užmezgimas, kuriuos 
pasektų ir prekybiniai.

žinoma, tokią eigą gali
ma būtų aiškinti, kaip Rea
gano politikos laimėjimą, 
žiūrėkit, jie mūsų išsigan
do! Iš tikro tačiau galima 
aiškinti ir priešingai. Kraš- 
to nuotaikos yra tokios, kad 
ne tik neleidžia imtis griež
tesnių žygių prieš Kubą, bet 
ir su. karinėm pajėgom in- 
tervenuoti EI Salvadore! 
Lygiai kaip jos po karo buvo 
priešingos bet kokiom rizi- 
kingesnėm pastangom pra
laužti Stalino 'geležine už
dangą’.

Ko Washingtonas nori 
siekti iš Maskvos, ir tuo pa
čiu iš Havanos, yra laiky
mosi civilizuotų papručių, 
neorganizavimo ir nerėmi, 
mo naujų sukilimų lotynų 
Amerikoje ir Afrikoje. At
rodo, kad šiuo metu iš Ku
bos ateina signalai, kad jie 
tokį reikalavimą priima. 
Greičiausia laikinais takti
niais sumetimais. Skaičiuo
jama, kad Kubos išlaiky
mas sovietams kaštuoja po 
milijoną dolerių į dieną. Tu
rint galvoje pasunkėjusią 
sovietų ūkinę būklę, jų 
įklimpimą Afganistane, rei
kalą ekonominiai paremti 
Lenkiją, — galima prileisti, 
kad ir sovietai yra užintere- 
suoti geresniais K ūbos-JAV 
santykiais, kas sumažintų 
ūkinės paramos reikalą. Vy
raujančią amerikiečių pa
žiūrą tuo reikalu taip iš
reiškia N. Y. TIMES:

”Kuba nėra nei Kinija ar 
Jugoslavija, viešai pasitrau
kianti iš sovietų stovyklos.. 
Kubiečiai sako, kad' jų ry
šiai su Maskva negali būti 
derybų objektu. Greičiau
siai yra aiški riba,* iki ku
rios Kuba galėtų eiti derė- 
damasi su Washingtonų, bet 
dėl to JAV neturėtų praleis
ti progos aptvarkyti santy
kius su Kuba”.

”Amerika jau seniai turi 
politiką, leidžiančią kiekvie
nam komunistiškam kraštui 
pagerinti santykius su Va
karais, kad taip padarius 
pasaulį saugesnųi pluraliz- 
mui ir suminkštinti blokų 
diplomatijos nepaslankumą. 
Iš tikro amerikiečiai padėjo 
daug pastangų padenstruoti 
savo vertybes už geležinės 
ir bambukinės uždangų. Jei 
taip, nėra prasmės herme
tiškai užsidaryti nuo Ku
bos”.

”Tas nelogiškumas paaiš- 
kintinas Amerikos vidaus 
politikos reikalavimais, še
ši JAV prezidentai nesuge
bėjo sugalvoti veiksmingos 
Kubos politikos, paremtos 
izoliacija, tiesioginiu užpuo
limu ar ūkinėm sankcijom, 
Kuba buvo priešiška, provo- 
katorė ir revoliucijų sėjėja 
Karibuose. Bet anksčiau ar 
vėliau ji turėtų suprasti, 
kad toks elgesys nepatar
nauja jos pačios intere
sams”.

"Prezidentas Reaganas 
turi konservatyvius kreden
cialus Kubą išbandyti. Iš 
tikro, dabartinis Havanos 
nusiteikimas gali būti iš da
lies susijęs su Reagano ad
ministracijos gąsdinimais1 
su revoliuciniais iššūkiais 
kovoti ’prie jų šaltinių’. Jei 
besikeičiančios aplinkybės 
atidarė siaurą takelį į dery
bas, jį būtinai reikia ištir
ti”.

Prie to reikia pridurti, 
kad paskutiniuoju laiku 'po
grindinis’ ,ne oficialus san
tykiavimas su Kuba nuėjo 
taip toli kad Cable News 
Network net visą savaitę 
per tris valandas į- dieną 
transliavo iš Kubos savo 
nuolatines žinias su pasikal
bėjimais su kubiečiais. Nors 
oficialiai Amerikos pilie
čiams, jei jie nemokslinin- 
kai, žurnalistai ar turį ko
kių šeimyninių reikalų^ į 
Kubą važiuoti yra draudžia
mi, apie 40,000 turistų per
nai lankėsi Kuboje, palikda
mi jai gražią jai taip reika
lingos užsienio valiutos su
mą. Kuba iš savo pusės taip 
pat pasilengvino išsiųsdama 
į JAV po politiniai persie- 
kiojamų priedanga dalį sa
vo kriminalinių kalinių ir 
džiovininkų. To akivaizdoje 
eilinis amerikietis, su ku
rio nuotaikom turi skaitytis 
kiekviena JAV administra
cija, negali suprasti, kodėl 
neeinama prie normalesnių

JAV prezidento Ronald Reagan ir ponia Baltuose Rūmuose surengtoje diplomatinių mi
sijų šefams vakarienėje priėmė Lietuvos atstovą dr. Stasį A. Bačkį ir ponią Oną Bačkienę.

Reikalauja Pabaltijį įtraukti į 
'nebranduolinę zonq’

Vakaruose gautas 38-įų 
pabaltiečių pasirašytas at
viras laiškas Sovietų Są
jungos ir šiaurės kraštų vy
riausybėms dėk. nebranduo
linės zonos sukūrimo šiau
rės Europoje, sekančio turi
nio:

"Sovietų Sąjungos, Islan
dijos, Norvegijos, Dani
jos, Suomijos ir Švedijos 
Vyriausybių galvoms, 
laisvos nuo branduolinių 
ginklų zonos Šiaurinėje 
Europos klausiniu.
"šiaurės Europos tautos 

ir vyriausybės šiuo metu 
vispusiškai svarsto laisvos 
nuo branduolinių ginklti zo
nos šiaurinėje Europoje 
įsteigimo klausimą, kaip bu
vo pasiūlyta Sovietų Sąjun
gos Aukščiausios Tarybos 
prezidiumo pirmininko, šiuo 
raštu mes siūlome išplėsti 
minėtą klausimą, įjungiant 
į minėtą zoną Baltijos jūrą 
ir tris Baltijos kraštus — 

santykių atstatymo. Kaip 
matome po rinkimų "stačiai 
į šaltinį" šūkis atitarnavo 
savo reikalingumą.

Estiją, Latviją ir Lietuvą.
"Laisvosios nuo branduo

linių ginklų zonos išplėti
mas į Baltijos jūrą ir Bal
tijos kraštus būtų logiškas, 
nes minimas rajonas fakti- 
nai yra šiaurės Europos da
lis. Be to busimoji sutartis 
būtų žymiau svaresnė, nes 
ji būtų lygaus ir balansuo
to nupsiginklavimo pavyz
džiu. Laisvos nuo branduo
linių zonos išplėtimas Į Bal
tijos jūrą ir Baltijos kraš
tus būtų taip pat naudingas 
mažoms Skandinavijos ir 
Baltijos tautoms ypač kad 
tas prisidėtų prie j u būsimo 
saugumo.

"Didžiųjų valstybių su
kelti konfliktai padarė labai 
daug nuostolių Baltijos tau
toms. Jos ypatingai daug 
nukentėjo per antrąjį pa
saulinį karą, kada frontas 
perėjo per jų teritorijas du 
kartu, čia turėtų būti pažy
mėta, . kad nepriklausomų 
respublikų Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos vyriausybės dė
jo visas pastangas, kad iš
vengus įsivėlimo Į didžiųjų 
valstybių konfliktus. Balti
jos tautos taip pat žino, kad 
didžiųjų valstybių vadovai 

tada visiškai ignoravo Bal
tijos tautų norus, likimą ir 
siekimus, kai jos pasidalino 
tą rajoną į jų įtakų sferas. 
To padalinimo drastiškas 
pavyzdys 1939 m. rugpiūčio 
23 d. paktas tarp nacių Vo
kietijos ir Sov. Sąjungos, 
ir to pakto slaptas priedas, 
kuris nėra paskelbtas Sovie
tų Sąjungoje ligi šios die
nos.

"Turint tai omenyje, mes 
manome, kad yra labai 
svarbu sudaryti garantiją, 
kuri užtikrintų mažų tautų 
saugumą, didžiųjų valsty
bių konflikto atveju.

"Mes manome, jog turė
tų būti natūralu ir priimti
na visoms tautoms, kad su
tartis dėl laisvos nuo bran
duolinių ginklų zonos už
draustų gaminti ir dislokuo
ti branduolinius ginklus, o 
taip pat laikyti ir pervež
ti betkokiomis transporto 
priemonėmis (laisvais, lėk
tuvais ar raketomis) bran
duolinius sviedinius atitin
kamose susitarusių šalių te
ritorijose ir Baltijos jūroje.

"Mes tikimės, kad NATO 
ir Varšuvos pakto valstybės 

, (Nukelta į 2 psl.)
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SAVAITINĖ POLITIU^^
Iš Argentinos - D. Britanijos konflikto didžiausiu pralaimėtoju

• gali tapti JAV - Britų kariniai šansai. ------------- !
Argentinos-D. Britanijos 

konflikte Reagano administra
cija užėmė neutralią poziciją. 
Tol kol priešai nesišaudo, tai 
pateisinama. Tas konflikatas 
niekam nenaudingas ir pastan 
gos jį ramiai likviduoti vertos 
pagyrimo. Antra vertus, ad
ministracijos ‘nešališkumas’ 
gali padaryti daugiau nuosto
lio negu atnešti pelno, jei Ar
gentinos valdovai jį suprastų 
kaip nuolaidumą jų naudai. 
Daugėja nuomonių, kad vie
nintelė priemonė, kuri dar ga
lėjo sulaikyti nuo karo, būtų 
JAV griežtas ir neabejotinas 
atsistojimas britų pusėje.

Mat, JAV visą laiką buvo 
pažiūros, kad tarptautiniai 
konfliktai neturi būti spren
džiami ginklu. To reikalauja 
ir Jungtinių Tautų Charta. 
Tiesa, tos institucijos prestižas 
yra labai nedidelis, bet JAV, 
to principo nesilaikydamos 
Falklando salų byloje, nusto
ja teisės skųstis ir dėl Afganis
tano užpuolimo ir eventualiai 
net dėl Lietuvos pavergimo, 
jei jos turėtų kada intereso tą 
klausimą iškelti kokiam tarp
tautiniame forume. Artimiau
sioje ateityje JAV ‘have-it- 
both ways’ laikysena — rašo 
iki šiol Reagano administraci
jai labai palankus londoniškis 
The Economist -- atšaldys bri
tų simpatijas Washingtono po
litikai. Europiečių tendencija 
į neutralumą gaus naujo im
pulso, o Prancūzijos atsisaky
mas aktyviai dalyvauti Atlan
to sąjungoje sulauks pateisini
mo. Tai išeis į naudą sovie
tams, kurie galės įtikinėti eu
ropiečius, kad jie nesusilauks 
jokios pagalbos iš amerikiečių 
ir tuo pačiu sumažės pačių eu
ropiečių noras priešintis sovie
tų užmačioms.

Tragiškiausia, kad pagal tą 
patį savaitrašti, britų užsienio 
reikalų ministerija jau ištisą 
dešimtmetį norėjo nusikratyti 
atsakomybės už Falklando sa
lyną, nes jis sunkiai apgina
mas. Didžiausia tam kliūtis — 
lygiai kaip šiaurės Airijos pri
sijungimui prie likusio krašto - 
yra falklandiečių noras pasi
likti britų suverenume, ką la
bai gali suprasti atsiminus ar
gentiniečių politinius papro
čius.

Ankstyvesnėse derybose 
tarp Argentinos ir D. Britani
jos buvo svarstoma vadinama 
Hong-Kongo formulė, pagal 

kurią suverenumas būtų pri
pažintas Argentįnai, kuri sa
las išnuomotų D. Britanijai. 
Taip padaryti buvo priversta 
Kinija. Ji iki šiol to susitarimo 
laikosi, nes jis jai buvo nau
dingas. Hong-Kongas tapo jai 
vieninteliu ryšiu su kapitalisti 
niu pasauliu. Bet kokią nau
dą turėtų Argentina iš tokio 
sandėrio? O jei ji neturės nau
dos, jos valdanti klika — kai 
tik bus jai reikalinga patrioti
nio pakilimo banga - bandys 
tokį susitarimą pabaigti.

Valstaybės Sekretorius Hai- 
gas, atrodo, siūlo ‘trijų vėlia
vų’ sprendimą, kuris įveltų 
JAV į salos administraciją, ša
lia Argentinos ir D. Britanijos. 
Esant gerai valiai, žinoma, 
galima būtų sutarti ir dėl spe
cialaus statuto salos gyvento
jams Klaipėdos pavyzdžiu ...

Taip žiūrint Falklando sa
los anksčiau ar vėliau turėtų 
atitekti Argentinai. Neleidi
mas tą padaryti dabar yra 
daugiau principinis, kaip 
praktiškas reikalas. Sykį ta
čiau išdavus principą, jis nu
stoja ir bet kokios simbolinės 
reikšmės. Būdinga, kad 83 % 
britų pritarė savo vyriausybės 
nusistatymui nepasiduoti Ar
gentinos norui, nors praktiškai 
pasipriešinti galimybės yra 
abejotinos. Atrodo, kad Bue- 
nos-Aires generolai lygiai taip 
pat apsiskaičiavo kaip Hitleris 
užpuldamas Lenkiją. Ką bri
tai norėtų ir galėtų padaryti 
karo veiksmams prasidėjus?

•••

Stipriausias britų koziris 
yra britų atominiai povande
niniai laivai. Jiems nereikia 
papildyti kuro ištisus mėne
sius, jie gali išbūti pasinėrę 
kelias savaites. Jie yra ir ne
paprastai greiti, daugiau 
negu trisdešimt mylių į valan
dą po vandeniu. Bloga pusė 
yra ta, kad vandenynas tarp 
Argentinos ir Falklando saly
no yra negilus, 600 pėdų. Ne
giliai pasinėrusį laivą yra leng
viau susekti ir paskandinti.

D. Britanijos pasiųsti 15 
karo laivų yra tobulesni negu 
Argentinos. Tačiau britams 
yra svarbu ne tik išbaidyti 
priešo laivus, bet ir iškelti savo 
kariuomenę pačiose salose. 
Ten Argentina jau turi netoli 
10,000 karių, o britų desanto 
pajėgos siekia tik 3 ar 4 tūks
tančius. Tegul jie ir geriau ap 
mokyti ir apginkluoti, tačiau 
gintis yra lengviau negu pulti. 

Čia didelę rolę gali suvaidinti 
Argentinos aviacija, kuri lai
koma nebloga. Jei Argentina 
galėtų ją visą panaudoti saly
nų gynimui, britų uždavinys 
gerokai pasunkėtų.

Kad neleistų Argentinos 
aviacijai susitelkti prie salyno, 
britai žada panaudoti norėtus 
jau išvesti iš rikiuotės senus 
Vulcan bombonešius, kurie — 
panašiai kaip amerikiečių 
B-52 — buvo pritaikinti ato
minėms bomboms. Dabar jie 
skubiai pritaikomi paprastom 
bombom. Jie gali pasiekti tai
kinius už 1,750 mylių, tačiau 
nuo Ascension salos, kur jie 
galėtų turėti savo bazę, iki Ar
gentinos yra beveik 3,500 my
lių — t.y. jie turėtų bent du 
kartus papildyti naftą ore.

•••
Falklando salyno konfliktas 

primena Gibraltaro klausimą. 
Savaime aišku, kad ispanai la
bai domisi Falklando salų liki
mu. Ir Gibraltaro perleidi
mui Ispanijai daugiausia kliu
do jo gyventojų nenoras pa
tekti po Ispanijos valdžia. Jau
sminiai ispanai visados turi 
daugiau simpatijų lotynų 
Amerikai. Nuo 1967 metų 
balandžio mėn. Ispanija nu
traukė bet kokį susisiekimą su 
Gibraltaru. Neseniai buvo su 
sitarta tą susisiekimą atstatyti 
(daug ispanų anksčiau dirbo 
Gibraltare), tačiau po pasku
tiniųjų įvykių ispanai ir toliau 
laiko sieną uždarytą. Derybos 
dėl Gibraltaro likimo yra ati
dėtos iki birželio 25 d. Ispani
ja laikosi ramiai, nes pirma 
nori būti priimta į NATO ir 
Europos ūkinę Bendruomenę.

POGRINDŽIO 
SPAUDOJE
TSRS PILIEČIAI TURI 

TEISĘ,..

Buržuazinė propaganda 
nuolat šaukia apie tarybi
nių žmonių teisių ir laisvių 
varžymą. Tuo tarpu kiek
vienas TSRS pilietis turi 
teisę:

1) kritikuoti Amerikos ir 
kitų buržuazinių kraštų vy, 
riausybes ir jų vykdomą 
politiką,

2) dalyvauti privalomose 
eisenose ir demonstracijose,

■ Iš kitos pusės

Juokiasi puodas kad katilas juodas, — pagalvojau 
paskaitęs Juozo Girniaus pastabas dėl Šalkauskio laiško 
prez. Smetonai AIDŲ š. m. pirmam Nr. Savo laiške pro
fesorius sakė:

"Apskritai Į visas politines grupes žiūriu pesi
mistiškai ir nė vienoje iš jų nematau išganymo 
laido."

Jo konkreti kritika tačiau buvo skirta 1935 metų 
režimui, nes tas tuo metu buvo valdžioje. J. Girnius tą 
kritiką iš savo pusės sustiprino, tarp kitko nurodydamas:

"Kunigų 1930-32 m. buvo teisti 101, o 152 by
los 1932 m. buvo dar neišspręstos."

"Teisti” — reiškia nagrinėti bylą teisme. Tais me
tais studijavau teisę Kaune ir dirbau pas advokatą, žino
jau daug užkulisių, bet negirdėjau apie toki masinį kuni
gų persiekiojimą. Tiesa, N. Lietuvoje pasitaikydavo ir 
kunigų baudžiamųjų bylų, pvz. už šmugelį kokainu, pede- 

,1’astiją ar net vieno prelato už nužudymą, bet jas galėjai 
suskaityti ant pirštų. Ne be to, kad kai kurie kunigai 
buvo administraciniu būdu ištremti į savo tėviškes, ta
čiau tai buvo ne dėl jų luomo, bet politinės veiklos.

žinia, šiandien ir tai atrodo baisu, tačiau nereikia 
užmiršti, kad ir krikščioniu demokratu režimas komen-I ....danto įsakymui į kalėjimą buvo pasodinęs pirmąjį Lietu
vos prezidentą A. Smetoną, atsakingą VAIRO redakto
rių. Krikdemų vyriausybė nepriėmė Kauno Miesto Tary
bos ir Humanitarinių Mokslų Fakulteto delegacijų, norė
jusių Smetoną užtarti. Tada — 1923 m. lapkričio 11 d. 
— Čiurlionienės "Aušros Sūnų" spektaklyje iš savo kėdės 
antroje eilėje pakilęs kan. Tumas-Vaižgantas kreipėsi į 
prezidento ložėje sėdintį prezidentą Stulginskį, prašyda
mas Smetoną paleisti. Penktoje eilėje sėdįs Kauno komen
dantas maj. V. Braziulevičius sušuko: "Draudžiu kalbė
ti”! Kadangi publika buvo Tumo pusėje, prezidentas su 
savo ministeriais ir komendantu iš teatro pasišalino. Kan. 
J. Tumas Taikos Teisėjo Herubavičiaus buvo taip nubaus
tas, kalbos netaisant:

.. ."uždėti arešto jo gyvenamojo vietoje vieną parą 
sulyg parėdimo jo Dvasiškos Valdžios.”

Neapeliavęs bausmę Tumas atliko gruodžio 20 d., 
apie tai pranešė vyskupui Karevičiui, kuris gruodžio 22 d. 
painformavo Taikos Teisėją.

J. Girnius vyriausybei dar prikiša nuncijaus Bai toloni 
išvarymą. Bet ir tam krikdemai buvo sudarę precedentą 
ne tik išvarydami bet, dar ir kiaušiniais Kauno šaričių 
bažnyčioje apmėtydami popiežiaus įgaliotinį ark. Zechinį. 
Tokie buvo laikai ir papročiai. vm

3) ploti susirinkimuose ir 
mitinguose,

4) skaityti tarybinę spau
dą (išskyrus senus leidinius 
bei užsienyje leistą litera
tūrą) ,

5) stovėti eilėse prie par
duotuvių ir bilietų kasų,

6) neribotais kiekiais 
pirkti degtinę ir kitus alko
holinius gėrimus,

7) balsuoti už nurodytą 
kandidatą,

9) skųsti savo pažįsta
mus ir draugus,

9) kritikuoti save ir že
miau už savo stovinčius 
bendrarbius,

10) ateistiškai auklėti sa
vo vaikus,

11) šmeižti kulto tarnus,
12) pajuokti religinius 

įsitikinimus bei įžeidinėti 
tikinčiųjų jausmus.

Be to aristokratija turi 
dar visą eilę papildomų tei
sių ir privilegijų, apie ku
rias eiliniams piliečiams nė
ra reikalo žinoti...

"Aušra” Nr. 28 (68)

WANTED JOURNEYMAN 
TOOL & DIE MAKER 

'vith job shop experiencc. Small Cali
fornia stamping job shop looking for 
experienced progret sive die experts. 
Willing to grow with Santa Clara 
company catering to electronic in- 
dustry. Salary open. Benefits. Profil 
sharing. Top men only need apply. 
Send resume to:
U. S. NATIONAL TOOL MFG. CO. 

1059 Digiculio Avė.
Santa Clara, Cal. 95050 
or call 1-408-727-5787

REIKALAUJA 
PABALTIJĮ...c c

(Atkelta iš 1 psl.) 
galės užtikrinti branduoli
nių ginklų uždraudimą lais
voj nuo branduolinių ginklų 
zonoje šiaurinėje Europoje, 
įskaitant ir Baltijos jūrą ir 
Baltijos kraštus. Toks bran
duolinių ginklų uždraudi
mas viename rajone būtų 
svarbus žingsnis i žmonijos 
lūkesčių įgyvendinimą — 
visuotina nusiginklavimą".

X • u;! i (E)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAITIS ir J. MACEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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DAUGIAU DĖMESIO SAVO 
SPORTININKAMS

Kitą savaitgali Clevelande 
vyks Siaurės Amerikos lietu
vių sporto žaidynės. Jas glo
boja vietoje sudarytas specia
lus komitetas, neseniai išsiun
tinėjęs kelis šimtus laiškų, kvie. 
čiančių žaidynes paremti.

Būtiniausioms išlaidoms pa
dengti, rengėjų apskaičiavi
mu, tektų surinkti nemažiau 
kaip šešis tūkstančius dolerių. 
Jeigu rengėjų kreipimasis su
silauktų bent panašaus dėme
sio, kuri toms žaidynėms ski
ria rengėjai, sporto vadovai ir 
keli šimtai aktyviųjų sportinin 
kų, neatrodo, kad finansinė 
pusė žaidynių šeimininkams - 
Clevelando visuomenei būtų 
nepakeliama našta. Praeityje 
ji yra parodžiusi nepamiršta
mą dosnumą, kada iškildavo 
paramos vertas reikalas. Tad 
ir šį kartą norisi tikėti, kad mū 
sų sporto entuziastus clevelan- 
diškiai atjaus ir materialiai 
parems.

Kitas dalykas, kurio rengė
jai pageidauja ir tikisi sulauk
ti, būtų domėjimasis, kas vyks
ta žaidimų salėse, kur suvažia
vę sportininkai, atvykę iš įvai
riausių JAV ir Kanados vieto
vių, kelias dienas tarpusavyje 
bendraus ir sieks tapti šieme
tiniais Siaurės Amerikos lietu
vių sportinio sąjūdžo kamuolio 
žaidynių laimėtojais. Vėliau 
vasarą, kada panašiai bus 
įvykdytos lengvosios atletikos 
varžybos, tokiais pat žymeni
mis pasipuoš mūsų iškilieji šių 
metų lengvatletai. Šiemetinės 
žaidynės yra lyg priešžaismi- 
nės kitais metais Chicagoje 
įvykstančiai lietuvių sporto 
olimpijadai, kur dėl iškiliųjų 
vietų varžysis iš visų žemynų 
suskridęs jaunimas. Clevelan
do vadovai ir žaidėjai ne tik 
pasidžiaugs pasiektais laimėji
mais, bet pastebės ir savo silp
nąsias vietas, kuriose prieš bu
simąją olimpiadą reikės pasi
tempti ir pasigerinti.

Sportas ar varžybos apskri
tai yra toks dalykas, kuris rei
kalauja dviejų neatskiriamų 
sąlygų: aktyviųjų dalyvių pa
siruošimo'ir gausios publikos 
paskatinimo. Dalviai ir jų va
dovai ruošėsi ištisą sezoną, sa
vo vietovėse rungtyniaudami 
su kitais saviškių ar svetimųjų 
klubais, dalis jų dalyvaudami 
gimnazijų ar universitetų ko
mandose, kartais pasiekdami 
net išskirtinio lygio, tačiau vis 
grįždami į savo tautybės vie
netus.

Bet geresniems varžybų re
zultatams pasiekti vien pasi
ruošimo ir užsigrūdinimo ne
pakanka. Labai daug reiškia 
veržlumas ir nuotaikos pakilu
mas, o tai geriausiai sužadina 
gausios žiūrovų publikos pa
skatinimas. Juk ne kartą esa
me ir televizijoje pastebėję, 
jog ta pati komanda su tolygiu 
priešininku skirtingai sužai
džia pagal tai, kiek žiūrovai 
savo entuziazmu ją paskatina. 
Jeigu pavz. baigminiai susiti
kimai vyktų apytuščiose salėse 
ar aikštėse, rezultatai būtų 
daug menkesni. Todėl ir šiom 
mūsų sportininkų žaidynėms 
būtų didelė parama, jeigu ten 
kur kitą savaitgalį mūsiškiai 
žais, žiūrovų perpildytos sa
lės ūžtų kaip bičių avilys. Kas 
kur ir kada vyks - rengėjai pa
sistengs iš anksto painformuoti 
betenka tik laukti, kad šimtus 
mylių atvažiavusius svečius 
sportininkus clevelandiškiai 
pagerbtų tikrai gausiu daly
vavimu žaidimo salėse.

Šiandien sportas visame pa
saulyje yra išsikovojęs visuoti
nio pripažinimo. Tarptauti
nėse olimpijadose stengiasi 
dalyvauti šiaip jau beveik ne
žinomos tautos, jeigu tik jos 
gali pasiųsti nors vieną kitą 

GEORGE V. VOINOVICH, MAYOR

PROCLAMATION
Designating May 8-9, 1982

"AMERICAN-LITHUANIAN ATHLETIC GAMĖS DAYS"

The City of Cleveland is proud that the Lithuanian community 
is hosting the 32nd Annual North American Lithuanian Athletic 
Gamės in Cleveland. The City of Cleveland hereby extends a cordial 
velcome to the 800 athletes from the United Statės and Canada who 
are participating in these Gamės.

The history of the Lithuanian people is inspiring to all 
Americans because of their undying determination to be free. 
The Lithuanians, in their native homeland on the shores of the 
Baltic Sea, have won the admiration from all freedom-loving 
people for their fighting spirit in resisting communist domination.

Today, we see the šame spirit of the Lithuanian people 
manifested in their youth, not in the ideological arena, būt in 
the sports arena, especially in the sports of basketball and 
volleyball.

Our congratul'ations and appreciation are extende'd to the 
members of the local organizing.committee for hosting this memorable 
event. We hope that those of you from Canada and the United Statės 
vili find Cleveland interesting, entertaining, and especially 
hospitable.

NOW, THEREFCRE, I, George V. Voinovich, Mayor of the City 
of Cleveland, do hereby procldim May 8-9, 1982 as "AMERICAN-LITHUANIAN 
ATHLETIC GAMĖS DAYS." I urge all citizens to velcome the officials 
and athletes of these gamos to our city in the traditional spirit 
of friendship and hospitality.

on this 19th

IN WITNESS WHEREOF, I have 
sėt my hand and caused the 
Cdrporate Seal of the City 
of Cleveland to be affixed

Clevelando mero George Voinovich proklamacija, skelbianti 
gegužės 8-9 d. Lietuvių sporto varžybų dieną.

iškilią savo žvaigždę, pabrė
žiančią savo tautybę. Laiki
nai netekus valstybinės ne
priklausomybės, iškiliesiems 
lietuvių sportininkams tenka 
žaisti po svetimomis spalvomis 
Tai labai apgailėtina būklė, 
kurioje sovietinis okupantas sa
vo politinei propagandai pa
vergtųjų talentus išnaudoja 
net tokiose srityse kaip sportas 
ir jo tarptautiniai susitikimai. 
Bet užtat išeivijoje mes turime 
galimybės mūsiškiams pasi
reikšti. Net ir amerikinėse ko
mandose nevengiama pastebė 
ti, jog tas ar kitas iškilusis 
amerikietis yra lietuvis. O 
pvz. Montrealio olimpijadoje 
iškilusis lengvatletas savo olim
pinę uniforma galėjo papuošti 
mūsų trispalve. Buvo tikrai 
malonu tatai pastebėti.

Jau vien tais sumetimais tek
tų išeivijoje kelti ir globoti vi
sus, kurie prasimuša į viršūnes 
ar netoli jų. ir nesigėdi savo 
tautinės kilmės. Jeigu jie tai 
pasiekia individualinėse disci
plinose, džiaugtumės matyda
mi juos ir lietuviškuose sąskry
džiuose. Dar daugiau apsi
džiaugtume, jeigu mūsiškiai 
fondai, stambiosios verslo įmo
nės, organizacijos ir šiaip jau 
prasigyvenę asmens parodytų 
daugiau širdies, moraliai ir 
ypač finansiškai paremdami 
lietuviškojo sporto ir fizinio 
auklėjimo sąjūdį išeivijoje, 
kur jis yra vienas iš paveikliau- 
sių ir patraukliausių būdųlie- 
tuvybei išlaikyti ir tautiniam 
solidarumui stiprinti.

Tad sveikindami kitą savait
galį Clevelandan suvažiuojan
čius sportininkus ir jų vadovus 
linkime jų pastangoms ko ge
riausios sėkmės, kurią papuoš
tų šeimininkų clevelandiečių 
vaišingumas ir malonus bend
ravimas. Tegu visas sportuo
jantis jaunimas patiria, jog 
išeivijos sporto gajumu sieloja
si ne tik vienas clevelandiškis 
Algirdas Bielskus, be kurio pa
galbos per trisdešimt metų ne- 
išsivertė nė viena sportininkų 
vadovybė, bet ir visa Cleve-- 
lando visuomenė.
I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - j

I Skaitykit ir platinki! f 
DIRVĄ

Bendruomenės rinkimai
VYTAUTAS KUTKUS

Kas treji metai yra ren
kamas aukščiausias JAV 
Lietuvių Bendruomenės or
ganas Taryba, o kas penke- 
ri metai — Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės Seimas, 
1982 m. gegužės mėn. 8-17 
dienomis Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse Įvyks JAV 
LB X-tosios Tarybos narių 
ir PLB Vl-tojo Seimo atsto
vų rinkimai. Lietuvių Ben
druomenė yra visuotinė, to
dėl balsuoti turi teisę visi 
šiame krašte gyveną 18 me
tų amžiaus ar vyresni lie
tuviai.

JAV Lietuvių Bendruo
menė tik atšventė savo 30 
metų veiklos sukaktį. Jos 
atlikti darbai kalba patys 
už save, žvilgtelėkime tik Į 
stambiuosius jos darbus da
bartinės JAV LB Krašto 
valdybos kadencijos metu. 
Tiesioginiai š e š tadieninių 
mokyklų paramai paskirta 
apie 50,000 dol., spausdinti 
vadovėliai, pratimai, su
ruoštos dvi mokytojų sto
vyklos ir kt. Įvyko didinga 
šeštoji Lietuvių Tautinių 
Šokių šventė, sutraukusi 
Chicagon amfiteatran per 
12,000 lietuvių ir apie 2,300 
tautinių šokių šokėjų. Hart
forde buvo Pirmoji Rytinio 
pakraščio rajoninė lietuvių 
tautinių šokių šventė, Chi
cagoje sėkmingai praėjo 
penktasis teatro festivalis. 
Kultūros taryba suorgani
zavo dvi premijų šventes — 
Clevelande ir Detroite ' ir 
kultūros darbuotojų suva
žiavimą Clevelande. Socia
linė taryba vykdo vyresnio 
amžiaus lietuvių surašinė
jimą ir planuoja mūsų sene
liams steigti lietuviškas so
dybas, drauge su kitomis 
o r g anizacijomis paskelbti 
1982 m. Lietuviškų parapi
jų metais. Politinėje veik
loje irgi atsiekta labai daug. 
Išrūpinta šiokia tokia fi
nansinė parama Lietuvos 
atstovybei, užtikrintas Lie
tuvos atstovybės tęstinumo 
klausimas, iškovojus teisę, 
kad mūsų Charge d’Affai- 
res of Lithuania d r. Stasys. 
Bačkis galėtų skirti Į Lie
tuvos atstovybę ir tokius 
atstovus, kurie nebuvo skir
ti nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybės, o dabar rūpi
namasi Lietuvos atstovybės 
rūmų restauravimu. Su
ruoštos dvi politinės savai
tės — Washingtone ir New 
Yorke, išleista daug infor
macinių ir mokslo leidinių 
anglų ir prancūzų kalbomis 
kurių vertė yra virš 40,000 
dol. Ir tai tik dalis Lietuvių 
Bendruomenės darbų trum
pame 28 mėnesių laikotar
pyje.

Šiandien JAV Lietuvių 
Bendruomenė jau tvirtai at
sistojo ant savo kojų. Prieš 
30 metų pasodintas lepnus 
Lietuvių Bendruomenės me
delis išaugo Į didžiulj-stip- 
rų ąžuolą. Lietuvių Bend

ruomenės ateitis yra ir vi
sų lietuvių ateitis šiame 
krašte. Nuo to kiek ji su 
tėvų pagalba sugebės išlai
kyti lietuviškumą šiame 
krašte, kiek jaunuolių 
Įjungs Į lietuvių politinę 
veiklą, tiek lietuvių išliks 
lietuviais, tiek mes turėsi
me asmenų, kurie rūpinsis 
mūsų pavergtos Lietuvos 
išlaisvinimu.

Kiekvieno sąmoningo lie
tuvio garbinga pareiga yra 
dalyvauti Lietuvių Bend
ruomenės rinkimuose. Ko
kie lietuviai gyvena Ameri
koje, tokia yra ir JAV Lie
tuvių Bendruomenė. Tai 
yra mūsų geriausias veidro
dis. Balsuodami mes gali
me išreikšti pasitikėjimą 
dabartinei jos vadovybei, 
arba parinkti tokius kitus 
asmenis, kurie nustatys 
naujas gaires trijų metų 
JAV Lietuvių Bendruome
nės veiklai ir penkeriems 
metams Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei. Šiuose rin
kimuose išrinksime 60 JAV 
LB Tarybos narių ir 45 
PLB Seimo atstovus.

Tad stokime pozityvių 
darbų pusėn ir balsuokime, 
nes susilaikymas balsuoti 
arba rinkimus boikotuoti 
reiškia rėmimą tų, kurie 
Lietuvių Bendru omenę 
griauna.

Tad pasirink vieną ar ki
tą pusę, mielas Dirvos skai
tytojau, nes neutralių čia 
negali būti. Garsusis poetas 
Dantė neutraliesiems nera
do vietos nei danguje, nei 
pragare, nei skaistykloje.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Vadopalas,

Westchester .................20.00
J. Janulis, Cleveland .... 5.00 
Br. Thomas.

Miami Beach.................10.00
J. Kazickas, Greenwich 3.00 
A. Sandargienė,

Ormond Beach............. 25.00
A. Kazlauskas, Worcester 1.00 
J. Kasmauskas Pembroke 10.00 
M. Maksvytis, Chicago ..15.00
D. Orantaitė. Cleveland .. 3.00 
A. Kuprevičius. Cleveland 3.00
J. Kriščiukaitis, Avon .. 8.00
F. Ekman, Mihvaukee .. 1.00 
P. Vaičekauskas, Chicago 3.00 
A. Čepulis, Philadelphia 5.00
K. Černis, W. Bloofield . . 6.00 
V. Janukaitis, Detroit .... 5.00 
M. Brazauskas, Baltimore 10.00 
A. Arūnas. Woodhaven .. 3.00 
O. Kremeris, Chicago .... 8.00
A. P. Muliolis. Euclid .... 3.00 
J. Budrienė, Strougsvillc 5.00 
J. Malskis, Cleveland .... 8.00 
V. Urbonas, St. Petersburg 8.00
E. Gutauskienė, Venesuela 1.00
B. J. Stankai, Sudbury 50.00
L. K raja us kas,

St. Petersburg............... 8.00
A. Mockus, Miami ...... 3.00 
V. Gruzdys. Philadelphia 10.00 
S. Kudirka,

Richmond Hill ............. 3.00
M. Rugys. Paterson .... 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.
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HE GIMĖ PIETŲ AMERIKOJE (7)

NE VIEN AKSTINAS, BET IR PRIEMONĖS
Praeitame straipsnyje ra

šiau apie praktiškus aksti
nus, kuriuose galima su
teikti lietuviu kalbos moki
niui. Lieka antras klausi
mas: mokslo priemonės.

Visi žinome, kad su šeš
tadienine mokykla Brazili- 
lijoje nesisekė. Mokinių 
skaičius tolvgio mažėjo, iki 
mokykla užsidarė. Ko dau
guma nežino, tai, kad tuo
met, kai šeštadieninė mo
kykla užsidarė, mokytojo 
Petraičio namuose pradėjo 
rinktis kartą į savaitę, va
kare, septyni universiteti
nio lygio studentai-savano- 
riai, kurie trijų metų bėgy
je klausėsi Petraičio pamo
kų. Dabar, tie septyni stu
dentai jau yra. tie pažengę, 
kad jie galėtų kitus mokin
ti lietuvių kalbos, istorijos, 
geografijos. Kiek girdėjau, 
šiuo metu Petraitis galvoja 
sudaryti naują studentų 
grupę, kuri irgi, kelių metų 
bėgyje galės gauti šio atsi- 
davusio mokytojo perduo
damą lietuvių kalbos pažini
mą, — duodama ad hono- 
rem, stačiai iš tautinio pa
sišventimo.

Venezueloje, prieš kelis 
metus, tuomet kai dar veikė

JŪRATĖ STATKUTĖ 
DE ROSALES

mo savanorių būrelis. Pa
mokos, knygų dalinimas 
vyksta privačiuose namuo
se, asmeniško draugiško 
kontakto su jaunimu keliu. 
Tas atsitiko ne todėl kad or
ganizuoto mokymo nebūtų 
buvę. Ne. Tas atsitiko to
dėl, kad mažesniems moki
niams skirtas platesnio 
masto organizuotas dėsty
mas nedavė lauktų vaisių, 
stačiai subirėjo.

Pietų Amerikoje mes 
kaskart giliau brendame į 
padėtį, kurioje jaunų kalbą 
mokančių vadovų siauras 
būrelis vadovauja kalbos 
nemokančių jaunuolių ma
sei. Tarp tų, kurie lietuvių 
kalbos nemoka atsiranda 
daug tokių, kurie ateityje 
galės įvykdyti gal net iš
imtinai vertingą Lietuvai 
politinį darbą iš moraliai 
tvirtos trečiojo pasaulio po
zicijos. Tokį darbą jie įvyk
dys tik tuomet, jei matys, 
kad jų tautiniai lietuviškas 
įsitikinimas yra vertina
mas, ir žinos, kad jie nėra 
nustumti į šalį. Pabrėžiu:

su lietuvių kalba ar be jos, 
Pietų Amerikos jauni lietu
viukai save laiko lygiai to
kiais pat pilnateisiais ir 
tautiniai susipratusiais lie
tuviais, kaip ir kiekvienas 
kitas autiniai susipratęs lie
tuvis pasaulyje. To nieka
dos negalima užmiršti.

Mažai kalbą mokantieji 
ar visai jos nemoką labai 
nori mokytis ... bet kiek
vienas jų bandymas (tokių 
nuolat yra) atsimuša į be
veik neįveikiamą sunkumų 
sieną.

Parūpinti pradedantiems 
moderniais metodais pa
ruoštų kalbos vadovėlių yra 
bandyta ir pačioje Pietų 
Amerikoje ir šiaurėje. Ypač 
ta prasme daug pastangų 
yra padėjęs buvęs PLB 
švietimo vicepirmininkas 
Jonas Kavaliūnas. Tačiau 
rasti tokį metodą, kuris pa
dėtų lengvai ir greitai įveik
ti kalbos nemokėjimo kliū
tis nėra lengva. Beje, va
dovėlių spausdinimas ir 
spausdinimui skiriamos lė
šos Čia jau yra neaktualūs: 
kiekviename krašte šiandie
ną yra naudojamos pigios 
dauginimo priemonės (xe- 
rox ir pan.). Taigi klausi

mas glūdi ne vadovėlio 
spausdinime, bet metodo 
parinkime.

Vien metodo neužtenka. 
Reikia specialiai paruošto 
mokytojo, kuris bus išmo
kęs pagal parinktą metodą 
atitinkamai dėstyti.

Reikia ir trečios sąlygos. 
Intensyvūs lietuvių kalbos 
kursai turėtų būti pritaiky
ti. vasaros stovyklų sąly
goms, t. y. intensyvus kur
sas turėtų būti duodamas 
tokioje vietoje, kurioje jau
nuolis ar vaikas gyvens.

Jei metodas nebus gerai 
parinktas, jei mokytojai 
nebus specialiai paruošti 
metodą naudoti praktikoje, 
net ir intensyvus kursas nė
ra patartinas, nes nepasise
kimas tuo atveju tiktai ga
lutinai numuš mokinio no
rą toliau mokytis.

Metodo parinkimas (pav. 
JAV kariuomenės metodas 
ar D. Tamulionvtės siūloma 
sistema) ir mokytojų spe
cialus paruošimas tam skir
tuose kursuose yra, mano 
manimu, vienas svarbiausių 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės uždavinių. Jei orga
nizuojant šokių šventes yra 
įmanoma surinkti įvairių 
kraštų šokių mokytojus 
bendram apmokymui, tuo 
labiau turėtų būti įmanoma 
paruošti mokytojus kalbos 
dėstymui, pagal specialiai

šeštadieninė mokykla, teko 
pastebėti, kad pilnus re
zultatus davė ne vaikams 
ar pradedantiems duodamos 
pamokos o vakarinis moky
tojos Domeikienės kursas, 
skirtas tiems vyresniems 
studentams, kurie, patys 
lietuviškai kalbėdami iš na
mų, norėjo išmokti taisyk
lingai rašyti. Apie dvide
šimties jaunuolių grupė iš
ėjo tuomet septintos klasės 
Lietuvių kalbos pratimų są
siuvinį.

Vadovėliai, kuriuos mums 
gana gausiai siunčia Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė, 
yra pritaikyti tiems moki
niams, kurie lietuvių kalbą 
gerai moka iš namų: tokių 
yra mažuma. Tas nereiškia, 
kad vadovėliai būtų blogi ar 
nereikalingi — jie yra nau
dojami, kaip skaitymo kny
gos. Juos naudoja ta ne
gausi grupelė, kuri "įker
ta”. Antai šiomis dienomis 
vėl pasiekė Venezuelą Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nės siųstos pavyzdinės kny
gos ir vadovėliai jaunimui. 
Gautos knygos buvo katalo
guotos ir šiuo metu yra lai
komos namuose, kuriuose 
vyksta tautinių šokių repe
ticijos. šokėjai kas šeštadie
nį gali laisvai pasirinkti 
knygas, kurios juos domi
na, ir jas pasiimti savaitei 
— iki sekančios repeticijos. 
Tačiau ne visi šokėjai yra 
pajėgūs atsiųstas knygas 
skaityti ir suprasti, -

Taigi išvadoje gauname 
sekantį vaizdą. Brazilijoje, 
Venezueloje-, kiek žinau ir 
Kolumbijoj ,mokosi ir skai
to mažas, ne mokyklinio 
amžiaus, o suaugusio jauni-

S

1982 METŲ KELIONĖS
KELIONĖS Į LIETUVĄ: Iš New York/Boston Iš Chicagos

Maskva — Vilnius — Maskva ..................... ..........$1130.00
Gegužės mėn. 23 d., birželio mėn. 13 d.
liepos mėn. 4 d., liepos mėn. 25 d., 
rugpiūčio mėn. 22 d.
16-kos dienų kelionės:
Gegužės mėn. 9-24 d.
Maskva — VILNIUS — Ryga —
Leningradas — Helsinkis .............................
Birželio mėn. 20 — liepos mėn. 5 d.
Maskva — VILNIUS — Ryga —
Leningradas — Helsinkis ......................... ....
Liepos mėn. 18 “d. — rugpiūčio mėn. 1 d.
Maskva — VILNIUS — Maskva —

Zurichas — Muenchenas — Zurichas.....
Rugpiūčio mėn. 8 d. — rugpiūčio mėn. 23 d.
Maskva — VILNIUS — Maskva — Roma ...
Rugsėjo mėn. 19 d. — spalio mėn. 4 d.
Maskva — VILNIUS — Ryga —
Leningradas — Helsinkis .............................

.$1180.00

$1395.00

$1580.00

$1495.00

$1295.00

$1405.00

$1285.00

$1335.00

$1550.00

$1735.00

$1650.00

$1450.00

$1475.00

nuo

KELIONĖ Į EUROPĄ —15 dienų, 
rugpiūčio 16-29 dienomis
Vokietija, Šveicarija, Italija ir Austrija.......
Registracija iki š. m. birželio mėn. 10 dienos.
KELIONĖ LAIVU — 7 dienos, 
gruodžio mėn. 4 d.
St. Maarten, Martiniąue, Barbados, Kainos
St. Lucia, Antigua, St. Thomas ................................... $1060.00 iki $1265.00
”World Renaissance” laivas; registracija iki spalio 1 dienos
KELIONĖ Į KINIJĄ — 21 d,, spalio 9-29 d.
3 naktys Tokio, 3 Pekine, 2 Wuxi, 1 Soochow, Kaina iš San Francisco
3 Shanghai, 2 Kweilin, 1 Canton, 4 Hong Kong.......................$2960.00

VISOS KAINOS PAŽYMĖTOS VIENAM ASMENIUI — gyvenant dviese kam
baryje. NEDELSKITE REGISTRUOTIS! PRAŠOME KREIPTIS DĖL BROŠIŪRŲ 
APIE VISAS ŠIAS KELIONES — TUOJ ATSIŲSIME ! ! !

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 South Westem Avenue 

Chicago, lllinois 60643 
Telęphone: (312) 238-9787

A

Visos kainos gali keistis dėl skridimų kainų pasikeitimo ir dolerio svyravimo.

11

I
8

parinktą dėstymą metodą. 
Kandidatų į mokytojus tik
rai galėtų pristatyti kiek
vienas kraštas /kuriame 
esama daugiau lietuvių. Gal 
verta apie tai rimtai pagal
voti?

(Bus daugiau)

LšST SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJOS
Mes, Lietuvos Šaulių Są

jungos Tremtyje išrinkti 
atstovai, 1982 m. kovo mė
nesio 27-28 dienomis susi
rinkę Chicagoje, Vytauto 
Didžiojo Rinktinės namuo
se, išklausę bei išdiskutavę 
Centro valdybos šiam suva- 
žavimui pateiktos ir suva
žiavimo priimtos darbotvar
kės klausimus

Konstatuojame:
1. Mūsų pavergta Tėvynė 

Lietuva neša sunkų oku
panto uždėtą jungą. Ten li
kusieji mūsų broliai ir se
sės kenčia tautinį ir religinį 
persekiojimą, yra teisiami, 
kalinami ir tremiami, bet 
kovojantieji ir žūtbūtinėje 
kovoje tautos laisvės ir 
valstybės nepriklausomybės 
idealui lieka ištikimi.

2. Jie piktinasi karjeros 
ar kitais kokiais sumeti
mais Tautos pavergėjui 
parsidavusiais ir ypač smer
kia laisvajame pasaulyje 
gyvenančiuosius savo tau
tiečius, nuo okupanto savo 
gyvybę išnešusius, o dabar 
su tuo pačiu okupantu ben
draujančius, jam talkinan
čius, pavergtųjų kovą sun
kinančius ir išeivijos vieny
bę skaldančius.

3. šis suvažiavimas ap
gailestauja, kad okupanto 
infiltruotos piktos išeivijos 
vienybės skaldymo bacilos 
yra užkrėtusios ir Lietuvos 
šaulių Sąjungos Tremtyje 
buvusį sveiką ir atsparų kū
ną.

Suvažiavimas kviečia:
1. Tautos nelaimės aki

vaizdoje suvažiavimas ape
liuoja į visus seses ir bro
lius šaulius savo kovos 
ginklus nukreipti į tikrąjį 
mūsų visų priešą — Lietu
vos okupantą. To reikalauja 
šaulio priesaika, tautinė iš
tikimybė ir žmogiškoji są
žinė.

2. Suvažiavimas kviečia 
vieningai suglaudinti savą
sias gretas ir drauge su Lie
tuvos laisvinimo veiksniais 
— VLIKu, ALTu ir Lietu
vos Diplomatine Tarnyba 
bei su vargan patekusiųjų 
šelpėjų BALFu ryžtingai 
siekti greičiau sulaukti Lie
tuvai laisvės ryto.

Pasirašė: I. V. Ruokis, 
Ig. Serapinas, -P. Kanopka, 
K. Karuža, M. Vitkus.

n NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nat>onv»ide is on yotr side

1

A P D R A U D O S rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si Į OBELENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 161-3500.
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LIETUVIS ŽURNALISTAS TOLIMUOSE
RYTUOSE Aurelija Balasaitienė

Lietuviai savo tarpe yra 
išauginę ne vieną aukštai 
iškilusį asmenį įvairiose 
modernaus gyvenimo profe
sijose, tačiau jų dauguma 
arba mumis nesidomi, arba 
mes jiems neskirtame tin
kamo dėmesio, palikdami 
juos ir už mūsų lietuviškos 
šeimos sienų, jei santykyje 
su jais nerandame tipingai 
lietuviškų temų. Todėl, tu
rėdama malonią proga pasi
kalbėti su į Clevelandą at
vykusiu iš Honk Kongo žur
nalistu ir Azijos srities 
Reader’s Digest vyriausiuo
ju redaktoriumi Viktoru 
Laniausku, nutariau su Dir
vos skaitytojais pasidalinti 
pokalbio turiniu ir nuotai
komis.

Apgailestauju, kad Vik
toro Laniausko atvykimo 
priežastis buvo liūdna — jo 
mylimo tėvo Simono La
niausko mirtis. Todėl ir 
mudrieji] pokalbis, vykęs jo 
tėvų namuose, turėjo rim
ties ir susikaupimo atspalvį.

Baigęs anglų literatūrą ir 
kompoziciją Ohio Valstybi
niam Universitete, Viktoras 
Laniauskas nutarė pamaty
ti pasaulį, stodamas į Tai
kos Korpusą (Peace Corps). 
Po intensyvių 3 mėnesių pa
siruošimo kursų Havajuose, 

Dvidešimt pirmasis Dirvos 
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAšELIONIS

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

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

• Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1982 m.
birželio 15 d. •

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

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

• Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato
. Simo Kašelionio 6C0 dolerių premija, Dirva turi 

teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių 
rinkinyje.

• Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams
prašant.

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

buvo paskirtas į Filipinus, 
kur vietiniame universitete 
pavadavo į JAV pasitobuli
nimui išvykusį anglų kalbos 
profesorių. Pramokęs fili- 
<pinų kalbos (malajų ir is
panų kalbų mišinys) įsi
traukė į vietinį gyvenimą, 
dirbo universiteto radijo 
stoty, rašydamas radijo 
programas. Po dviejų metų 
grįžo į Ohio Valstybinį uni
versitetą įsigyti magistro 
laipsnį tarptautinių santy
kių srity. Gavęs reporterio 
tarnybą UPI, pradėjo rašy
ti laikraščiams ir buvo pa
stovus Columbus guberna- 
tūros korespondentas. Jo 
darbdaviai patyrė, kad Vik
toras jau yra buvęs Azijo
je, todėl jam pasiūlė viene
rių metų stipendiją Havajų 
Universitete su tikslu jį 
perkelti į Azijos kraštus. 
Perspektyvos buvo viliojan
čios, nes Į Europą ar Pietų 
Ameriką kandidatų netrū
ko, tačiau buvo maža norin
čių keliauti į tolimuosius' 
Rytus. 1976 metais jis bu
vo paskirtas į UPI agentū
rą Hong - Konge, vėliau 
dviem mėnesiam į Bangko- 
ką, o po to perkėlė vyriau
sio korespondento parei
goms į Filipinus, kur jis iš
buvo dvejus metus. Ten be

būnant, Reader’s Digest ad
ministracija jam pasiūlė re
daktoriaus pavaduotojo pa
reigas Azijos sričiai, o nuo 
1980 metų kovo 1 dienos 
Viktoras Laniauskas eina 
vyriausio redaktoriaus (edi- 
tor in chief) pareigas. Jo 
žinioje yra didžiulis Hong- 
Kongo Reader’s Digest re
dakcijos pastatas, apie 400 
tarnautojų ir 13 paskirų 
sričių redaktorių.

Pasidžiaugiau pastebėju
si, kad jo lietuviška pavar-
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Vyr. red. Viktoro Laniausko 
vizitinė kortelė.

dė žurnalo oficialiame pus
lapyje nepaprastai metasi 
į akis. Jis paaiškino: ”Kai 
paklausiau New Yorke 
Reader’s Digest vyriausio 
redaktoriaus, ar mano pa
vardė nebūsianti per sunki 
azijatams, jis man atsakė 
taip ’nebūk kvailys. Tokios 
pavardės niekas nepamirš ir 
ją visada atpažins’.” Hong- 
Kongas jam šiuo metu yra 
tapęs jo namais ir jis jau
čiasi prie to nuostabiausio 
pasaulyje miesto pripratęs, 
kaip kad dauguma vakarie
čių, kurie ten tarnybiniais 
reikalais atvyksta ”laiki- 
nai” ir save laiko ”laikinai 
apsigyvenusiais” net po ke
lių dešimtmečių. Jis gyvena 
dvylikos aukštų modernia
me butnamvje su visais 
vakarietiškais patogumais. 
Hong-Kongo bendrą ekono
minį- lygį galima lyginti su 
Japonija. Gyventojų dau- 
mą (98 G ) sudaro kiniečiai, 
todėl dominuoja kiniečių 
kultūra, maistas, papročiai. 
Tačiau Hong-Kongo mieste 
kiekvienas gali rasti tai, ko 
jis ilgisi iš savo gimtojo 
krašto. Ten puikūs prancū
ziški, šveicariški, vokiški 
restoranai, madų ir bran
genybių krautuvės, ir t.t. 
Anksčiąu Hong-Kongą var
ginusi pabėgėlių iš Kinijos 
problema sumažėjo, nes pa-

Viktoras Laniauskas, Reader’s Digest, Azijos laidos, vyr. 
redaktorius. ,

skutiniuoju metu yra įvesti 
tapatybės dokumentai pa
našūs į pasus, be kurių ne
galima gauti darbo. O be 
darbo Hong-Konge niekas 
negali gyventi. Prieš kele
tą metų, vienerių metų 
laikotarpy j, atbėgę net 
200,000 kiniečių, ieškoju
sių prieglobsčio Hong-Kon
go mieste. Ten lankosi gar
sūs orkestrai, baleto tru
pės, net Clevelando Simfo
nija HongKonge koncerta
vusi. Hong-Konge veikia du 
universitetai, anglų ir ki
niečių, į kuriuos patekti ga
lima tik sunkiu atrankos 
keliu. Socialines gyvenimas 
ribojasi anglų stiliaus klu
bais. Viktoras priklauso ko
respondentų klubui kuris 
turi apie 1500 narių, jų tar- 
p e ne daugiau 100 tikrų 
korespondentų. Visi kiti 
yra priimami ”bendravimo” 
(associate) principu. Kultū
rinis gyvenimas yra labai 
ribotas, o muziejų kaip ir 
nėra.

Hong-Konge bedarbės 
problemos nėra. Visi turi 
darbo ir visi dirbą sąžinin
gai. Pastebėjau, kad kinie
čiai yra nepaprastai darbš
tūs, negaišina laiko, nepra
leidžia darbo valandų. Man 
atrodo, kad pietinės Kinijos 
žmonės yra patys darbš
čiausi žmonės visame pa
saulyje”, pasakoja Vikto
ras Laniauskas.

Įleidęs iki tam tikro laips
nio šaknis savo naujoje ap
linkoje, jis tvirtina galįs 
gyventi be didelių nemalo
numų, lengvai bendradar
biaudamas su įvairių tauty
bių žmonėmis. Jo žinioje 
esančių trylikos redaktorių 
tarpe yra šeši kiniečiai. Lie
tuvių jis, pasigenda, susi
rašinėja su namais ir į Cle- 
landą atvyksta keletą kar
tų į metus. Kelionė trun
kanti virš 16 valandų, o lai
ko skirtumas yra lygiai 12 
valandų. Gyvendamas Hong 
-Konge, tik vieną kartą bu
vo susitikęs lietuvį iš Aus
tralijos.

Man buvo ypatingai įdo
mu daugiau patirti apie pa
tį redaktoriaus darbą, žur

nalo redagavimo filosofiją 
ir redaktoriaus teises. Rea
der’s Digest yra bene vie
nas iš plačiausiai visame že
mės, rutulyje paplitęs žur
nalas, leidžiamas 15 kalbų 
su apytikriu, bet oficialiai 
skelbiama 30 milijonų tirą-, 
žu. Viktoro Laniausko re
daguojama laida yra specia
liai pritaikyta Azijos kraš
tams, nors šiaip savo struk
tūra ir pagrindine ideogija 
ji nesiskiria nuo kitų laidų. 
”Aš renku medžiaga tokią, 
kuri yra įdomiausia mano 
srities skaitytojams, tačiau 
apie 50G' naudojuosi Ame
rikoje randamais straips
niais, nes Amerikos gyve-. 
nimas juos labai domina. 
Kaip redaktorius, naudojuo
si pilna sprendimo laisve, 
tačiau dažnai tariuosi su sa
vo vyriausiais redaktoriais 
New Yorke, bet problemų 
neturiu. Mūsų žurnalas pa
grinde yra už demokratiją, 
laisvą ekonominę struktūrą, 
pozityvų žvilgsnį į gyve-. 
nimą, stengiantis eilinį 
žmogų pakelti ir jame pa
laikyti viltį, kad gyveni
mas gali būti geresnis ir 
kad žmonės gali būti geres
niais”, aiškina man malonu
sis svečias iš Tolimųjų Ry
tų. Reader’s Digest pabrė
žia stiprią anti-komunistinę 
liniją.

Skaitytojų nestinga. Hong 
Konge nuolatos atsiranda 
naujų periodinių leidinių, 
kurie yra mielai skaitomi ir 
išperkami. Vis didėjanti vi
dutinioji gyventojų klasė 
laiko skaitymą prestižo da
lyku. Dauguma skaito ir ge
rai kalba angliškai, tuo bū
du užtikrindami sau geres
nį darbą ir geresnes ekono
mines perspektyvas. Vikto
ras pastebi kad Azijos R. 
D. Laida esanti didžiausia 
pasaulyje ir tiražas viršija 
Amerikos žemyno tiražą. Jo 
redaguojamoji laida pasie
kia 13 Azijos valstybių ir 
vieną koloniją.

”Mano buvimas Azijoje 
nebuvo planuotas. Tai gry
nai likimo sprendimas, išti
sų sutapimų grandis”, sako 

(Nukelta į 6 psl.)
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LIETUVIS
ŽURNALISTAS...

■ laiškai Dirvai
(Atkelta iš 5 psl.) 

jis toliau. "Aš mėgstu žur- 
nalizmą. Jame .turi atsispin
dėti tiesa, žurnalistas gali 
būti ciniškas, nes gyveni
mo realybė dažnai iššaukia 
cinizmą”. Dirbęs eilę metu 
gryno žurnalizmo srity, 
Viktoras puikiai žino ir su
pranta žurnalistų proble
mas. Būnant redaktoriumi, 
atsiranda platesni reikala
vimai, nes reikia balansuoti 
turini ir vadovautis tam 
tikra struktūrine tvarka. 
Tačiau jis, kaip redakto
rius, turi visišką autonomi
ją. Jį pasiekia kitų kraštų 
laidos įvairiomis kalbomis. 
Jų medžiaga taip pat nau
dojama, ypatingai geri 
anekdotai, tikro gyvenimo 
dramatiški įvykiai. R. D. 
svarbu, kad kiekvienas 
skaitytojas rastų jame ko 
nors įdomaus savo skoniui 
ir išsilavinimui.

Turiu progos pavartyti 
pirmą redaktoriaus laidos 
numerį, išleistą 1980 metų 
rugpiūčio mėnesį. Tai pir
masis egzempliorius, įtei
kiamas vyriausiam redak- 
torui. šalia straipsnių įvai
riomis politinio, šeimyninio 
ir mokslinio gyvenimo te
momis, skaitau ilgoką 
straipsnį apie "Pamirštas 
Baltų tautas”. Suprantu re
daktoriaus sprendimo galią 
ir tame sprendime jaučiu 
mūsų visuomenės ir jo šei
mos įtakos pėdsakus.

Gyvendamas toli nuo lie
tuvių Viktoras Laniauskas 
nepamiršo lietuvių kalbos, 
ją valdo lanksčiai, žodingai

FEDERACIJOS 
PRINCIPAS

Lietuvių. Bendruomenės 
rinkimams artėjant, asme
nims, besidomintiems lietu
viškųjų organizacijų veikla, 
visi dar atsiranda neaiškių 
klausimų, kuriuos, esant ge
rai valiai, galima būtų ir iš
siaiškinti. Patyrėme iš lie
tuviškosios spaudos, kad 
Naujoji arba Reorganizuo
toji (D. Adomaičio dar va
dinama "natūralioji") Ben
druomenė tuose rinkimuo-

ir taisyklingai. Kalbame 
apie esmines žurnalistines 
problemas ir sutinkame, 
kad daugumoje skaitytojai 
ilgisi tiesos, bet, ją pamatę 
konkrečiai juodu ant balto, 
nuo jos nusigręžia. Supran
tamos jam ir specifinės mū
sų lietuviškosios spaudos 
problemos, kai žurnalistinė 
etika yra varžoma visuome
ninio gyvenimo reikalavimų 
ir spaudos darbuotojas ne
turi tos pagarbos ir privile
gijos, kuri yra pripažįsta
ma profesiniame gyvenime.

Ne tai svarbu, kad jo 
veiklos sritis nėra tiesiogi
niai surišta su lietuvybės 
problemomis, bet svarbu, 
kad Viktoras Laniauskas., 
lietuviškos šeimos ir visuo
menės talentinga atžala, sa
vo darbe gali kovoti su mū
sų bendru priešu — komu
nistinio imperializmo užma
čiomis, ir kad mūsų pareiga 
yra pastebėti kiekvieną lie
tuvį, savo profesijoje sėk
mingai iškilusį.

‘A.rpber HoHdays”
1982 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

Maskva/Vilnius:

gegužės 12 — $1095.00 
(su Ryga)
gegužės 24 —$1135.00 
birželio 2 —$1135.00 
birželio 16 —$1135.0'0 
liepos 5 —$1165.00
liepos 19 —$1135.00

rugpiūčio 4 —$1135.00 
rugpiūčio 18 — $1350.00 
(su Ryga)
rugsėjo 6 —$1171.00
rugsėjo 15 —$1045.00
rugsėjo 27 — $1082.00 
spalio 6 — $ 995.00
gruodžio 27 —S 995.00

Prie šių grupių galima- jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mo
kesčiu. Grupes lydės vadovai.
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Telefonas: (617) 268-8764

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.
"Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Registered Ohio Travel Agent #TA0324

se nedalyvaus. Nedalyvimo 
priežastys būtų: nepasitikė
jimas balsavimo procedū
ros sąžiningumu, bijojimas 
opozicinės pajuokos (A. Svi- 
lonis) ir, jau seniau akcen
tuojamas, "Federacijos (gal 
federacinis?) principas (D. 
Adomaitis). Jau anksčiau 
pasisakius apie du pirmuo
sius ("Mitai ir Tikrovė”, 
Dirva Nr. 13), norėtųsi kiek 
pasiaiškinti tik paskutinįjį.

"Lietuvių Enciklopedijos’’ 
aiškinimu, (VI tomas psl. 
189) jau pats federacijos 
žodis (lot. federatio-sąjun- 
ga) reiškiąs valstybinę ar
ba organizacinę sąjungą. 
Taigi federacija (ten pat) 
gali būti arba atskirų vals
tybių sąjunga arba ir viena- 
lytinė jungtinė valstybė, su
daryta iš keletos daugiau ar 
mažiau savarankiškų viene
tų, k. a. Šveicarija — iš 22 
valstybėlių arba kantonų, 
arba J.A.V. iš 50 pavienių 
valstybių ir pan. Einant jau 
toliau į paskiros valstybės 
vidinę struktūra, jau ran
dame visokių federacinių 
susjgrupavimų: darbininkų 
unijų federaciją AFL-CTO, 
sporto federaciją (apjun
gianti įvairias, savarankiš
kai besitvarkančias, sporto 
organizacijas ir klubus), 
įvairias biznio ir verslų in
stitucijų federacijas, įvai
rių šalpos organizacijų fe
deracijas ir pan. Mes turi
me ir savo pačių organizaci
jų, apjungtų federaciniu 
principu, kaip tai: ALTą 
(bendrinių organizacijų są
jungą, daugiau ar mažiau) 
ir VLIKą — politinių orga
nizacijų sąjungą. Kaip ma
tome, pagrindinis federaci
jos bruožas yra sąjunga.

R. Bendruomenė dažnai, 
savo pasisakymuose pami
ni, kad ją remianti: senoji 
išeivija (kas dar iš jos yra 
palikę "gyvi” J. R.), abi di
džiosios fraternalinės pašai
pi nės organizacijos (Susi
vienijimai) ir dauguma (?) 
palaidos, arba niekur nere
gistruotos, visuomenės, ku
ri nesutinkanti su Senosios 
Bendruomenės vedama lini
ja Lietuvos laisvinimo ba
ruose.

žinome, kad senoji išeivi
ja savo vienalytės organiza
cijos neturi. Jos nariai yra 
pasiskirstę po: pašalpinius 
Susi vienijimus, Lietuvos 
Vyčius, U.S.A. (lietuviškuo
sius) Legionus, įvairias re
ligines draugijas (Sodalici- 
jas, šv. Vardo, Kolumbos 
Vyčius, Rožancavas ir kt.) 
ir įvairius, jos, (Senosios 
Išeivijos) žydėjimo laiku 
gana populiarius, klubus: 
Baltosios ar Raudonosios 
Rožės, Lietuvos Kareivio 
Draugija, Pasilinksminimo 
Klubus, Našlių-Našliukių ir 
"Singelių" Klubus, ir kt. 
Gimimo vietovei prisiminti, 
dar grupavosi į: žagariečių, 
Suvalkiečių (Su valskinių), 
žemaičių ir kt. klubus.-

Stengiuosi sekti lietuviš
ką spaudą, tačiau niekur 
nesu užtikęs, kad bent vie
na iš aukščiau suminėtųjų 
organizacijų būtų kada nors 
oficialiai deklaravusi (pa
skelbusi) savo įstojimą į 
Reorganizuotosios Bendruo
menės Federaciją. Gal aš 
klystu, tad prašyčiau, ne- 
pykstant, pakoreguoti. Ne
gi, vėl galvoju, R. B-nės va
dovai būtų jau tokie naivūs 
galvodami, kad jeigu, ko
kioms nors pareigoms ar 
"bendrajai valdžiai", Jonas 
paskiria Petrą, ir vėl Pet
ras paskiria Joną ir abu su
sitikę paskiria (sutaria ar 
gal išrenka?) Jurgį, tai jau 
esanti federacija?

Taigi labai jau būtų pa
geidautina (dėl tvarkos), 
(kad A. B-nės teoretikai pa
aiškintų pasimetusiems ir 
sąvokose nebesusigaudan- 
tiems individams: "Federa
cijos principo” esmę ir kaip 
jį prisitaiko R. B-nė savo 
"susiorganizavime". J. R.

PATRANKOS 
ISPANIJAI...

Dirvoje spausdinote seri
ją įdomių straipsnių "Sovie-. 
tai ir vokiečiai". Kovo 4 die
nos numeryje priėjote prie 
"Ispanijos pilietinio karo". 
Minimas ginklų pirkimas ir 
mokėjimas.'

Aš buvau liudininku vie
no tokio atvejo.

1939 metais į Klaipėdos 
uostą įplaukė estų laivas ir 
prisitvirtino žiemos uosto 
krantinėje. Jis laukė prekių, 
kurios turėjo būti pakrau
tos į laivą.

Iš vagonų parko paduo
damas vagonų sąstatas į 
uostą. Dalis vagonų yra 
platformos, kiti dengti va
gonai. Platformose pakrau
ti lengvosios artilerijos pa- 
pūklai. Visi jie naujai nu
dažyti smėlio spalva, pa
būklų vamzdžių galai ap
traukti nauja odine mankš- 
tim, o taip pat ir pabūklų 
spinos. Viskas labai gražiai 
atrodė, lyg naujai pagamin
ti.

Vagonų sąstatas paduo

damas į žiemos uostą ir pa
statomas prie estų laivo.

Prieš pradedant pakrovi
mą, kažin kokie svetimtau
čiai, mokėdami auksu išper
ka Klaipėdos Lietuvos Ban
ke dokumentus. Prie estų 
laivo vyksta judėjimas. At
siranda daugiau civiliai ap
sirengusių asmenų ir prižiū
ri vagonų iškrovimą ir laivo 
pakrovimą. Kranų pagalba 
platformos greitai iškrautos 
ir pabūklai dingo laivo vi
duje.

Vėliau prie laivo buvo 
paduotas dengtų vagonų 
sąstatas ir prasidėjo naujas 
vagonų iškrovimas. Įvairios 
dėžės buvo kraunamos į 
platformą, o vėliau su kra
nu keliamos į viršų ir nu
leidžiamos į laivo vidų. Da
rant kranui posūkį, viena 
dėžė nuo platformos nukri
to ant krantinės, pusiau su
dužo. Iš jos pasipylė į kran
tinę granatos, kitos net nu
sirito į vandenį. Uosto prof
sąjungos krovėjų atstovai 
tuoj sustabdė pakrovimą ir 
pareiškė protestą, nes doku
mentuose prekės buvo de
klaruotos kaip optikos ga
miniai, o tikrumoje tai 
sprogstama medžiaga. Ne
susipratimas buvo greitai 
išspręstas. Krovėjai gavo 
padidintą atlyginimą už pa
krovimą sprogstančios me
džiagos.

Vagonai buvo greitai iš
krauti, laivas pakrautas ir 
vakare apleido Klaipėdos 
uostą.

Kitą savaitę iš Vokietijos 
atėjęs vienas iliustruotas 
žurnalas turėjo pirmame 
puslapyje didelę Klaipėdos 
uosto nuotrauką su platfor
momis, ant kurių matytis 
pabūklai.

Minėtas žurnalas buvo 
tuojau komendanto konfis
kuotas.

Ir taip praėjo ilgas lai
kas kol Klaipėdą pasiekė ži
nia, kad estų laivas prie Is
panijos krantų buvo vokie
čių povandeninio laivo tor
peduotas ir paskandintas.

L. Knopfmileris
Lehigan-Acres. Fla.
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St.Anthony
Savings & Loan Association

*
*
♦
*
*
*
*
*
*
*
♦
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd

Willowbrook, III. 60521

Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330
Willowbrook: (312) 789-0777
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Joseph F. Giibauskas
Exccutive-Sccretary

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-President/ 
Willowbrook Manager



1982 m. balandžio 29 d. DIRVA Nr. 17 — 7

PAVERGTOS LIETUVOS KULTŪROS RŪPESČIAI
Rašo pogrindžio leidinys 'Aušra’

Trisdešimt penkeri poka
rio metai, šiaip ar taip — 
Lietuva gyva. Tebegyva ir 
tikinčiųjų b e n d ruomenė. 
Paskutinį dešimtmeti reli
ginis gyvenimas atgijo. 
Nors ir negausių jėgų, bet 
atkakliai ir pasiaukojamai 
ginamos tikinčiųjų teisės, 
Dedamos pastangos gelbėti 
tautos moralę. Apie tos ko
vos vaisius nūnai spręsti 
sunku.

Daug rūpesčio kelia kūry
ba — menas ir iš viso kultū
ra. Be kultūros tauta nega
li būti pilnavertė, negali iš
likti gyva. Tas pat yra ir su 
religine bendruomene. Jei 
indiferentiškoji, nuo religi
jos nutolusi tautos dalis gal 
ir tenkinasi tuo, ką jai 
pateikia oficialūs šaltiniai, 
tai katalikiškos pasaulėyiū- 
ros žmogui to nepakanka. O 
ar kuriame savą, krikščio- 
niką kultūrą?

Pokario metais sėmėmės 
iš prieškarinių šaltinių, dar 
buvo gyvi ir kūrybingi žmo
nės, susiformavę nepriklau
somoje Lietuvoje. Laikas 
bėgo. Ką turime dabar? Ką 
galime pasiūlyti skaityti 
jaunimui? Prieškarinę lite
ratūrą? Kur knygos, me
nas apie dabartini, įvertin
tą krikščioniškos pasaulė

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai ........................ $366.00
Encyclopedia Lituanica 6 tomai ...............$125.00
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai...........  .................... $32.60
Iš mano atsiminimu Petras Klimas . .. . $13.25

Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui.
Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P O Box 95, So. Boston, MA 02127 

Telef. dieną (617) 268-7730, vakarais (617 ) 282-2759.

i PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO/ ILL. 60601
Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.

Chicagoje pas vienintelį lietuvi kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ

žiūros? Emigrantų parama 
mūsų neišgelbės — ten ku
riama kultūra nėra suaugu
si su mūsų dabartimi. O ir 
emigracijos jėgos senka. Be 
to, jų kultūra yra atskira 
lietuviškosios kultūros at
šaka. Ji nepakeis būtinybės 
kurtis savąją.

Labiau nualinta, bet ir 
didesnį patyrimą turinti 
kaip prasiveržti pro tarybi
nius cenzorius, rusų inteli
gentija gali džiaugtis Svet- 
lovo — penkiatomės religi
jos istorijos autorium, me
no tyrininku Regelsonu. 'O 
kur dar rimtų literatų ple
jada? štai net dailininkai, 
piešia Apokolipsės temo
mis ... Ir ne visi jie emi
gracijoje. Daugelis kuria 
čia, tokiomis pačiomis sąly
gomis. štai kino režisieriaus 
A. Tarkovskio paskutinį fil
mą "Stalkeris” galima lai
kyti sukurtą Naujojo Tes
tamento dvasia.

Rusams daugiau leidžia
ma. Tačiau vargu ar jie 
pradėjo nuo leidimo. Pir
miau jie sukūrė. O mes tik 
labai nedaugelis galime pa
sakyti kad esame parašę, 
nutapę, o mums neleidžia 
spausdinti, eksponuoti ir 
panašiai.

Kad tik neatsitiktų kaip 

lenkams, kuriems dabar 
"leidžiama” beveik viskas, 
tačiau rezultatai nežymūs, 
nes, jų pačiū žodžiais ta
riant, menininko demorali
zacijos procesas yra per 
daug toli nuėjęs. Užuot ėję 
priekyje, meno žmonėms 
reikia įvykius vytis.

Savos kultūros nekurian
ti bendruomenė pamažu iš
sigimsta. Kultūra, kūrybin
gumas yra gyvybės, tikro ir 
sveiko dvasinio gyvenimo 
požymis. Jei neišauginsime 
iš savo tarpo ar nepritrauk
sime kūrybingų asmenybių
— greitai būsime suvaryti į 
getą ir izoliuoti nuo tautos. 
Jau ir taip bažnyčioje ma
tome vienus veidus, o auto
buse, gatvėje — kitus.

Antrasis Vatikano susi
rinkimas ragina eiti į pa
saulį. Vienas iš būdų yra 
menas, kūryba. Negalime 
užsisklęsti tik savo bend
ruomenėje. Jei mums rūpi 
tautiečių dora, tai ne ma
žiau turi rūpėti ir tautos 
kultūra. Jėzuitai, atvykę į 
Lietuvą pagelbėti Katalikų 
Bažnyčiai, pirmiausiai ėmė
si steigti Vilniaus universi
tetą. Niekas Bažnyčios ne
išvadavo nuo šio rūpesčio ir 
vaidmenį, iškilo Valančiaus 
raštingumo laikais žmogus 
dvasinėje srityje yra gal 
dar didesnis tamsuolis nei 
XVI a. valstietis. Dabar 
Bažnyčiai nereikalingos pa
rapijinės mokyklos, tačiau 
dabar darbo ne mažiau ir 
tas darbas sunkesnis, negu 
išmokyti rašto ir poterių.

Prisiminkime Motiejų Va
lančių. Kai pasipriešinimas 
ginklu, t. y. kun. Mackevi
čiaus sukilėliai atliko savo 
vaidmen, iškilo Valančiaus 
figūra. Jis puikiai suprato, 
kad neužtenka vien drausti
— negerk, kad moralė nega
li būti grindžiama vien nei
giniu. Jis iškėlė kultūroje 
slypiančią teigiančiąja jė
gą. Su kova už blaivybę kar
tu vyko kova už tautos kul
tūrą. Perpratęs mums siū
lomos "graždankos" pavo
jų ir klastą ,organizavo ir 
savo autoritetu rėmė lietu
viškų knygų spausdinimą 
už sienos ir gabenimą knyg
nešių keliais, pats rašė į po
grindžio spaudą. Sukilėlių 
dalgines pakeitė knyga.

Bažnyčia telkė ir turi 
telkti prie savęs meno kū
rinius ir meno žmones. Ta
čiau menas nėra skirtas tik 
Bažnyčiai puošti. Meno es
mė yra kur kas gilesnė. Nė
ra religinio meno, nes kiek
vienas meno kūrinys vie
naip ar kitaip atspindi mū
sų ryšį su Dievu. Fransua 
Moriako kūriniuose beveik 
nerasime Dievo vardo, ta
čiau Jis juntamas ir gyve
na juose kaip nematomas 
atskaitos taškas. Nors me
nas negali perkeisti šio pa
saulio tikrovės, — kaip tai 
įvyksta šv. Mišių metu, kai 

duona virsta Kristaus Kū
nu, — tačiau jis gali mums 
būti tamsoje spinduliu, nu
šviečiančiu aną aukštesnę 
realybę. Todėl, Maceinos žo
džiais tariant, "menas stovi 
arčiausiai religijos, kurioje 
pasaulio transfiguracija jau 
realiai prasideda".

Kelias į žmonių širdis per 
meną ir meno kalba yra vie
nus tikriausių. Pats laikas 
mums susimąstyti: kokie 
vertingi meno kūriniai su
kurti pokario metais Lietu
voje? Kas parašyta jauni
mui, alkstančiam knygų pa
saulėžiūros klausimu (tokiu 
kaip Girniaus, Maceinos) ? 
Negalima sakyti, kad nieko 
nepadaryta. Deja, tai tik 
vienas kitas šviečiamojo po
būdžio darbelis, viena kita 
daugiau ar mažiau originali 
skulptūra (išimtys — Pa
beržės kapinaitės, Saločių 
Golgota — tik patvirtina 
taisyklę). Kodėl dabar ne
atsiranda tokių šviesuolių, 
kaip Maceina. Šalkauskis, 
kaip Putinas literatūroje, 
nekalbant apie Vydūną ir 
Čiurlionį ?

Dažnai teisinamasi: kiek 
galiu, dirbu kultūrinį dar
bą laisvalaikiu, savaitga
liais.

Ar tik ne čia slypi svar
biausia mūsų kultūrinio at
silikimo priežastis? Kultū
ra reikalauja viso žmogaus, 
ne dalies. Šekspyrais laisva
laikiu netampama. Kultūra, 
kuriama laisvalaikiu gali 
duoti tik šviečiamojo po
būdžio, arba, dar blogiau, 
tik diletantiškus kūrinėlius, 
tarnaujančius tik kultūriniu 
fonu, bet neatstojančius p 
čios kultūros. Tikrasis nn. 
nas reikalauja apsisprend’ 
mo visa būtimi ir tik pa? 
kui talento. Būti meninin

JAU IŠĖJO Iš 

SPAUDOS

ROMUALDO 

SPALIO 

RINKTINĖS 
NOVELĖS

Knygoje dešimt no

velių. Kaina 8 dol. 

Išleido Viltis. 

------------------------------------IŠKIRPTI---------------------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206 
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 8 dol. ir prašau atsiųsti R. Spalio knygą — 
RINKTINĖS NOVELĖS.

Pavardė ir vardas...................................................................

Adresas ..................................................... ............................

ku, panašiai kaip kunigu 
visų pirma yra pašaukimas 
Negalima būti kunigu til 
savaitgaliais ar laisvalaikiu 
taip ir menininkas negali 
savęs dalinti.

Visų brangiausia kultūro
je yra žmogus. Kaip mes jį 
saugome? Vienas mūsų ap
laidumą iliustruojantis pa
vyzdys — tai liaudies skulp
toriaus Liongino šopkos 
istorija; Kodėl jo d\ i metri
nis Kristus Karalius, euro
pinio lygio kūrinys, stovi 
užkištas Rokiškio muziejė
lyje, o ne, pavyzdžiui, Kau
no katedroje? Kodėl šio kū
rinio autorių, valdžios įgrū
stą tramdymo įstaigon, iš
gelbėjome ne mes, o Vil
niaus menininkai ? Susitai
kius su valdžia, buvo parei
kalauta duoklės kūriniais. 
Taip buvo prarastas pasku
tinis tikrasis Lietuvos diev- 
dirbys.

Menininko duona visais 
laikais nelengva. Dvigubai 
sunkiau jam dabar, mūsų 
sąlygomis. Tokius žmones, 
jei jų atsiranda, turime 
remti. Turime padėti jiems 
susiformuoti, šita parama 
turi' būti moralinė ir mate
rialinė, konkreti ir organi
zuota. Moralinė, nes meni
ninkas turi jausti turįs at
ramą, turi jausti esąs rei
kalingas. Materialinė — ir 
jam reikia valgyti. Konkre
ti — ne gerais norais, o 
darbais grįsta. Ir ne kada 
nors, o dabar. Organizuota, 
nes tai ne vieno žmogaus 
jėgoms.

Tikime, kad mūsų — Lie
tuvos Katalikų Bažnyčia ir 
jos atrama — religinė ben
druomenė yra pajėgios su
teikti šią paramą.

A. Skardys
Aušra Nr. 28

(1981 m. rugsėjis)
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JAV LIETUVIU BENDRUOMENĖS 30 METU ŠVENTĖ
Suvažiavimas

Suvažiavimas pradėtas 
balandžio 17 d. 9 vai. ryto 
Dievo Apvaizdos parapijos 
Kultūros centre, kurį atida
rė LB Detroito apylinkės 
valdybos pirmininkas Jonas 
Urbonas, pasveikino į su
važiavimą atvykusius ir pa^- 
linkėjo sėkmės,

LB IX tarybos prezidiu
mo pirmininkas Vytautas 
Izbickas savo žodyje pasi
džiaugė Lietuviu Bendruo
menės atliktais darbais ir 
skatino jai pavestus užda
vinius atlikti stropiai ir 
dirbti tol, kol bus išlaisvin
ta ir Nepriklausoma Lietu
va. JAV LB Krašto valdy
bos pirmininkas Vytautas 
Kutkus į suvažiavimo at
stovus prabilo tokiais žo
džiais : — Mieli bendruome- 
ninkai, jūs esate svarbiau
sios — gyvos Lietuvių Ben
druomenės ląstelės, saky
čiau bazė, kuriomis remiasi 
visa Lietuvių Bendruome
nės veikla. Sveikinu jūs vi
sus susirinkusius į šį Ant
rąjį JAV Lietuvių Bendruo
menės visuotiną suvažiavi- 
ma . ..

LB šventės Detroite baliaus programos atlikėjai poetas B. 
Brazdžionis ir Sol. G. Čapkauskienė. J. Garlos nuotr.
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AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir Į užsienį —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučią rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informaciją ir rezervaciją, skambinkite ar rašykite:

11745 South west Highway
Palos Heights, Illinois 60463

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312-448-7420
Savininkė 312-785-9303

ANTANAS GRINIUS

Pranešęs apie suvažiavi
mo darbotvarkę į komisi
jas pakvietė: rezoliucijų —■ 
dr. Adolfą Damušį, Mildą 
Lenkauskienę ir Kazį Lau
kaitį ir į ją vėliau dar buvo 
įtraukti: dr. Rimgaudas 
Kriaučiūnas, Stasys Baras 
ir Antanas Juodvalkis. Į 
darbo prezidiumą Joną Ur
boną ir Algį Rugienių — 
pirmininkais ir Danguolė 
Jurgutienę — sekretore. 
Balys Raugas JAV LB Trys 
Dešimtmečiai knygos re
daktorius nušvietė su kny
gos išleidimu atliktais dar
bais ir jai paruošti ir išleis
ti sunaudotą laiką.

Po to sekė pranešimai 
tokiomis temomis: Apie lie
tuviškų parapijų metus, Ro
mo Bublio paruoštą prane
šimą perskaitė Ingrida Bub
lienė; JAV LB santykiai su 
kitais veiksniais — Aušra 
Zerr; Lietuviškų sodybų se
neliams kūrimo reikalu kal
bėjo dr. Regina Kulienė; 
apie spaudos mėnesio pro
blemas 'Viktoro Maciūno pa
ruoštą pranešimą perskaitė
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Juozas Stempužis; Lietuvos 
atstovybės rūmų restaura
vimo reikalu pranešimą pa
darė Vytautas Izbickas; li
tuanistinių mokyklų reika
lu paruoštą švietimo tary
bos pirmininko raštą per
skaitė Tadas Klimas; apie 
II Pasaulio Lietuvių Dienas 
pranešimą padarė dr. ? An
tanas Razma; Lietuvių 
Fondo reikalais kalbėjo Sta
sys Baras. Dar pranešimus 
padarė: Jaunimo kongresas 
ir jo vykdymas — Gintas 
Aukštuolis: sporto pamokų 
įvedimas į lituanistines mo
kyklas — B. Keturakis; 
Lietuviškos katedros įstei
gimas Chicagos universite
te — Vytautas Kariautas ir 
Vasario 16 minėjimo ir au
kų rinkimo reikalu — Vy
tautas Nainys.

Kiekvienas pranešimas 
buvo diskutuojamas ir pa
reikštos mintys suplaukė į 
rezoliucijų komisiją. 2 vai. 
daroma pertrauka ir suva
žiavimo dalyviai pakviečia
mi užkandžiams parapijos 
kavinėn. Užkandžių metu 
dr. Algio Barausko ir Algio 
Zaparacko lydimas atvyko 
Michigano valstijos guber
natoriaus padėjėjas, Jim 
Brickley kuris taręs trum
pą žodį perskaitė guberna
toriaus William Milliken 
proklamaciją, skelbiančią 
balandžio 16-18 Lietuvių 
Dienomis, skatinant visus 
lietuvius ir jų draugus dirb
ti laisvinimui pavergtos 
Lietuvos.

Akademija
Akademiją atidarė JAV 

LB Krašto valdybos pirmi- 
ninkąs Vytautas Kutkus 
trumpu žodžiu, į garbės 
prezidiumą pakviesdamas: 
vysk. V. Brizgį, prel. J. Bal- 
kūną, V. Kamantą, Gintą 
Aukštuolį, J. Kuraitę, V. 
Izbicką, J. Gailą ir Br. Nai
nį. Įneštos JAV ir Lietuvos 
vėliavos. Amerikos himną 
giedojo sol. D. Petronienė, 
o Lietuvos D. Petronienė ir 
visi dalyviai.
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Rašytojas Jurgis Jankus LB šventėje Detroite pasirašo kny
gą. Šalia sol. G. Čapkauskienė, V. Kutkus ir poetas B. Braz
džionis. J. Garlos nuotr.

Po to sekė sveikinimai 
žodžiu ir raštu.

JAV LB 30 metų sukak
ties proga kalbą pasakė 
PLB valdybos pirmininkas 
Vytautas Kamantas. Atsi
stojimu ir tylos minute bu
vo pagerbti mirusieji. S pe
dalai pagamintais pažymė
jimais buvo apdovanoti at- 
sižymiejusieji LB darbuo
tojai. Tuos pažymėjimus 
gavo apie 120 asmenų.

Banketas

Banketas pradėtas 7 vai. 
vak. Aušra Zerr pristatė 
Amerikos Balso radijo va
dovą Ernest E. Pell tarti 
žodį. Jis, kaip buvęs Mask
voje ir lankęsis Vilniuje ir 
Kaune, pateikė visą glėbį 
žinių iš Rusijos ir okupuo
tų kraštų gyvenimo.

Vėliau poetas Bernardas 
Brazdžionis padeklamavo 
visą pluoštą eilėraščių. So
listė Gina čapkauskienė at
liko koncertinę programos 
dalį.
iš publikos susilaukdavo il
gų, ilgų plojimų. Visi pro
gramos atlikėjai buvo pa
kviesti į sceną. B. Brazdžio
niui ir A. Vasaičiui priseg
tos gėles, G. čapkauskienei 
įteikta raudonų rožių puokš
tė, o Emilijai Kutkienei 
įteiktos trys, raudonos ro
žės simbalizuojančias LB 30 
metų, kuriuose jos vyras 
Vytautas Kutkus dirbo Lie
tuvių Bendruomenės dirvo
nuose.

Rimo Kaspučio vadovau
jamas orkestras „Romanti
ka” linksmino savo muzika 
banketo dalyvius, žmonių 

Po kiekvienos dainos ragais su kava. Veiks bufe-

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

buvo daug. Tai taip praėjo 
LB trisdešimtmečio antroji 
šventės diena.

PHILADELPHIA
KONCERTAS-PIETŪS

Philadelphijos BALFo 
skyrius užbaigdamas vajų 
gegužės 2 d. 12 vai., po lie
tuviškų pamaldų, šv. And
riejaus parapijos salėje, 
1913 Wallace St., rengia 
koncertą-pietūs.

Meninę programą atliks 
nuoširdžios BALFo rėmėjos 
solistės Ona šalčiūnienė, 
Bronė Volertienė ir jauna, 
gražiai progresuojanti, pia
nistė Birutė šnipaitė.

Rengėjai kviečia visuo
menę gausiai dalyvauti, kur 
bus pavaišinti žinomo kuli
naro Kosto Pusniko skaniai 
paruoštais jaučio kepsnio 
pietumis; BALFo ponios 
vaišins jų keptais aukštą 
pripažinimą turinčiais, py

tas. Taip pat veiks loterija, 
kur bus reta proga išlošti 
dail. Adalberto Staneikos 
paveikslą, Marijos Raugie- 
nės menišką rankdarbį ir 
kitą.

Visuomenės gausus daly
vavimas įgalins BALFo va
jų sėkmingai užbaigti ir 
tuomi prisidėti prie kilnaus 
BALFo šalpos darbo, kurio 
reikšmė ir svarba ir šian
dieną yra didelė. (fa)

i Skaitykit ir platinkit 
I DIRVA 
I‘
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Ir sumainė žiedelius...

Šaunios lietuviškos vestuvės
S t. Petersburge

St. Petersburge, Florido
je išeinantis laikraštis ”St. 
Petersburg Independent”, 
News & Viev/s skyriuje, ba
landžio 19-tos dienos laido
je paminėjo Rūtos Bobely- 
tės ir dr. Gintaro Degėsio 
sutuoktuves, kurios įvyko 
šeštadienį, balandžio 17 die
ną St. John’s bažnyčioje.

Vestuvės tikrai buvo įspū
dingos.

Prie altoriaus gražioj 
švento Jono šventovėje jau
nąją Rūtą Bobelytę, lydimą 
jos tėvelio dr. Kazio Bobe
lio, sutiko penkios pamer- 
gių-pabrolių poros. Tai Ale
na Bobelytė ir dr. Dainius 
Degėsys, Carol Balzekas ir 
Jonas Bobelis Sigita Bo
belytė ir Algis Bobelis, Jo
lita Kriaučeliūnaitė ir dr. 
Mark Whitsett, Dalia Jasai
tytė ir dr. Greg Stephens, 
bei mažosios gėlių nešėjos 
Aldutė Bobelytė, jauniausia 
Rūtos sesutė ir Audrytė De
gėsy tė jaunojo dukterėčia.

Pamaldų metu giedant 
mūsų iškiliai solistei Pru- 
dencijai Bičkienei, kunigas 
A. Stašys sutuokė jaunuo
sius. Jam asistavo kunigai 
J. Gasiūnas, E. Abromaitis 
ir K. Butkus. Iš švento Raš
to gražia lietuvių kalba 
skaitė jaunosios draugė V. 
Kazlauskaitė, šv. Tėvo spe
cialų palaiminimą jaunie
siems perskaitė kunigas J. 
Gasiūnas.

Prieš sutuoktuves šven- 
tovėn besirenkantieji buvo 
sutikti gitaros muzikos gar
sų kurią skambino dr. Mark 
Whitsett. šventovėje buvo 
gausu atsilankiusių. Susi
rinkusiųjų tarpe be jaunųjų 
tėvelių matėsi ir jaunosios 
močiutė A. Devenienė bei 
daug kitų giminių ir svečių 
iš toli ir arti, kaip iš Tai- 
wano atvykusi A. Tūbely- 
tė-Kuhlmann. iš Ohio vals
tijos J. Švarcų ir J. Jasine- 
vičių šeimos, inžinierius R. 

Jaunieji dr. Gintaras ir Rūta Degėsiai po sutuoktuvių tarp savo tėvelių, pamergių ir pabrolių.

Bublys, inžinierius Raimun
das ir Gražina Kudukiai su 
sūnum ir dukrele; dr. Vilei
šis iš Waterbury, Conn., 
jaunosios krikšto motina 
Laima Jasaitienė iš Bosto
no bei daugelis kitų.

Vestuvinės vaišės vyko 
Lakewood Country klube, 
kurias sumaniai ir sąmojin
gai pravedė jaunosios pus
brolis Jurgis Jasaitis iš Ka
lifornijos. Jaunuosius Rūtą 
ir Gintarą su vynu, duona 
ir druska sutiko abeji tėvai, 
dr. Kazys ir Daliai Bobeliai 
ir dr. Danielius ir Roma De

Jaunosios močiutė Alena Devenienė, buv. Vliko v. t. pirm., 
stebi sutuoktuvių repeticiją. Už jos Dalia Jasaitytė ir Alena 
Bobelytė.
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gėsiai. Susėdus vakarienei 
kunigas E. Abromatis, bu
vęs Chicagos Šv. Kryžiaus 
bažnyčios klebonas, sukal
bėjo maldą.

Pirmąją šampano taurę 
pakelti ir už jaunavedžius 
išgerti pakvietė jaunojo 
brolis dr. Dainius Degėsys, 
o kiek vėliau ir pats jauna
sis tarė padėkos žodį sve
čiams draugams ir tėve
liams.

Vestuvėse svečių tarpe 
matėsi p.p. George DuPont, 
p. Arthur Peterson, buvęs 
Thunderbird universiteto,
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Rūta Bobelytė ir dr. Gintaras Degėsys prie altoriaus. Deši
nėje juos sutuokęs kun. Stasys.

Dalia Jasaitytė, Carol Balzekaitė, Sigita Bobelytė ir Jolita 
Kriaučeliūnaitė sutuotuvių išvakarėse stebi jaunuosius.

Graduate School for Inter- 
national Studies preziden
tas, inžinierius A. ir ponia
M. Rudžiai, dr. V. ir V. Tu- 
masoniai, dr. P. ir V. Ma
žeikos, dr. I. ir inž. S.Gied- 
rikis, dr. Giedrė ir dr. Vin
cas širmeniai, dr. A. Lips- 
kienė, dr. M. Biskienė, ponai 
J. ir J. Daugėlos, p. Vienu- 
žienė, dr. V. ir D. Bložės, 
dr. J. Mauruko šeimos.

Jaunuosius telegramom ir 
laiškais sveikino iš Wa- 
shingtono Lietuvos atsto
vas ir ponia Bačkiai, kon
sulas J. Čekanauskas, vys
kupas V. Brizgys, vyskupas 
A. Deksnys, konsule J. 
Daužv-ardienė, gen. konsu
las A. Simutis, dr. E. ir B. 
Juodėnai, dr. J. Valaitis ir 
daugelis kitų.

Kaip gražią vestuvinę do
vaną jauniesiems St. Pe- 

tersburgo lietuvių tautinių 
šokių grupė, vadovaujama 
Mildos Sandargienės, pašo
ko jaunosios mėgiamiausią 
lietuvišką šokį Malūną.

Vestuvinis pokylis praėjo 
tikrai šventiškoj nuotaikoj. 
Dr. Kazys Bobelis tarė vi
siems šiltą padėkos žodį, o 
j a u n avedžiams palinkėjo 
kloties.

Jaunieji Rūta ir Gintaras 
Degėsiai grįžę iš povestuvi
nės kelionės iš švento Mar
tyno salos vyksta į Chicagą, 
kur Rūta bandys dirbti sa
vo srityje (ji turi magistro 
laipsnį iš international 
marketing), o Gintaras tęs 
paskutinius metus kaip 
chief resident radiologijoje 
Northwestern universiteto 
ligoninėse.

Dalyvė

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

DALIA KASULAITIS 
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DLNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
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BOSTONO LIETUVIAI
„MĖNULIO UŽTEMIMO” 

BOSTONE BELAUKIANT
šių metų gegužės 1 d. 7 

vai. vakaro Bostone, Tho- 
mas Park aukštesniosios 
mokyklos salėje, matysime 
Antano Gustaičio 4 veiks
mų tragikomediją „Mėnu
lio užtemimas”. Tai tas pats 
veikalas, kuris pernai su 
dideliu pasisekimu net dvi 
dienas paeiliui buvo vaidin
tas Chicagoje, perpildytoje 
Jaunimo Centro salėje, 
Margučio” radijo sukakties 
minėjimui.

Veikalą režisavo Darius 
Lapinskas, o pagrindiniai 
aktoriai — Jonas KeleČiuS, 
Laima Lapinskienė ir Ber
nardas Prapuolenis. Be to 
— scenovaizdis dail. Jono 
KeleČiaus, minios „kultinin- 
kų” choreografė baletinin- 
kė Violeta Karosaitė ir kiti 
dalyviai.

Tada apie tuos spektak-. 
liūs „Draugo” redaktorius 
poetas Kazys Bradūnas 
tarp kitų gražių žodžių ir 
taip rašė:

„Detaliau grįžtant i regė
tąjį spektaklį, tenka džiaug
tis labai gyvenimiška ir 
mūsų aplinkai artima An
tano Gustaičio tragikome
dijos tema, kurią autorius 
kloja labai plačių ir sudė
tingų pergyvenimų lauke, 
nuo juoką keliančių iki su
simąstyti verčiančių situa
cijų. čia jauti, kad girdi 
įgudusios ir sau reiklios 
plunksnos neatkištinį kūry
bos rezultatą.”

„Įpratusieji ir neįpratu
sieji į Lapinsko ankstes
nius, labai avangardinius 
pastatymus šį kartą turėjo 
stebėtis kone klasikiniu, pa
lyginti, gana konservatyviu 
veikalo perteikimu.”

„Visos trys pagrindinės 
veikalo rolės atrodė specia
liai šiems aktoriams para
šytos.”

Aukštai iškėlęs kiekvieno 
šių talentingų profesionali
nių aktorių vaidybą, spek
taklio recenzentas atkreipia 
dėmesį ir į Jono KeleČiaus 
sukurtas nuostabias deko
racijas, kurios jam padariu
sios toki Įspūdį:

„Kai atsiskleidė pirmojo 

Rasa Jauniškutė, Česlovas Kiliulis ir Antanas Andriulionis 
atlieka Lietuviškos Skautybės Fondo laimingijjų bilietų trauki
mą 1982. IV. 4 Bostone.

veiksmo uždanga ir kai žiū
rovai išvydo kone begalinių 
perspektyvų Čikagos ar 
Bostono naktinę panoramą, 
tai net kvapą užėmė, lyg 
scenos užkulisių sienos būtų 
kokiu stebuklu ištirpusios 
erdvėje.”

O įžymusis mūsų žurna
listas kun. Juozas Pruns- 
kis, ne tik „Drauge” bet ir 
„Lietuvių dienose” labai 
teigiamai Įvertinęs šį rež. 
Dariaus Lapinsko publiką 
stebinantį „Mėnulio užtemi
mo” pastatymą ir profesio
nalų aktorių Laimos Raste
nytės - Lapinskienės Jono 
KeleČiaus ir Bernardo Pra
puolenio vaidybinį talentą, 
savo recenziją baigia tar
damas :

„Nėra abejonės, kad me
niniu atžvilgiu šis pastaty
mas buvo vienas iš pačių 
geriausių, kokie tik Čikagos 
lietuvių scenoje yra pasiro
dę.”

Į So. Bostoną šį vaidini
mą atsikvięčia Lietuviško
sios Skautybės Fondo Val
dyba.

A. A. ANDRIUS 
KETURAKIS

Balandžio 12 d., Velykų 
antros dienos vakare, savo 
namuose So. Bostone staiga 
mirė teisininkas Andrius 
Keturakis. Buvo iššaukta 
greitoji pagalba ir bandė at
gaivinti — nesisekė. Grei
tai vežė į ligoninę, bet ir 
čia nebespėjo sugrąžinti gy
venimui.

Andrius Keturakis gimė 
1903 m. Grabavos kaime, 
Garliavos valsčiuje visai ne
toli Kauno. Jie buvo penki 
broliai ir viena sesuo. 1927 
m. Andrius baigė Komerci
nę gimnaziją Kaune o 1934 
m. Vytauto Didžiojo univer
siteto teisių fakultetą. 1941 
m. isigijo advokato teises.

Andrius Keturakis labai 
domėjosi sportu, o taip pat 
dalyvavo visoje eilėje kitų 
organizacipų. Bet sportas, 
sakytume, buvo jo gyveni
mas. 1929-32 m. buvo Lie
tuvos futbolo lygos-sekreto
rius; 1927-43 m. įvairių 
sporto komitetų narys. Tuo 
pačiu laiku buvo LGSF cen-
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Vienas iš dail. Vytauto Igno grafikos darbų, kurį jis specialiai sukūrė Lietuviškosios Skauty
bės Fondui, neimdamas jokio a 

tro valdybos ir Kauno sky
riaus narys, o 1941-43 m. 
gen. sekretorius; 1940 m. 
Vilniaus sporto apygardos 
futbolo komiteto pirminin
kas; 1941 m. Kūno kultū
ros rūmų direktorius. Su 
reprezentacinėmis Lietuvos 
ir LGSF futbolo komando
mis daug kartų važinėjo į 
Pabaltijo valstybes ir kitur.

Andrius Keturakis akty
viai reiškėsi ateitininkų 
veikloje nuo pat gimnazijos 
ir universiteto, o be to, ir 
kitoje studentų veikloje. 
1944 m. rusų kariuomenei 
vėl artėjant prie Lietuvos 
pasitraukė į Vokietiją. 1946 
m. buvo lietuvių tremtinių 
Wuertenburgo a p y linkės 
valdybos nariu, o 1947 m. 
Tuebingeno apylinkės val
dybos pirmininku, čia daug 
dirbo su lietuviais studen
tais. 1949 m. atvyko į JAV 
ir apsigyveno Bostone, čia 
tuojau įsijungė į lietuvių 
šachmatininkų komandą ir 
žaidė ne tik su lietuviais, 
bet ir amerikiečiais — Har
vardo universiteto, M.I.T. ir 
kitomis komandomis. Buvo 
pakeltas į A klasės žaidė
jus. Be to, Bostone tuo
jau Įsijungė Į kitas lietu
vių organizacijas: ateiti
ninkus, sendraugius, Balfą, 
Altą, Lietuvių Bendruome
nę, Krikščionių demokratų 
skyrių, So. Bostono Lietu
vių Piliečių Draugiją. Viso
se šiose organizacijose And
rius dirbo valdybose ir bu
vo visur aktyvus. Sportinė
mis temomis rašė periodi
nėje spaudoje, pasirašyda
mas slapyvarde Argus. 
1936-1940 m. buvo dienraš
čio XX Amžiaus sporto 
skyriaus redaktorius, o Bos^- 
tone J. Kapočiaus išleis
tos Lietuvių Enciklopedijos 
sporto redaktorius.

Paskutinis atsisveikini
mas su velioniu Andrium 
Keturakių buvo Joe ir Flo- 
rence Casper laiodtuvių 
koplyčioje, čia susirinko 
gausus būrys jo bendramin
čių, organizacijų atstovų, 
draugų ir pažįstamų, šv. 
Petro lietuvių parapijos 
kleb. dekanas Albertas Kon- 
tautas sukalbėjo maldas. 
Akademinę atsisveikinimo 
dalį pravedė jo bičiulis Bro

ly ginimo.

niu Paliulis. Ateitininkų 
vardu atsisveikino tautoti- 
rininkas Antanas Mažiulis. 
Jis pažymėjo, jog Andrius 
Keturakis dirbo ir antinaci- 
nėje rezistencijoje. Lietu
vių Bendruomenės Bostono 
apygardos vardu atsisveiki
no vicepirm. inž. Viktoras 
Kubilius, Balfo vardu — 
Antanas Andriulionis, spor
tininkų vardu — Jurgis Ja- 
šinskas ir Krikščionių de
mokratų • — Bronius Paliu
lis.

Andrius Keturakis, po šv. 
Mišių šv. Petro lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, palaido
tas Forest Hills kapinėse.

Nuliūdime pasiliko žmona 
Veronika, duktė Marija Da
nutė ir sūnus Andrius Al
gimantas. Marija Danutė 
yra jau baigusi universite
tą, o Andrius Algimantas 
dar studijuoja Northeast- 
ern universitete. Lietuvoje 
pasiliko sesuo Vvskupaitie- 
nė ir du broliai, o taip pat 
daugybė draugų ir bičiulių.

Ilsėkis Viešpaties ramy
bėje!

P. žičkus

Iš ŠV. PETROd’ARAPIJOS 
SUEIGOS

šv. Petro lietuvių parapi
jos So. Bostone sueiga Įvy
ko balandžio 18 d. gražiame 
Lantana restorane Ran- 
dolph, Mass. Parapija turi 
daug rūpesčių dėl savo gra
žios bažnyčios, kuri yra pi
gių butų kolonijos teritori
joj, o ta butų kolonija yra 
lyg atskiras miestas, kuris 
yra tvarkomas Housing Au- 
tority. Kaip ir daug kur ki
tur tokiose kolonijose, taip 
ir apie šv. Petro bažnyčią, 
nors ši kolonija statyta 
1949 m. bet dėl visokio bai
saus vandalizmo yra griū
vanti ir griaunanti aplink 
save, šios kolonijos atnau
jinimui yra paskirta 27 mi
lijonai dolerių. Bet kol pra
sidės koks nors atnaujini
mas tai pinigai nyks, o pa
gerėjimo gal ir nesimatys. 
Todėl parapijos kleb. Alber
tas Kontautas rūpinasi baž
nyčios likimu. O kad at
kreipus Bostono miesto val
džios ir vyskupijos dėmesį, 
ši sueiga buvo tuo svarbi, 

kad parodžius, jog parapija 
yra gyva ir gausi. Ir tikrai 
į šią sueigą susirinko per 
500 asmenų, čia ir buvo įro
dymas parapijos gyvastin
gumo. Į sueigą atėjo du 
Bostono miesto tarybos na
riai: A. O’Neil ir R. Flynn. 
O iš vyskupijos, vyskupijos 
kancleris vyskupas Thomas 
V. Daily.

Sueigą pradėjo rengimo 
komiteto narys Albert Kle- 
ponis, invokaciją sukalbėjo 
šv. Jurgio parapijos Nor7 
woode klebonas kun. Albert 
Abračinskas. Solistė Birutė 
Ona Aleksaitė, akompanuo
jant komp. Jeronimui Ka
činskui atliko meninę pro- 
gramą padainuodama dvi 
arijas ir dvi dainas. Vysku
pas Daily ir miesto tarybos 
nariai A. O’Neil ir F. Flynn 
džiaugėsi lietuviais, gyva 
lietuvių parapija. Sakė jog 
lietuviai turi teisę saugiai 
melstis savo bažnyčioje be 
jokių trukdymų. Pažadėjo 
remti šiame reikale. Inž. 
Romas Veitas įteikė klebo
nui Kontautui a. a. Kotrinos 
Bataitienės testamentu pa
likta $50,000 čekį šv. Petro 
lietuvių parapijai. Užbaigi
mo maldą sukalbėjo buv. 
klebonas Antanas Baltrušū- 
nas. Sueigoje dalyvavo ku
nigai be jau paminėtų, Se- 
meonas Saulėnas, Antanas 
Jurgelaitis ,Robertas Va- 
lungevičius ir kelios seselės.

Sueiga praėjo gražioje 
nuotaikoje su vaišėmis ir 
šokiais.

PARENGIMAI
• Motinos Dienos minėji

mas So. Bostone įvyks ge
gužės 2 d. 10:15 vai. ryte 
Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje bus atnašauja
mos šv. mišios už mirusius 
ir gyvas motinas jų inten
cija. 3 vai. p. p. Tautinės 
Sąjungos namuose 484 E. 
4-ji gatvė So. Bostone vyks 
tolimesnis minėjimas. Apie 
motinas kalbės rašytojas 
Stasys Santvaras, meninėj 
daly': smuikininkas Izido
rius Vasyliūnas. komp. Je
ronimas Kačinskas ir iš 

. Bostono tautinių šokių gru
pės Rebeka Kalinauskaitė 
ir Vilius Vidugiris. Visi yra 
kviečiami Į šį minėjimą.
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Nuotaikingas lietuvių respublikonų
banketas JURGIS JANUŠAITIS

Amerikos lietuvių res
publikonų Illinois lyga yra 
išvysčiusi gražią ir sėkmin
gą veiklą. Palaiko glaudžius 
ryšius su žymiaisiais res
publikonų politikais, juos 
informuoja pavergtos Lie
tuvos problemomis. Rinki
miniais metais aktyviai da
lyvauja rinkimuose ir pasi
sako už respublikonų parti
jos tuos kandidatus, kurie 
geriausiai pažįsta lietuvių 
siekius ir talkina lietuviams 
Lietuvos laisvės kovoje.

Ši respublikonų lyga kas
met suruošia tradicinius žy
menų banketus, kurių metu 
pagerbiami nusipelnę lietu
vių respublikonu veikėjai, 
bei žymesni amerikiečiai 
politikai.

šių metų balandžio mėn., 
17 d., Lietuvių tautiniuose 
namuose, Chicagoje, buvo 
suruoštas jau vienuoliktas 
toks žymenų banketas. Į jį 
atsilankė nemažas skaičius 
lietuvių respublikonų, vi
suomenininkų ir respubli
konams prijaučiančių žmo
nių.

Banketą pradėjo Ameri
kos lietuvių respublikonų 
Illinois lygos pirmininkas 
Pranas Jurkus, pasveikin
damas svečius ir pasi
džiaugdamas, kad šiame 
bankete vėl susilaukta ke- 
letos žymių, lietuviams pri
jaučiančių, amerikiečių po
litikų,. kurie šia proga bū
sią atitinkamai pagerbti.

Banketui vadovauti pa
kvietė Amerikos lietuvių 
respubli k o n ų federacijos 
pirmininką Anatolijų Mi
ltiną.

Banketas pradėtas JAV 
ir Lietuvos himnais, ku
riuos, visiems pritariant, 
sugiedojo Margarita ir Vac
lovas Momkai.

Prieš pradedant vaišes, 

Dail. Alfonso Dargio meno kūrinių paroda įvyks Čiurlionio 
galerijoje, Jaunimo Centre Chicagoje, nuo gegužės 7 iki 16 d. 
Parodą atidarys dail. A. Valeška. Nuotraukoje vienas darbų — 
Kompozicija.

solistai Margarita ir Vaclo
vas Momkai atliko trumpą, 
nuotaikingą meninę progra
mą, padainuodami solo ir 
duetu keletą lietuviškų dai
nų. Solistams akompanavo 
komp. Darius Lapinskas. 
Svečiai solistus šiltai suti
ko ir jiems už nuotaikingą 
programą atsidėkojo gau
siais aplodisimentais. Solis
tei Margaritai Momkienei 
Lygos pirmininkas Pranas 
Jurkus Įteikė gėlių puokš
tę, o banketo ruošimo ko
miteto pirmininkė Regina 
Andrijauskienė solistui Vac
lovui Momkui prisegė gyvų 
gėlių žiedą.

Po gerai paruoštos ir 
skanios vakarienės buvo 
Įteikti žymenis. Banketo 
dalyvius su pagerbimais 
svečiais supažindino Algis 
Regis, A. Jankūnas ir Ka
zimieras Oksas.

Illinois valstijos kongre
so nariai Theodoe Trasko ir 
Judv Baar Topika buvo ap
dovanoti padėkos žymeni
mis.
"Man of the Year Award” 

žymesniu buvo apdovano
tas specialus prezidento 
Reagano asistentas Jack 
Burgess, kuris yra lietuvių 
kilmės ir jo seneliai vadi
nosi Bruzgiais. "Spirit of 
Freedom Award” žymeniu 
apdovanotas JAV kongres- 
manas Henry Hyde. Priim
damas žymenį Henry Hyde 
pasakė ilgesnę kalbą iš
keldama Pabaltijo valsty
bių likimą, okupantų kės
lus ir nusakė JAV politikos 
siekius, kovojant už pa
vergtų tautų išsilaisvinimą. 
Aptarė ir JAV užsienio da
bartinės politikos ėjimus. 
Kalba buvo gera, labai pa
lanki Lietuvai ir lietuviams. 
Jis pažadėjo ir ateityje 
JAV kongrese kelti paverg-

Lietuvių respublikonų bankete. Iš kairės: Lietuvių respublikonų federacijos pirmininkas 
Anatolijus Milūnas, Du Page County komįsijonierė Pat Throwbridge, 6 distrikto kongresmanas 
Henry J. Hyde. pagrindinis kalbėtojas bankete, Mr. John Throvvbridge ir Lietuvių respublikonų 
Illinois lygos vicepirmininkas Aleksas Jankūnas.. V. Jasinevičiaus nuotr

tos Lietuvos problemas ir 
neatlaidžiai kovoti už tau
tų laisvę.

Tenka pažymėti, kad ap
dovanotieji žymenimis as
menys yra nuoširdūs lietu
vių respublikonų draugai, 
lietuvių pastangų rėmėjai 
ir neabejotinai pasisaką už 
Lietuvos išsilaisvinimą iš 
okupanto replių.

Buvo nuoširdžiai padėko
ta ir broliams Vaclovui ir 
Kazimierui Skripkams, ku
rie aktyviai dalyvauja res
publikonų veikloje ir savo 
gražiame ūkyje nemokamai, 
jau eilę metų leidžia lietu
viams respublikonams su
ruošti smagias, su politiniu 
antspalviu susijusias gegu
žines.

Banketas buvo gerai or
ganizuotas ir neabejotinai 
nuoširdi padėka tenka ban
keto ruošimo komitetui, ku
riam vadovavo Anatolijus 
Milūnas ir Regina Andri
jauskienė.

Po oficialiosios dalies sve
čiai smagiai pasišoko.

Šia proga buvo išleistas 
leidinėlis su programa. Ja
me atspausdinti JAV ir 
Lietuvos himnai, pagerbia
mųjų asmenų biografijos 
su nuotraukomis, Amerikos 
lietuvių respublikonų Illi- 
nois lygos istorijos bruožai, 
išvardinta lietuviai, kurie 
buvo dešimties metų laiko
tarpyje atžymėti "Man of 
the Year” žymeniu, būtent: 
Valdas Adamkus, Raimon
das Kudukis, dr. Jonas Ge
nys, dr. Antanas Razma, dr. 
Kazys Bobelis, Kazimieras 
Oksas, dr. J. Kęstutis Va
liūnas, Simas Kudirka, Don 
Adams, Anatolijus Milūnas. 
šie visi žmonės yra plačiai 
pasireiškę ne tik respubli
konų partijos veikloje, bet 
ypač didelę duoklę yra ati
davę ir lietuviškajai veiklai.

Leidinyje taip pat gausu 
organizacijų, prekybininkų, 
visuomenininkų ir pavienių 
asmenų sveikinimų.

Amerikos lietuvių res
publikonų veikla tenka, nuo
širdžiai pasigerėti. Jie dir
ba sutartinai, siekdami po
litinėje plotmėje kuo nau
dingiausiai padėti ir pa
vergtai tėvynei Lietuvai.

'DVIKALBIŠKUMAS' SOVIETINE.
Jautriu "bilingvizmo" ir, 

n e t i e sioginiai, rusinimo 
klausimu Komunisto mėn
raštyje (1981, Nr. 12) rašo 
TSRS Mokslų Akademijos 
narys — korespondentas M. 
Rutkevičius. Jis išskiria ca
rinę Rusijos imperiją iš ki
tų kolonijinių imperijų, nes 
tai buvo "vieningas terito
rinis masyvas”, o be to, ne
žiūrint "žiaurios nacionali
nės priespaudos”, įvairia
tautės "darbo žmonių kla
sės” vistiek suartėjo. "Dvi- 
kalbystė” ėmė plisti Rusi
joje dar prieš revoliuciją, 
kaip "objektyvus procesas". 
Autorius pripažįsta, kad 
"priverstinis rusų kalbos 
įvedimas, carizmo vykdoma 
asimiliavimo politika" stab
dė šį procesą ir "sukėlė at
sakomąją bangą vietinio na
cionalizmo, kuris orientavo
si į nepasitikėjimą viskuo, 
kas rusiška, taip pat į ne
prielankumą rusų kalbai. 
Tačiau autorius nepamini 
panašių nuotaikų ir masinių 
protestų šiandienos Gruzi
joje, Estijoje ir Lietuvoje.

Sovietų Sąjungoje, tvir
tina Rutkevičius, dvikalbiš- 
kumas puoselėjamas "sava
noriškai", be prievartos. 
Daūgiau kaip devyni dešim
tadaliai Sovietų Sąjungos 
gyventojų moka rusų kal
bą tiek, jog "to pakanka 
tarnacionaliniam bendravi
mui". Paskelbęs, kad bend
ra, t. y., rusų kalba "jau 
tapo naujos istorinės žmo
nių bendrijos — tarybinės 
liaudies požymiu", Rutke
vičius pripažįsta, jog "iš
kyla dar neišspręstų proble
mų". Jų svarbiausia esanti 
ta, kad "jaunoji karta ne-- 
pakankamai išmoksta rusų 
kalbą mokykloje". Rusų 
kalba "daugelyje 'nacionali
nių’ mokyklų, ypač kaime, 
dėstoma nepatenkinamai”, 
šiuo metu laisvai rusiškai 
kalba apytikriai 5 iš 10 vie
tinių tautybių atstovų, gy
venančių Pabaltijo respub
likose, 4 — Vidurinės Azi
jos respublikose, 3 — Už
kaukazės respublikose.

Rutkevičius išvardina 

priemones ,kurių imamasi 
išplėsti rusų kalbos žinoji
mą. Kai kuriu "sąjunginių 
respublikų" visose "nacio
nalinėse” mokyklose rusų 
kalba dėstoma nuo pirmo
sios klasės. Pedagoginės 
aukštosios mokyklos ruošia 
vis daugiau rusų kalbos mo
kytojų. Daugėja mokyklų, 
kuriose veikia lygiagretės 
klasės, kuriose dėstoma ru
sų ir "nacionaline” kalbo
mis. Anot autoriaus, 32.2 
procento rusų gyvenančių 
Lietuvoje nurodė laisvai 
kalbą lietuviškai (palygi
nant su 15.5 proc. rusų Gru
zijoje — gruziškai ar 20.1 
proc. rusų Latvijoje — lat
viškai. Įdomu, kad Rutke
vičius neužsimena apie Lie
tuvoje gilų nepasitenkini
mą sukėlusius planus pra
dėti rusų kalbą mokyti jau 
vaikų darželyje. Autorius 
baigia savo straipsnį opti
mistišku tvirtinimu, kad 
baigiantis šiam šimtmečiui 
visi Sovietų Sąjungos pilie
čiai mokės rusų kalbą. (E)

• OHIO AUTO RODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Virte St., Eastlake, 
Ohio 41094. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašauktus, 
automobili atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

OPPORTUNITY
FOR

PHYSICAL THERAPISTS 
REGISTERED

Position available inimediately for 
a Licensed Physical Therapist at 
Brownsville Medical Center. Will 
pay relocatioii costs. Widely var- 
ied patient load. Excėllent benefits 
and opportunities to grow ir. clini- 
cal and managcnient skilia. Re- 
creational activitic-s abundant. Ex- 
perience preferred būt new gradu- 
ates welcomę. Contact. VIRG1N1A 
LIPE in Physical Therapy at:

(512) 544-1501
E.O.E.

(17-19)
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Dar apie sovietų - vokiečių santykius Kilniųjų žmonių darbai

Pradedant š. m. Dirvos 
Nr. 1 V. Meškauskas straip
snių serijoj suteikė daug ži
nių apie sovietų-vokiečiu 
santykius Įvairiose jų fazė
se, parodydamas tų santy
kių Įdomesnius epizodus 
nuo bolševikų revoliucijos 
iki antrojo pasaulinio karo 
(Dirvos N r. 12). Trumpose 
laikraščio atkarpose žinoma 
nėra galimybės visus tų 
santykių politinius užkuli
sius parodyti. Tarp daugy
bės paminėtų epizodų, V. 
M. nepaminėjo vieno svar
baus sovietų-vokiečiu san
tykių epizodo, kur vokiečiai 
turėjo rimtą pagrindą nu
traukti su sovietais diplo
matinius santykius ir pa
skelbti jiems karą. Tas pa
grindas buvo Vokiečių am
basadoriaus grafo Mirbacho 
nužudymas Maskvoje 1918. 
VI. 6 ir gen von Eichhorno 
nužudymas Rieve 1918. VI. 
30.

Tuo metu vokiečiai buvo 
Įklimpę vakaru fronte ir tik 
tris mėnesiai kaip pasirašę 
Brest-Litovsko sutarti, ne
galėjo bolševikų nubausti 
už ambasadoriaus ir gene
rolo nužudymą, o Leninui 
nuolankiai atsiprašius, net 
diplomatinių santykių ne
traukė.

Kodėl bolševikai nužudė 
Įtakingiausią ambasadorių 
Maskvoje? Grafo Mirbacho 
nužudymas turėjo ryšio su 
caro šeimos nužudymu, ku
ris Įvyko vieną mėnesi vė
liau, t. y. 1918. VII. 16.

Po Brest Litovsk sutar
ties bolševikai dar vis bijo
jo vokiečių, kurių ambasa
dorius gr. Mirbachas Mask
voje jautėsi viešpačiu. Tuo 
metu Rusijos caras su šei
ma ir tarnais buvo laiko
mas (nuo 1917. VIII.) To- 
bolske. Caro pusbroliai — 
Anglijos karalius Jurgis V 
ir vokiečių kaizeris Wilhel- 
mas II darė pastangas caro 
šeimą išgelbėti, bet tikri to 
meto galiūnai, Llovd George 
ir Ludendorf, nesutiko. Ta
da buv. caro rūmų min. gra
fas Benkendorf (vokietis) 
kreipėsi Į Mirbachą, kad jis 
kaip nors, aplinkiniais ke
liais caro šeimą išgelbėtų. 
Mirbachas spaudė VCIK 
pirmininką žydą Sverdlovą 
ir patĮ Leniną, kad jie caro 
šeimą paleistų ir atvežtų Į 
Maskvą. Negalėdamas išsi
sukinėti Sverdlov paskyrė 
agentą Jakovlev su kareivių 
būriu ir davė Įsakymą pa
imti caro šeimą ir atvežti ją 
ne Į Maskvą ,o i Ekaterin
burgą. Tai buvo bolševikų 
apgaulė. Jakovlevas atvy
kęs Tobolską paėmė tik ca
rą, carienę ir dukrą Mariją, 
nes caraitis sunkiai sirgo ir 
negalėjo tos kelionės atlik
ti. Su juo liko tris seserys, 
tarnai, dr. Botkin ir moky
tojai anglas Gibbs ir pran
cūzas Gillard. Juos vėliau

Amb. Mirbacho ir caro nužudymas
P. LELIS

paėmė tiesiai Į Ekaterin
burgą.

Jakovlevas su savo kali
niais atvykęs arkliais 200 
km. Į Tiūmenio geležinke
lio stoti nakties metu, kad 
žmonės nepamatytų caro, 
tuoj susodino Į traukini ir 
kareivių būrio lydimas iš
vyko ne Į Ekaterinburgą 
(vakarus), bet i rytų pusę, 
nes jis irgi norėjo carą iš
gelbėti. Tas jo planas ne
pavyko. 60 km. prieš Oms
ką jo traukini sustabdė če
kistų būrys su kulkosvai
džiais ir pareikalavo carą 
vežti Į Ekaterinburgą. Ja
kovlevas negalėjo jiems pa
sipriešinti, nes jie turėjo 
Uralo Sovieto Įsakymą. Tuo 
pačiu traukiniu caras, ca- 
rienė, dukra Marija ir jų 
tarnai, čekistų lydimi, buvo 
nuvežti Į Ekaterinburgą, 
kur jau iš anksto buvo 
jiems paruoštas Ipatjevo 
namuose kalėjimas. Tai bu
vo balandžio 30 d., o gegu
žės 23 d. atvežti iš Tobols- 
ko visi kiti kaliniai. Caro 
šeima perduota Uralo So
vietui, kuriam vadovavo 
Bieloborodov ir Voikov. 
(žydas Voikov vėliau buvo, 
sovietų ambasadorium Var
šuvoje ir ten nužudytas). 
Naujas sargybos viršinin
kas žydas Jurovski ir jo če- 
kistai-sargai buvo žiaurūs.

Kai Jakovlevas atvykęs Į 
Maskvą pasiskundė Sverd- 
lovui, kad iš jo atėmė ąąro 
šeimą, tas tik patraukė pe
čiais ir pasakė: ”Ką dabar 
padaryti”, nors tai buvo jo 
paties surežisuotas dvigu
bas žaidimas.

Dabar jis su Leninu gal
vojo kaip pasiteisinti prieš 
Mirbachą? Leninas surado 
geriausią išeitį — soc. revo- 
liucijonierių rankomis jį nu

VERTA DĖMESIO JAUNIMO STOVYKLA 
DAINAVOJE

Šią vasarą Dainavoje, 
rugpiūčio 8-15 d. rengiama 
lietuvių kilmės ir pusiau 
lietuviškų mišrių šeimų vai
kams stovykla (nuo 7 iki 
17 metų amžiaus). Mokes
tis 75 dol. savaitei. Regis
truotis iki š. m. gegužės 15 
d. šiuo adresu: Lithuanian 
Heritage Camp (Dainava), 
c/o Mrs. J. Darnusis, 25830 
Forestvieyv Dr., Southfield, 
Mich. 48034; Telef. (313) 
354-0746.

Visa stovyklinė progra
ma vyks anglų kalboje (iš
skyrus dainas, kurios bus 
tik lietuviškosios), su cen
triniu dėmesiu lietuviškajai 
kultūrai.

Dirvos skaitytojai, turin
tieji savo pažįstamų tarpe 
tokių šeimų, kurių jauni
mas atitiktų šias teikiamas

žudyti. Tuo metu Maskvoje 
vyko soc.-rev. ruoštas per
versmas, kuri Leninas su 
dviem latvių pulkais numal
šino ,o tai buvo- gera proga 
nužudyti Vokietijos amba
sadorių ir tuom galutinai 
soc. revoliucijonierius su
kompromituoti.

Kairysis soc.-rev. Bliu- 
kin su „Čėkos” leidimu Įėjęs 
i vokiečių ambasadą, nušo
vė Mirbachą ir du tarnau
tojus, o kitas žudikas Aude- 
jev, kad palengvinti pabėgi-, 
mą metė granatą. Audejev 
buvo užmuštas, o Bliumkin 
pabėgo. Vėliau jis buvo 
„pagautas” ir grąžintas 
slaptosios policijos tarny
bon . ..

Dėl ambasadoriaus žuvi
mo, pareikšti Vokietijai 
užuojautą ir atsiprašyti, 
ambasadon apsilankė visa 
valdžia — Leninas, Sverdlo- 
vas, čičerinas ir Radekas. 
(Pastarasis buvo užs. kom, 
ryšininkas).

Po mėnesio, 1918 m. lie
pos 16-17 naktį, caro šeima, 
d r. Botkin ir trys kiti šei
mos artimieji’buvo Ipatjevo 
rūsyje sušaudyti. Tik caro 
vaikų mokytojai — anglas 
ir prancūzas — paleisti. Ca
rą, carienę ir sūnų Aleksie
jų sušaudė pats Jurovskis, 
kaip atpildą už žydų pogro
mus, o likusius septynius, 
kiti žudikai: Ermak, Med- 
vedev, Vagonov ir penki 
vengrai, buvę karo belais- ' 
viai, bet tapę čekistais.

★
Mums naudinga pažinti 

ne tik buvusius, bet ir bū
simus sovietų-vokiečiu san
tykius, nes tų didelių tautų 
santykių vyst imąsis lemia 
ne tik Pabaltijo valstybių 
likimą, bet ir viso laisvojo 
pasaulio ateiti. Kas tuos so- 
vietų-vokiecių būsimus san
tykius galėtų atspėti?

vasaros stovyklos sąlygas, 
prašomi jiems apie šią sto
vyklą pranešti ir paskatin
ti ja pasinaudoti.

V. Veselka, žinomas me
džio drožinėjimo darbų me
nininkas, sutiko supažindin
ti lietuvių kilmės vaikus su 
medžio drožinėjimo ir skap
tavimo darbais. Padės pasi
gaminti po vieną tautinio 
charakterio medžio drožinį 
ir stovyklinės savaitės už
baigai suruoš medžio dro
žinių parodą.

Mar. Astraitė - Currier, 
augusi ir mokiusis Grand 
Rapids, Mich., nuo pat jau
nystės stovyklavusi DAI
NAVOJE, kaip stovyklauto
ja ir kaip Seselių vedamų 
stovyklų vadovė, ves sto
vyklinę programą.

tautoje gyvi
Kur pinigas muštas, ten 

jis ir turi vertę — sako 
lietuviška patarlė. Vadina
si, tuo posakiu lyg ir nori
ma išreikšti, kad žmogus 
tik toje aplinkoje būna 
Įvertinamas kur gimė, au
go, subrendo ir gyveno. Ki
taip sakant, atskiras žmo
gus geriausia gali išplėsti 
savo gabumus tik savo tau
toje bei valstybėje, šiuo at
veju yra kaip su augalu, 
kuris auga, keroja ir tarps
ta tik jam tinkamoj dirvo
je ir Įprastose oro sąlygose. 
Nesugadinta žmogaus pri
gimtis yra slaptingais ir 
neatmezgamais saitais su
rišta su tauta ir jos kūnu.

Lietuviškumas žmoguje 
reiškiasi ne vien kalba, bet 
ir prigimtimi, papročiais. 
Lietuviškumas, tai ne mūsų 
ir net ne mūsų tėvų, paga
liau nė senolių sukurtas da
lykas. žinome, kad lietuviš
kumą ugdė prieškarinė 
karta, kurie varė aušrinin
kų, tėvynsargių darbą ir 
ėjo jų pramintu keliu. Prieš 
juos taip pat kalbėjo lietu
viškai ir skaidrino lietuviš
ką sąmonę tokie dvasios 
milžinai kaip Daukantas, 
Valančius ir kiti. Bet ir čia 
negalima tvirtinti, kad jie 
būtų pačius pirmuosius dir
vonus plėšę. Juk 19 amžiaus 
pradžioje ir pirmoj pusėje 
lietuvišką mintį puoselėjo 
visa eilė lietuvių vyrų, ku
riuos daug kas vadina ro
mantikais. Mat, jie žavėjosi 
kiekvienu lietuvišku pasi
reiškimu. Bet juk 18 šimt
mety lietuviškai rašė dide
lis poetas Donelaitis ir ki
ti. Be to, lietuviškumo žibu
rių nestigo mūsų tautoje 
ir ankstyvesniais laikotar
piais. Pavyzdžiui, anais 
priespaudos laikais mūsų 
tautoje nemažai buvo ba
jorų. Nors ne visa bajorija 
ėjo Vytauto . Didžiojo pra
mintu keliu, tačiau nema
žai buvo bajorų, kurie lietu
vių kultūroje yra išvarę 
plačią ir gilią vagą. Kad ir 
16 amž. bajorų kilmės kun. 
Mikoloj us Daukša, gimęs 
1527 metais. Jis ilgus me
tus klebonavo Krakiuose, o 
vėliau Varnių parapijoje, 
Žemaitijoje. Kunigo M. 
Daukšos darbas itin buvo 
šakotas. Jis ryžtingai grū
mėsi su apylinkių dvari
ninkais dėl gobšumo, rūpi
nosi žmonių sielų išganymu, 
o atliekamą laiką pašvesda
vo lietuvybės išlaikymo rei
kalams. Jis buvo aktyvus, 
rūpestingas ir uolus kuni
gas ir, be to, pirmasis ži
nomas Lietuvos rašytojas. 
Nors jo raštai yra tikybi
nio turinio, bet jie lietuvy- 

. bės atžvilgiu turi labai di
delės reikšmės. Iš jo raštų 
labiausiai vertinama gar
sioji „Postilė”, tai lietuviš
ki pamokslai, kuriuos jis 
rašė net 14 metų. Bet ką gi

JONAS MIŠKINIS 

tas kanauninkas kunigas 
M. Daukša kalba savo vei
kalo Įžangoje?

Nagi, ligi sielos gelmių 
jis susižavėjęs lietuvišku 
žodžiu ir peikte peikia tuos, 
kurie savo gražiąją lietuviš
ką kalbą mėgina pakeisti 
svetimą.

Kas kun. M. Daukšą pa
ragino lietuviškai rašyti? 
Jo vyskupas kunigaikštis 
Giedraitis, kuris patsai su 
žmonėmis kalbėdavosi lie
tuviškai.

Taigi 16-to amžiaus lietu
viai didikai mokėjo lietu
viškai kalbėti. Jie savo kal
bą buvo paveldėję iš savo 
tėvų ir senelių. Vadinasi, 
lietuviškumas yra nuo am
žių; jis išdygęs iš paties 
gyvenamo krašto, pagaliau 
ir iš prosenelių žemės Lie
tuvoje.

Kur lietuvis begyventų 
— Europoje, Amerikoje, 
Kanadoje, Australijoje ar 
kituose užjūrio kraštuose, 
vis tiek jis yra lietuvių 
tautos dalelė. Tauta yra ne
aprėžta erdvės. Juk žmo
gaus tautinis brendimas nė
ra kažkoks atsitiktinas da
lykas. Tai yra veiksnys tų 
aplinkybių kurias sudaro 
tauta, žmogus kaip tautie
tis gimsta iš tautos. Tauta 
savo narius ne tik gimdo, 
bet drauge sudaro ir būti
nas sąlygas jiems būti ir 
veikti. Su ta mintimi ir pa
siryžimu ėjo ir kun. M. 
Daukša, žodžiu, jis pilnai 
buvo Įsisąmoninęs, kad tau
ta yra pirmykštis šaltinis, 
iš kurio žmogus semiasi sa
vo darbams gyvybės ir stip
rybės. Jis tuo keliu ėjo ir 
žmonėms kalbėjo, kad tau
tos nariai kyla iš sveikų 
tautos jėgų. Tik čia jie yra 
gyvi, tik čia jie įsišaknyje, 
kaip medis savo krašto že
mėje.

Neveltui sakoma, kad tū
las žmogus tik po mirties 
pradeda savo tikrą gyveni
mą žmonijoje. Pamažu plin
ta jo mintys ir kūrybos 
raštai, dažniau pradedama 
apie jį rašyti, juo didžiuo
tis, jį garbinti.

Tai daugelio rašytojų, 
poetų, visuomenės veikėjų 
likimas. Jiems gyviems 
esant patiems dažnai nete
ko matyti savo kūrybos 
minčių, savo darbo dygimo 
kitų žmonių smegenyse. 
Gyvi būdami jie nieku nuo 
kitų nesiskirė. Tačiau mirę 
lyg staiga užauga ir bema
tant perauga savo amžinin
kus ir ima tarsi švyturiai 
šviesti tolimoms kartoms 
savo išmintimi, savo gabu
mais ir jausmais. Tada 
jiems statomi paminklai ir 
laikomi aukštoje pagarbo
je. Net ir ilgi amžiai nega
li jų atminimo tautoje iš- 
dildinti.
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SV. JURGIO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
CLEVELANDE ŠVENTĖ

Senoji šv. Jurgio parapi
ja, savo laiku išgyvenusi eg
zistencijos krizę, lojalių pa
rapijiečių dėka išgyvena sa-

NAUJŲ PRENUMERATŲ 
KONKURSAS — VAJUS

1. Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės Valdyba skelbia 
lietuviškiems patriotiniams 
laikraščiams bei žurnalams 
nauju prenumeratų rinkimo 
konkursą — vajų Pietų 
Amerikoje. Konkurso mecer 
natų yra kun. dr. Juozas 
Prunskis, tam tikslui pasky
ręs 1000 dol.

2. Konkursas prasideda 
1982 m. gegužės 1 d. ir bai? 
giasi rugsėjo 1 d.

3. Konkurse gali dalyvau
ti visi Pietų Amerikoje gy
venantys lietuviai.

4. Terminui pasibaigusi, 
konkurso dalyvis gauna iš 
laikraščių ir žurnalų leidėjų 
liudijimą apie jo surinktas 
naujas prenumeraats. šiuos 
liudijimus jis persiunčia sa
vo krašto Lietuvių Bendruo
menės arba jai atstovaujan
čios organizacijos valdybai 
ne vėliau spalio mėn. 1 d.

5. Kraštų valdybos visus 
gautus duomenis pasiunčia 
PLB Valdybai iki lapkričio 
mėn. 1 d. PLB Valdyba pa
skelbia konkurso laimėtojus 
ne vėliau gruodžio 1 d.

6. Konkurse yra skiria
mos trys premijos: pirmoji 
premija — 350 dol., antro^ 
ji — 250 dol. ir trečioji — 
150 dol.

7. Laikraštis ar žurnalaSj 
kuriam konkurso metu su
rinkta daugiausiai naujų 
prenumeratų, gauna 250 
dol.

PLB Valdyba 

JEI J LMS REIKIA UŽDENGTI'STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (21«) 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 daicus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Ląkewood, Ohio

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

votišką atgimimą. Siejant 
šventovės globėjo šv. Jur
gio dieną su Velykų tradi
cijomis, parapijos komite
tas, vadovaujamas Algio 
Kasulaičio, pereitą sekma
dienį, balandžio 18 dieną, 
surengė originalią parapijos 
šventę, į kurią atsilankė di
džiulis būrys maldininkų ir 
senos parapijos tradicijų 
gerbėjų, šventės tikslas bu
vo ne vien pabendrauti prie 
bendro vaišių stalo, bet ir 
pagerbti tuos asmenis, ktb- 
rie savo tyliu fiziniu darbu 
prisidėjo prie parapijos pa
gražinimo, remonto ir viso- 
kiariopo pagerinimo. Vieto
je įprastų pietų, parapijos 
salės centre dominavo mil
žiniškas velykinis stalas, 
kokį mes prisimename iš 
Nepriklausomos Lietuvos 
tradicijų ir kokio mūsų jau
noji karta nėra mačiusi, ša
lia kumpio, ”bobų”, margu
čių ir įprastinių pyragų bei 
tortų, ežiuko ir avinėlio, 
stalas buvo papuoštas žalio
mis šakelėmis ir pasižymė
jo skoningu maisto išdėsty
mu. Prie stalų beveik trū
ko vietos. Svečių tarpe bu
vo kun. Goldokovskis, teisė
jas Edvardas Katalinas, 
kun. Kęstutis žemaitis ir 
kiti.

Nuotaika buvo pakili, gir
dint Ryto Babicko vadovau
jamą parapijos chorą, ku
riam šį kartą talkininkavo 
Clevelando Vyrų Oktetas ir 
solistė Irena Grigaliūnaitė. 
Salė milžiniškų margučių 
skydais buvo papuošta Ste
fanijos Radzevičiūtės.

Vaišėms baigiantis, Algis 
Kasulaitis tarė trumpą svei
kinimo žodį, apibūdindamas 
šv. Jurgio dienos reikšmę ir

tos šventės pagrindinius 
tikslus, pagerbiant daugelį 
kuklių asmenų, aktyviai 
prisidėjusių prie parapijos 
darbų. Meninei programai 
vadovavo Vilija Nasvytytė. 
Buvo džiugu stebėti progra
mos trumpą eigą, matant 
joje naujus ir jaunus vei
dus. žaviai eilėraštį dekla
mavo Helena Micevičiūtė, 
pati jauniausioji progra
mos dalyvė. Kristina Kasu- 
laitytė pagrojo kanklėmis ir 
pasakė eilėraštį. Į pabaigą 
scenoje pasirodžiusius pa
tyrusius skautus, susibūru
sius į ”Budėk” oktetą, pub
lika sveikino stipriais ploji

AMBER STUDIOS, m<.
505 East 185 Street,

CLEVELAND, Ohio 44119

Foto ir paveikslų įrėmavimas. Originalūs paveikslai, 
grafika, drožiniai, gintaras, keramika ir... Gauti nauji 
foto darbai iš Kęstučio Kezio.

Galerija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais 
nuo 12 iki 6 vai. vak., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 
12 ik 9 vai. vak. ir šeštadieniais nuo 10 iki 6 vai. vak. 
Uždaryta trečiadieniais.

Rimas Laniauskas, prezidentas

M» /uperior /tarinę/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Ož įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior /orinę/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: ||||

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00,
• šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

Tel. (216) 531-3500

mais. Vadovaujant Algir
dui Bielskui. oktetas sudai
navo keletą liaudies dainų. 
Zenonas Obelenis, visų pa
rapijos renginių ceremoni
jų meisteris, garsiakalbio 
pagalba tvarkė šventės eigą 
ir savo humoru nuteikė pa
rapijiečius ir svečius šven
tiškai ir maloniai.

Malonu buvo klausytis 
paties jauniausio prieauglio 
krykštavimų, jame įžvel
giant tiek jaunų tėvų prisi
rišimą prie senos parapijos, 
tiek tolimesnės tąsos viltį.

Parapijos administrato
rius kun. Juozas Bacevičius 
visiems padėkojo už para

mą, atsilankymą ir parapi
jos darbų atlikimą.

A. Balašaitienė

• 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 lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.
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ALT S-gos Clevelando skyriaus suruoštame pavasario ba
liuje Dalia Orantaitė publikai pristato meninės programos atli
kėjas iš Kanados keturias sesutes Stankutės ir jų mamytę.

- APIE PRAĖJUSĮ 
"DIRVAI” PAREMTI 
PAVASARIO BALIŲ

Balius Įvykęs atvelykio 
šeštadienį sutraukė gana 
gražų būrį svečių. Lietuvių 
namų salė nebuvo perpildy
ta nes vietoj 20 stalų,' kai 
būna pilna salė buvo 14. 
Svečiai buvo tuo patenkin
ti nes buvo laisviau. Rengė
jų noras turėti daugiau sve
čių, nes rengimo išlaidos 
yra tos pačios nežiūrint 
kiek dalyviu būtų. Kiek te
ko patirti rengėjai labai ne
siskundžia.

Balių atidarė ALT S-gos 
Clevelando skyriaus pirm.
K. Karalis pasveikindamas 
svečius ir trumpai supažin
dino su baliaus programa. 

Dalis svečių ALT S-gos Clevelando skyriaus ruoštame baliuje.

DĖMESIO !
Jeigu Jūs svarstote persikelti iš vienos vietos į kitą 

ir Jus vilioja gyvenimas be rūpesčio apartamente, tai šiuo 
metu rasite gražų pasirinkimą sekančiuose pastatuose:

BEACON HILL — WHITE STONE MANOR, yra 
patogiose susisiekimo vietose ir lietuvių gyvenamose apy
linkėse.

BEACON HILL — 22230 Euclid Avenue yra šešių 
aukštų, turi suomišką pirtį žiemai ir maudymosi baseiną 
vasarai. 1 mieg. $265.00 ir 2 mieg. $295.00.

WHITE STONE MANOR — 18001 Lake Shore Blvd. 
naujas pastatas tik septyniolikos butų, kurie susideda iš 
vieno ir dviejų miegamųjų.

Kainos mėnesiui nuo $275.00 už vieno miegamojo 
butą. Visi butai turi modernius kilimus, plytas, šaldytu
vus, indams plauti mašinas ir vėsintuvą. Nuoma padengia 
vandenį ir šilumą.

Pensininkam speciali nuolaida.
Teirautis: telefonu 481-1604 

NASVYTIS ENTERPRISES, INC.
18009 Lake Shore Blvd.
Cleveland. Ohio 44119

Programai pravesti pakvie
tė Dalią Orantaitę.

Programą pradėjo "Ketu
rių sesučių” Stankučių mu
zikinis kvartetas iš Sudbu- 
rv, Ont., Canada. Pranešėja 
trumpai supažindino sve- 
svečiūs su programos atli
kėjom. štai jos: vyriausia 
Teresė 18 metų amž., skam
bina pianinu dvi smuikinin
kės Diana ir Joana dvinu- 
kės 15 metų, ir prie gitaros 
auniausia Vida, 14 metų. 
Visos sesutės mokėsi muzi
kos privačiose mokyklose. 
Jos visos groja vietos mo
kyklos orkestre, šalia muzi
kai talentų Jos visos yra 
sportininkės ir aktyviai da
lyvauja lengvoj atletikoj, 
krepšiny ir kt. Reikia ste
bėtis tų jaunų mergaičių 

darbštumu. Muzikai, kiek 
jos iki šiol išmoko*, reikėjo 
įdėti daug pastangų ir dar
bo. Tas pastangas išlaikyti, 
aišku, joms ”padėjo” jų tė
veliai Birutė ir Justas 
Stankai. Sesučių atliktoj 
baliaus programoj buvo šie 
dalykai: Lietuviškų dainų 
— Pražydo juosminai, Kur 
lygūs laukai, Negerki tre
čios, Laukiu tavęs ateinant, 
Kur tas kelelis, Jaunimo 
giesmė, Stoviu aš parimus, 
Tau sesute, Tėvynė Lietuva 
ir Pradės aušrelė aušti. Be 
to, pora svetimų dalykų. 
Vertinant jų atliktus muzi
kinius dalykus netenka sta
tyti griežti reikalavimai 
kaip profesionalam. Jos yra 
tik mėgėjiško lygio ir jų at
likta lietuviškų dainų pynė 
buvo malonu išklausyti.

Po koncerto D. Ramonie
nė programos atlikėjom ir 
jų mamytei B. Stankienei 
prisegė gėles.

Banketą pradedant, pa
kviestas klebonas kun. G. 
Kijauskas, S. J., sukalbėjo 
maldą. Svečiai buvo vaiši
nami "Gintaro” restorano. 
Maistas buvo įvairus ir ge
ras. Gėrimais aprūpino VI. 
Blinstrubas.

Svečių tarpe be clevelan- 
dieČių buvo ir iš kitur kokia 
nors proga atvykusių į Cle- 
velandą. Ponia Bertulienė 
su dukra Aldona Lesh iš 
Kanados ir p.p. Barauskai 
iš Rochester, N. Y. Juos 
pakvietė į balių p. E. Mas- 
lauskienė.

Rengėjai parūpino gerų ; 
fantų loterijai. Vertinga pa
veikslą, dovanotą dailininko 
K. Kizevičiaus, laimėjo L. 
Morkūnienė. Buvo įdomu 
kai J. Karalienės tortą ”Na- 
poleon” laimėjo viena iš 
"Keturių sesučių". Dirvos 
paaukotas knygas gavo še
ši laimėtojai. Trys laimėto
jai gavo po bonka šampano 
ar konjako. Grojant Gendri- 
ko kapelai šokiams, balius 
baigėsi apie 1 vai. nakties.

(bd)

P A D Ė K A

Tautinės Sąjungos Cleve
lando skyriaus valdyba, su- 
ruošusi Dirvai paremti pa
vasarinį balių š. m. balan
džio mėn. 17 d. sulaukė vi- 
sokiariopos paramos ir že
miau išvardintų įstaigų ir 
asmenų, kuriems tariame 
nuoširdžią padėką:

Superior Savings and 
Loan Assen. viceprez. K. 
Šukiui už stambią finansi
nę paramą. Visiems kitiems 
už paaukotus fantus. Dirvai 
ir Tėvynės Garsų radijui už 
parengimo garsinimą. Po
nams B. ir J. Stankams iš 
Sudbury, Kanada, už leidi
mą "Keturiom sesutėm" at
vykti koncertui į Clevelan- 
dą ir jų atvežimą. Klebonui 
G. Kijauskui už atvykimą 
sukalbėti maldą. "Gintaro" 
restorano vadovybei už gra
žiai paruošta banketo salę 
ir gera svečių vaišinimą. 
Asmenims ir įstaigoms pa
sigarsinusiems mūsų pro

gramoj. VI. Blinstrubui už 
baro tvarkymą ir gėrimų 
parūpinima. Visiems sve
čiams atsilankiusiems į Dir
vai paremti balių. Ačiū!

ALT S-gos Clevelando 
Skyriaus Valdyba

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

* GEGUŽĖS 2 D., sekmadie
ni, 3 vai. p. p. Grandinėlės kon
certas CCC Main Campus te
atre.

• GEGUŽĖS 1-2 D. Cleve
lando ateitininku šventė. Šeš
tadieni koncertas, sekmadienį 
akademija

• GEGUŽĖS 8 D., šeštadie
nį, sportininkų vakaras-balius 
Slovėnų auditorijoje.

• GEGUŽĖS 8 ir 9 D. D. 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
sporto žaidynės. Rengia Žaibas.

• GEGUŽĖS 9 D. Partizano 
motinos minėjimas D. M. N. P. 
parapijos salėje. Rengia Bi- 
rutietės.

• GEGUŽĖS 15-16 D. D. va
karonė visuomenei. Rengia 
Vyt. Skaučių Židinys.

• GEGUŽĖS 22-23 D. Lie
tuvių Rašytojų draugijos suva
žiavimas Clevelande. Rengia 
Lietuvių Rašytojų draugija.

• GEGUŽĖS 30 D. Poeto 
Stasio Santvaro, 80 metų am
žiaus sukakties proga, pager
bimas Lietuvių Namuose.

• BIRŽELIO 5 D. Kar. A. 
Juozapavičiaus šaulių kuopos 
parengimas.

• BIRŽELIO 6 D. — Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų 'pabaigtuvės.

• BIRŽELIO 13 D. Birželio 
minėjimas. Ruošia AL Taryba.

• BIRŽELIO 19 D., šešta
dienį. tradicinis Joninių lau
žas. 3000 Hadden Rd. Ruošia 
Clevelando skautininkaŲės.

• BIRŽELIO 20 D. Maironio 
50 m. mirties sukakties minė
jimas šv. Jurgio parapijos sa
lėje su menine programa. Ren
gia parapijos taryba.

• BIRŽELIO 20 D. Onos Mi
kulskienės kanklių muz;kos 
studijos mokinių rečitalis.

• LIEPOS 4 D. Clevelando 
ir apylinkių Amerikos Lietu
vių Respublikonų klubo gegu
žinė p .Jokūbaičių sodyboje.

• LIEPOS 18 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė.

• LIEPOS 25 D. pensininkų 
gegužinė.

•RUGPIŪČIO 29 D. gegu
žinė prie ežero. Rengia L.K. 
V.S. "Ramovė" Clevelando 
skyrius.

• RUGSĖJO 18 D. Abitu
rientų balius. Lietuvių Namuo
se. Rengia LB Ohio Apygarda.

• RUGSĖJO 25 D. Vasarą 
palydint — Neringos skaučių 
tunto balius Lietuvių Namuose.
• SPALIO 2 D. Pabaltiečių 

vakaras. Ruošia Amerikos Lie
tuvių Taryba, Latvių Sąjunga 
ir Estų Taryba.

• SPALIO 9 D. Jaunųjų mu
zikų konkursas. Rengia JAV 
LB Kultūros Taryba.

• SPALIO 16 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos me
tinis susirinkimas Clevelando 
Lietuvių Namų patalpose.

• SPALIO 24 D.. 4 vai. po
piet — Atstatyto Laisvės pa
minklo šventinimas ir simfoni
nis koncertas su Clevelando 
Fiilharnionijos orkestru. Ren
gia Dievo Motinos parapija.

• LAPKRIČIO 20 D. Ka-' 
riuomenės šventės minėjimas 
ir balius Lietuvių namuose. 
Rengia L.K.V.S. Ramovė

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ 

NURSING 
SUPERVISOR

Large home health care agency is seeking 
supervlsors. Mušt have Masters Degree in 
Nursing or Public Health with an emphasis in 
nursing and at least two years experlence in 
community health nursing. Prior experience in 
supervlsion, clinical teaching or related area 
preferred.
interested applicant should submit resume to: 

Ann Veal

VISITING NURSE ASSOCIATION 
OF METROPOLITAN DETROIT 

7700 SECOND AVĖ.
DETROIT, MICHIGAN 48202

(313) 875-3266
An equal opportunity employer

SKILLED JOBS
Due to recenl acquisitions, we are in the process of expanding our 
manufacturing staff at our Garfield Hts. plant. The following skilled 
openingš exisl:

HOURLY
• LEAD MAINTENANCE ,'DIF.SETTF.R (HEAVY PRESS)
• DIESETTER (HEAVY PRESS/PRESS BRAKE)
« MAINTENANCE (HEAVY PRESS»

(PRESS BRAKE AND GENERAL PLANT MAINTENANCE'* 
These poditions require a minimum <>( 4-5 years evperience. 

Application wll be accepted at the plant Monday, April 26 & Tuesday.
April 27. 1982 betveen 1 p. m.-5 p. m. c.nly.

SALARIED -
• GENERAL FOREMAN (HEAVY PRESS) 

Experienced in sheet metai, fabrication and assembly. 
PLEASE APPLY IN PERSON WITH RESUME.

THE HIGHLAND GROUP. INC.
(MARTIN PLANT)

M1DVVEST INDUSTRIAL KARK.
9300 MIDWEST AVENUE, 

GARFIELD HTS., OHIO 44125.
(Located off 1480 E. 98th St., exit, North of Granger Rd.)

Equal Opportunity Employer
No Phone Call Please ,,



1982 m. balandžio 29 d.

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

• Poetas Bernardas Braz
džionis, Lietuvių Rašyto
jų Draugijos pirmininkas, 
vykdamas iš Detroito į To
rontą, trumpam buvo susto
jęs Clevelande pasitarti su 
čia gyvenančiais rašytojais 
dėl organizuojamo LRD su
važiavimo Clevelande. Ta. 
proga, lydimas kun. G. Ki- 
jausko, aplankė Dirvą ir 
pasidalino mintimis apie šį 
suvažiavimą.

•-.Tonas Dunduras įsijun
gė i Matas & Turner Realty 
štabą ka’p nekilnojamojo 
turto pardavimo agentas.

J. Dunduras baigė nekil
nojamojo turto pardavimo 
kursą Lakeland Communi
ty College ir sėkmingai iš
laikė valstybinius egzami
nus.

• Kun. dr. K. Trimakas 
šį penktadienį, balandžio 30 
d. 8 vai. vak. Dievo Motinos 
parapijos mažojoje salėje 
skaitys paskaitą visuome
nei tema "Suaugusiųjų psi
chologinė Odisėja pro iliuzi
jas ir dūžius". Visi kviečia
mi dalyvauti.

• Gintaro patalpa nuo 
gegužės 1 dienos kiekvieną 
šeštadienį bus atidaryta iki 
pirmos valandos nakties 
kokteiliams. Kokteilių me
tu Gintare bus muzika, pa
sirodys mūsų kolonijos ta
lentai, o kartais ir svečiai 
iš kitų miestų. Už įėjimą į 
Gintarą Šeštadienių vaka
rais po 9 vai. vak. bus ima
mas $2.00 mokestis už as
menį.

SPORTO ŽAIDYNĖS 
CLEVELANDE

žaidynėms pravesti su
darytas organizacinis ko
mitetas: pirm. Vytautas Jo
kūbaitis, vicepirmininkai — 
Raimundas Kudukis, Vla
das Plečkaitis ir Vitas Čy- 
vas, sekretorius Vytenis 
Čiurlionis, iždininkas Romas 
Apanavičius, varžybinio ko
miteto pirmininkas Algir
das Bielskus, informacija
— Vacys Rociūnas, Dirvos 
redaktorius Vytautas Ged
gaudas, LSK žaibo pirm. 
Juozas Kijauskas, kun. Juo
zas Bacevičius — šv. Jurgio 
parapijos administratorius, 
kun. Gediminas Kijauskas
— Dievo Motinos parapijos 
klebonas, teisinis patarėjas 
Algis širvaitis, parengimų 
vadovė Nijolė Motiejūnienė, 
Sportininkų sutikimui — 
Vytautas Sniečkus, skelbi
mų telkimui Jurgis Malskis 
ir nariai: Diana čapaitė, Jo
nas Garla, Vytautas Januš- 
kis, Linas Jokūbaitis, Anta
nas Jonaitis, Leonardas Ke- 
d.vs, Paulina Mašiotienė ir 
Vytautas Nasvytis.

Komiteto adresas: Vy
tautas Jokūbaitis, 3000 
Hadden Rd., Euclid Ohio 
44117, tel. (216) 481-7161.

Komitetas kviečia Cleve
lando ir apylinkių lietuvius 
gausiai dalyvauti šiose žai
dynėse ir jų renginiuose.

Clevelandas jau ne pirmą 
kartą yra svetingai priėmęs 
mūsų sportuojantį jaunimą. 
Komitetas sudarė palankias 
sąlygas ne tik varžyboms 
sklandžiai įvykdyti, bet jau
nimui geriau vieni kitus pa
žinti ir susipažinti sporto 
aikštėse ir rengiamuose po
būviuose. (vr)

PARDUODAMA ŽEMĖ
East CJaridon

Virš 20 akrų. Geauga aps
kritis netoli Chardon. Zoned 
residential. Idealus sklypas 
gamtą mėgstantiems. Arte- 
sian Spring. Tik 65,000.00.

18121 Hiller Avė. Naujo
sios parapijos ribose. Tik 
$2,000 įmokėjimo. Likutis 
finansuojamas FHA ar VA. 
3 miegamieji, įruoštas rū
sys.

Skambinti Daliai Kasu- 
laitienei — 261-4994. Matas 
& Tumer Realty—486-2530.

DIRVA

Solistė Aldona Stempužienė-Švedienė "Grandinėlės” kon
certe š. m. gegužės 2 d. Clevelande ir gegužės 8 d. Chicagoje 
dainuos senoviškas lietuvių liaudies dainas. Koncertą pradės su 
aukštaitiška ”Oi tft aglala”, tarp vestuvinių šokių dainuos kom
pozitoriaus Felikso Bajoro vestuvines dainas. Jai pritars Ritos 
Kliorienės vadovaujamas muzikos instrumentų ansamblis.

V. Maželio nuotr.

NERINGOS TUNTO 
ŠEIMOJE

Aktyvios Neringos Tunto 
vyr. skautės -BELZINSKIE- 
NE Danutė, JUODISIOTE 
Virginija ir NASVYTYTE Vi
lija, pakeltos į paskautininkes, 
Sv. Jurgio dienos sueigoje 
davė pasižadėjimą ir pasipuo
šė žaliu vadovės kaklaryšiu.

Ta pačia proga buvusiai 
Tuntininkei s. NAINIENEI 
Elenai buvo įteiktas žymuo, 
Ordenas už Nuopelnus, o V. 
JUODISIŪTEI, baigusiai va
dovių kursus, Gintaro Mokyk
los ženklelis.

• NERINGOS ir PILĖNŲ 
Tuntų skautai ir skautės šešta
dienį, balandžio 24 d., iškyla
vo Virginia Kendall parke, 
atlikdami krypties orientacijos 
pratimus.

Iškyloje dalyvavo virš 20 
skautų-čių su savo vadovais - 
tuntininku R. Belzinsku, A. 
Miškiniu ir naujai pakeltomis 

skautininkėmis: D. Belzinskie 
ne, V. Juodišiūte ir V. Nasvy
tyte.

• Ingrida Nasvytytė, Vy
to ir Militos Nasvyčių duk
tė, jau penkeri metai daly
vauja "Singing Angels" 
grupėje. Gegužės 2 d. 3 vai. 
p. p. Music Hali Ingrida da
lyvaus metiniame koncerte, 
kurį diriguos trys pasižy
mėję dirigentai religinius ir 
patriotinius kūrinius.

SPORTININKŲ BALIUS

32-jų ŠALFAS sportinin
kų žaidynių balių įvyks š. 
m. gegužės mėn. 8 d. Slovė
nų Auditorijoje, St. Clair 
Avė. Pradžia 7:30 vai. vak.

Banketas viršutinėje sa

KVIEČIAME I

MOTINOS DIENOS PIETUS.
Gintaro valgykla gegužės 9, sekmadie
nį, bus atidaryta nuo 12 vai. iki 5 v v.
Motinos dienos pietūs su septyniais valgiais 
suaugusiems kainuos $7.50, vaikams iki dvy

likos metų $3.50.
Stalai bus šventiškai papuošti.

Labai lauksime jūsų mamyčių ir senelių 
Gintare. Gražiai priimsime, skaniai paval

gydinsime.
Prašau užsisakyti stalus iš anksto 

skambindami telef. 531-2131.

GINT A RAS
877 E. 185 St.. Cleveland, Ohio

Nr. 17 — 15

lėje, programoje: Instru- 
mentalinis duotas; D. Miš
kinytė, G. Mačys, Skautų 
Oktetas "Budėk”!, karšta 
vakarienė, gėrimai, šokiai 
ir kitos pramogos. Kaina 
$15.00 asmeniui. Vietas 
prašome rezervuotis pas 
Nijolę Motiejūnienę, telef. 
dienos metu 531-2131, va
kare 486-9670 arba Romą 
Tatarūnienę tel. 531-5924..

šokių vakaras jaunimui 
— orkestras, bufetas, apa
tinėje salėje. Įėjimas $3.00 
asmeniui.

žada suvažiuoti apie 600 
sportininkų, tad visi Cleve
lando lietuviai, jauni ir vy
resni kviečiami atvykti į 
sporto žaidynes ir parengi
mus, juos pamatyti žai
džiant. o vakare su jais pa
bendrauti ir pasisvečiuoti.

• Lietuvių klubas orga
nizuoja vienos dienos išvy
ką į Pittsburghą. Išvykos 
data dar nesutarta, bet su
interesuoti asmenys prašom 
jau dabar registruotis pas 
Lietuvių klubo operacijų 
vadovą Vytautą Sniečkų. 
Tai galite padaryti, skabin- 
dami telef. 531-2131.

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

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

SAVININKAS 
PARDUODA

2 šeimų mūrinį namą Eu- 
clide. Telef. 261-1546.

HOUSEWORK — 2 days 
a week. Call 541-8158, 6-8 
p. m.

PIRMĄ KARTĄ CLEVELANDE!
NEW YORKO MIŠRAUS VOKALINIO KVARTETO 

"HARMONIJA”

KONCERTAS 
šeštadienį, gegužės 1 d. 7:30 vai. vak. 

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS SALĖJE.
šokiams gros R. STRIMAIČIO orkestras.

Bilietai po $6.00 ir $4.00 gaunami pas R. Bridžių, tel. 481-9097 ir J. Klio- 
rienę, tel. 291-3607. Mokslą einančiam, jaunimui įėjimas $2.00.



DIRVA
STEIGIAMAS NAUJAS

Z^ALT S-GOSSKYRIUS

Pastaraisiais metais dau
gelis lietuviu persikelia gy
venti j Floridą. Vienas di
desnių telkinių ten yra St. 
Petersburg Beach, St. Pe
tersburg ir jo apylinkėse.

ALT S-gos valdyba, siek
dama ten gyvenančius lie-. 
tuvius, besirūpinančius tau
tiniais. reikalais, apjungti 
bendram darbui, š. m. ge
gužės 1 d. šaukia steigiamą
jį susirinkimą.

Susirinkimo ir skyriaus c- — - - - *
steigimo parengiamuosius 
darbus veda Sąjungos Val
dybos įgaliotas Juozas žvy- 
nys su būriu šaunių talki
ninku.

Į steigiamąjį susirinkimą 
vyksta Sąjungos pirminin
kas inž. Vaclovas Mažeika 
ir vietoje jis pasiekiamas 
žvynių telefonu 367-1286.

t Maironio, Tautos žadin
tojo, 50 metų mirties minė
jimas rengiamas š. m. ge
gužės mėn. 16 d., sekma
dienį, 3 vai. po pietų, Chi-. 
cagoje, Jaunimo Centro di
džiojoje salėje. Kalbės poe
tas Stasys Santvara (iš 
Bostono) ir kun. dr. Pranas 
Gaida (iš Toronto, Tėviškės 
žiburių redaktorius). Meni
nę dalį atliks solistai Roma 
Mastienė ir Algirdas Bra
zis, akompanuojant muzi
kui Aloyzui Jurgučiui.

PADĖKA

A. A.
VYTAUTAS BILIŪNAS.

Gilią ir nuoširdžią padėką reiškiame kunigams Ge
diminui Kijauskui ir Jonui Kidykiui už atlaikytas Sv. 
Mišias ir maldas; p. Jurgiui Malskiui ii' F. Viktorui Ma- 
riūnui. kurie savo gražiais žodžiais apibudino susirin
kusius a. a. Vytauto Biliūno šermenyse apie jo gyve
nimą ir organizacinę veiklą: ir p. Baliui Gaidžiūnui, ku
rio eilės atspindėjo artimųjų jausmus brangiojo bičiulio 
ir bendradarbio netekus.

Taip pat dėkojame Ponioms ir Panelėms, kurios pa
ruošė ir patiekė maistą Lietuvių Namuose po laidotuvių.

Širdingai dėkojame visoms draugams ir pažįsta
miems. kurie atsilankė laidotuvių namuose, palydėjo 
Velioni į kapines, užprašė Šv. Mišias, atsiuntė gėles, 
Įamžino a. a. Vytauto Biliūno vardą Lietuvių Fonde, bei 
pareiškė savo užuojautas laiškais.

Jūsų dalyvavimas ir pareikštos užuojautos paleng
vino mūsų skausmo valandą.

Į minėjimą įėjimas lais
vas. Visi kviečiami daly
vauti. Po minėjimo J. C. ka
vinėje dalyvių pabendravi
mas.

Rengia LST Korp! Neo- 
Lithuania (Chicagos padali
nys).

• Rašyt. Aurelijos Bala- 
šaitienės novelių rinkinys 
„Susitikimas pamary” jau 
surinktas ir atiduotas spaus
dinti. Leidžia Vilties leidyk
la. Tikimasi kad skaityto
jus pasieks už kelių savai
čių.

• LB Bostono apygardoje 
gegužės 8-17 d. d. Bendruo
menės rinkimuose į LB ta
rybą kandidatuoja: V. Iz- 
bickas, A. Kuolas, E. Mei
lus, A. Kairienė ir č. Mic- 
kūnas. Į PLB Seimo atsto
vus kandidatuoja: V. Izbic- 
kas, A. Kuolas, E. Meilus, 
Č. Mickūnas ir S. Rudis.MA1NELIŲ ŠEIMA

N. IR A. RUKŠĖNAI

• Minką radijo programa 
Bostone kovo 21 d. atšventė 
48 m. sukakti. Ta proga bu
vo surengtas koncertas su 
šokiais. Programą atliko vo
kalinis vienetas „Jinai ir 
trys gintarai”, kurį sudaro 
Danutė Striugaitė Vytautas 
Daugirdas. Juozas Nakuta- 
vičius ir Zenonas Jurys.

PAMINĖJO LB-NĖS 30 
METŲ SUKAKTĮ

Laisvės Varpo radijo va
landėlės vedėjas Petras Viš
činis balandžio 18 d. plačiai 
paminėjo Lietuvių Bend
ruomenės 30 metų sukaktį, 
iškeldamas jos paskirtį ir 
uždavinius: lietuvybei išlai
kyti, mūsų tautinei kultū
rai ugdyti ir kovai dėl Lie
tuvos laisvės stiprinti.

Iš OKUPUOTOS 
LIETUVOS

Vilnius, 1982 balandis
„Paštą, kuris priima siun

tinius į užsienį, iškėlė į už
miestį, o ten milžiniškos ei
lės. Iš pat ryto nuo 6 valan
dos jau stovi tiek žmonių, 
kiek gali paštas per dieną 
priimti. Siunčia ar tai į 
Lenkiją ar dar kur . . . Kiek 
girdėjau ir grupės (į užsie
nius) sulaikytos.”.

Sporto žaidynėms organizuoti Clevelande komiteto grupė narių, apsilankę pas Clevelando 
merą George Voinovich, priėmė iš jo proklamaciją, skelbiančią Lietuvių sporto varžybų dieną 
Clevelande. J. Garlos nuotr.

BENDROJI XXXII-JŲ ŽAIDYNIŲ 
PROGRAMA

1982 m. gegužės 7-9 dienomis Clevelande, Ohio 
Penktadienis, gegužės 7 d.

Nuo 6:00 PM — Registracija, informacija, susipaži
nimo vakaras, Lietuvių namuose, 877 East 185 St., Cleve
land, Ohio. Veiks restoranas ir baras.

šeštadienis, gegužės 8 d.
Nuo 7:30 AM per visą dieną. Informacijos centras 

veiks Howard Johnson’s Lakefront Motor Lodge, 5700 
S. Marginai Rd. Tel. (216) 432-2220.

Nuo 9:00 AM iki 6:00 PM Krepšinio ir tinklinio 
varžybos Cleveland Statė University, Lakeland Commu
nity College ir Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos salėse. 
Krepšinis žaidžiamas visose salėse, tinklinis tik Cleveland 
Statė University.

Nuo 9:00 AM šachmatų varžybos, H. J. Lakefront 
Motor Lodge.

7:30 PM žaidynių banketas — programa, vakarienė, 
šokiai — Slovenian Auditorium viršutinėje salėje. Kai
na — $15.00 asmeniui ir šokių vakaras jaunimui — Slo
venian Auditorium apatinėje salėje — orkestras, bufetas. 
Įėjimas — $3.00 asmeniui. Salės adresas: 6409 St. Clair 
Avė. Tel. 361-5115.

Sekmadienis, gegužės 9 d.
10:00 AM šv. Mišios — Dievo Motinos parapijos 

bažnyčioje.
10:30AM šv. Mišios — šv. Jurgio parapijos bažny

čioje.
Nuo 9:00 AM Krepšinio ir tinklinio varžybų tąsa 

Cleveland Statė Universiteto salėse.
Nuo 9:00 AM šachmatų tąsa — Hovvard Johnson’s

L.M.L.
12:30 PM Vyrų ir moterų tinklinio finalas.
1:30 PM Iškilmingas žaidynių aktas ir paradas.
2:00 PM Jaunių A krepšinio finalas.
3:30 PM Vyrų A krepšinio finalas.
Visos krepšinio ir tinklinio rungtynės vyks tik Cleve

land Statė universiteto salėse — East 22 St. tarp Euclid 
ir Chester.

Lakeland Community College — Statė RTE 30 ir 
1-90, Mentor, Ohio, tel. (216) 953-7000. Važiuoti 1-90 iki 
RTE 306 ir 306-tuoju į pietus.

Dievo Motinos parapijos salė, 18022 Neff Rd., Cleve
land, Ohio, tel. (216) 531-4263.

A. A.

VYTAUTUI BRAZIULIUI

mirus, jo žmonai, giminėms ir artimiesiems 

reiškiame gilią užuojautą

Kazimiera ir Stasys
L a z d i n i a i

---------------------- --------- I
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