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Santykiai su sovietais
Tik gintis ar ir pulti?

Lietuvos bylai parodytos 
dabartinės Washingtono ad
ministracijos simpatijos, apie 
kurias kalbėjome paskutiniuo
se numeriuose, gali turėti di
desnės reikšmės, jei tai sutaps 
su nauja užsienio politikos li
nija. Bet tam reikia kitokių 
nuotaikų Amerikoje ir Vakarų 
Europoje. Prezidentas Reaga
nas yra ne kartą pareiškęs, 
kad sovietinė sistema bankru
tuoja ir ne amerikiečių intere
suose yra ją gelbėti. Panašiai 
samprotauja ir Gynybos Sek
retorius Weinberger savo biu
džeto raporte kongresui š.m. 
vasario mėn.;

‘Be nuolatinės technikos pa
žangos įplaukos iš Vakarų, so
vietų pramonės bazė greitai 
pasens, kas turės įtakos ir į ka
rinę pramonę. Sovietų vadai 
turėtų žinoti, kad jų centrinė 
planavimo sistema yra netiku
si, bet savo sistemos jie negali 
pagerinti be visos sovietinės 
santvarkos liberalizacijos. Už 
tat, be priėjimo prie Vakarų 
technikos pažangos, sovietų 
vadovybė būtų priversta pasi
rinkti tarp karinės pramonės 
pirmumo, ar išlaikymo smar
kiai kontroliuojamos politinės 
sistemos. Leisdami sovietų 
vadovybei pasinaudoti mūsų 
pažęngusia technologija, mes 
ją (sovietų vadovybę) įgalina
me išvengti tos dilemos.’

Kaip tai atrodo praktikoje, 
gerą pavyzdį duoda preziden
to Reagano draudimas ameri
kiečių pramonei tiesiogiai ir 
per ryšius su europiečių įmo
nėm talkininkauti sovietų du
jų vamzdžių linijos iš Sibiro į 
Vakarų Europą statybai. Tas 
draudimas sukėlė nepasiten
kinimo ir Europoje ir Ameri
koje. Pvz. - užpereitą savaitę 
Atstovų Rūmų užsienio reika
lų komisija 22 balsais prieš 12 
nubalsavo atšaukti tą prezi
dento Reagano draudimą. 
Toks balsavimas nereiškia 
faktino atšaukimo — draudi
mas toliau palieka galioje — ta 
čiau parodo krašto nuotaikas.

Draudimą nelegaliu skaito 
ir Vakarų Europos valstybės, 
kurios laiko, kad toks draudi
mas prieštarauja visų preky
binių susitarimų raidei ir dva
siai. Ūkiškai, reikia atsiminti, 
Vakarų Europos Bendruome
nė - kartu paėmus - yra beveik 
tiek pat pajėgi kaip ir JAV.

Vienas iš europiečių argu
mentų, žinoma, yra pačių 
JAV javų pardavimas sovie
tams. Reaganas aiškina, kad 
čia esama skirtumo. Vakarų 
Europa savo technologiją par
duoda sovietams kreditan, tuo 
tarpu JAV javai parduodami 
už grynus pinigus. Europie
čiai atsikerta, kad jei taip, tai 
sovietai vėlesniais metais gau
dami tvirtą valiutą už savo 
dujas, galės ją išleisti javų už
pirkimui ... Amerikoje. Kol

Vytautas Meškauskas

kas tačiau JAV kaimynė Ka
nada davė sovietams vieno bi
lijono dolerių kreditą savo ja
vams pirkti. Sovietai negalės 
išsisukti nuo JAV javų pirkimo 
tačiau būdami vienintelis jų 
pirkėjas galės gerokai paside
rėti ir ko gero numušti jų kai
ną, kas nepadidins dabartinės 
administracijos prestižo ūki
ninkų tarpe. Visa tai kalba 
už tai, kad laisvas ūkis yra ma
žiausiai tinkama sistema eko
nominiam spaudimui.

Liepos viduryje 56% ame
rikiečių prezidento Reagano 
užsienio politiką įvertino nei
giamai ir tik 38% jai pritarė. 
Prezidentas turi ir skaitosi su 
visuomenės nuotaikomis. Ju 
spaudžiamas jis pradėjo dery
bas dėl atominio nusiginklavi
mo. Iniciatyva užšaldyti ato
minį apsiginklavimą dabarti
niame stovyje, kuri adminis
tracija laiko JAV-bėms pavo
jingu, susilaukė tokio pasiseki
mo Atstovų Rūmuose, kad Pre
zidentas turėjo pavartoti visą 
savo įtaką, kad to reikalaujan
ti rezoliucija nepraeitų. Jos 
šalininkai pralaimėjo vos vie
nu balsu!

Reikia ir neužmiršti, kad 
Vak. Europos-Amerikos są
junga (NATO) buvo sudaryta 
GINTIS nuo sovietų, bet ne 
juos pulti. Už tat dabar Euro- 

(Nukelta į 2 psl.)

Paul Pfeifer kandidatuoja į JAV Senatą prieš demokratą 
Howard Metzenbaum. P. Pfeifer paskyrė inž. R. KudukĮ savo 
rinkiminės kampanijos menadžeriu Cuyahoga County, kuri skai
tosi pati svarbiausia Ohio valstijoje. Republican National Party 
yra pareiškusi, kad ši pozicija yra viena iš jų ”target statės”. 
Užtat partija ne tik finansiniai remia šią kandidatūrą, bet ir 
žada atsiųsti aukštus respublikonų partijos pareigūnus, gal net 
ir patį prez. Reagan. Nuotraukoje Raimundas Kudukis ir Paul 
Pfeifer. J. Garlos nuotr.

-____________ i Vasarai baigiantis Zarasų apylinkėje ...

Iš VUKo pirmininko kelionės Australijoje
VLIKo pirmininkas dr. 

K. Bobelis su žmona birže
lio mėn. 10-25 dienomis lan
kėsi Australijoje, kur juo? 
šiltai sutiko vietiniai lietu
viai. Dr. Bobelis padarė pra
nešimus lietuviams, taipgi 
latviams ir estams, Adelai
dėje, Melljourne ir Sydnė
juje;

Birželio 13 d. dr. Bobelis 
pasakė kalbą pabaltiečių su
ruoštame birželio įvykių 
minėjime, kuris įvyko Ade
laidės miesto rotušėje. Pa
siremdamas citatomis iš do
kumentų, jis tvirtino, jog 
pasaulis vis daugiau prisi
mena Lietuvą ir išreiškė sa
vo įsitikinimą, kad Lietuvos 
okupacija nebus pripažinta 
ir ateityje. Gausiam Ade
laidės lietuvių būriui, bir
želio 14 d. susirinkusiam 
Adelaidės Lietuvių Namuo
se, dr. Bobelis kalbėjo apie 
VLIKo veiklą bei tarptauti
nių įvykių raidą ir atsaki
nėjo į klausimus. Išsamiai 
buvo paliesti VLIKo ir LB 
santykiai. Po pranešimo 
įvykusioje rinkliavoje buvo 
suaukota graži suma Tau
tos Fondui.

Birželio 18 d. Melbourne 
įvyko bendras Australijos 
Pabaltiečių Tarybos posė
dis, kurio metu dr. Bobelis 
padarė pranešimą ir atsaki
nėjo į klausimus. Jis pabrė
žė Australijos pabaltiečių 
politinius atsiekimus: Whit- 
lam’o padarytą Pabaltijo 
okupacijos pripažinimo at
šaukimą, SSRS-os laivų re
monto bazės steigimo Tas- 
manijoje sustabdymą, ir 
Pabaltijo klausimo iškėli
mą Britų tautų bendruome
nės (CHOMG) konferenci
joje. VLIKo pirmininkas 
pasisakė prieš besąlyginį 
pabaltiečių bendradarbiavi
mą su sovietinėmis įstaigo
mis.

Birželio 20 d. dr. Bobelis 
dalyvavo Australijos Pabal

tiečių Tarybos suruoštame 
trėmimų minėjime, kuris 
įvyko Męlbourne, Lietuvių 
Namų koncertinėje salėje. 
Pirmuoju kalbėtoju buvo 
Parlamento narys, Hon. Ro- 
ger Shipton, atstovavęs 
Australijos vyriausybei. Jis 
pareiškė, kad jo vadovauja
mas komitetas 1979 m. pri
statė Australijos Parlamen
tui pranešimą apie deporta
cijas iš Pabaltijo į Sibirą. 
Anot Shipton’o, Rusijos ko
munistai nori užvaldyti pa
saulį — jei nebus kas jiems 
pasipriešina, pasaulio lau
kia Pabaltijo likimas.

Dr. Bobelis padėkojo 
Shipton’ui už Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos reikalų iškė
limą Australijos Parlamen
te ir paminėjo, kad Sovietų 
Sąjunga yra sulaužiusi jau 
virš 300 tarptautinių sutar
čių. Jis kalbėjo apie VLIKo 
pastangas susirasti talki
ninkų tarp Australijos, 
Amerikos, Kanados ir Eu
ropos valdžių atstovų, ku
rie paremtų Pabaltijo šalių 
bylą ir padėtų joms atgau
ti savo laisvę ir nepriklau
somybę. VLIKo pirmininkas 
pacitavo buvusio Amerikos 
Valstybės sekretoriaus A. 
M. Haigo pareiškimą, pa
tvirtinantį, jog JAV-ės ne
leis, kad "Lietuvos valstybi
nės neliečiamybės pažeidi
mas’’ būtų užmirštas, ir kad 
Amerika ir toliau nepripa
žins prievartinio Lietuvos 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Birželio 22 dieną Sydnė
juje, Pavergtų Tautų ir 
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SAVAITINĖ POLITIU
Naujas Taiwano 'pardavimas’? - Reaganas už padidintus 

mokesčius. - Imigracijos įstatymas su amnestija nelegaliems.

Tą pčią dieną kai preziden
tas Reaganas per televiziją 
įkalbinėjo tautą pritarti mo
kesčių padidinimui, kas sukė
lė kai kurių jo šalininkų nusi
vylimą, buvo paskelbtas ir 
bendras JAV-Raudonosios Ki
nijos komunikatas apie abiejų 
kraštų santykius su Taiwanu, 
kuris irgi labai prieštaravo 
Reagano priešrinkiminėm kaL 
bom. Komunikatas surašytas 
taip komplikuotai, kad abi ša
lys gali jį aiškinti kaip joms 
naudingiau. Jame tačiau aiš
kiai konstatuojama, kad Kini
ja sieks prisijungti Taivvaną 
TAIKINGOMIS priemonėmis 
0 JAV ginklų pardavimas Tai- 
wanui ne tik nebus padidintas 
bet kada nors ateityje ir visai 
nutrauktas. Kada - nesako
ma. 1980 metais Taiwanas 
pirkosi ginklų JAV-bėse už 
800 milijonus dolerių. Dabar 
abu kraštai yra sutarę dėl 
bendros pagerinto karinio lėk
tuvo F-5E gamybos, kuris pra
našesnis už Raud. Kinijos ar
senale turimus lėktuvus, bet 
toli gražu ne paskutinis Ame
rikos technologijos žodis.

Kodėl R. Kinija iškėlė Tai- 
wano klausimą kaip tik da
bar, kada jai ir JAV didesnis 
priešas yra Sovietų Sąjunga? 
Siūlosi atsakymas, kad Reaga
no priešrinkiminės kalbos iš-

SANTYKIAI SU 
SOVIETAIS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
poje girdisi balsų, kad pir
miausiai patys amerikiečiai 
turi apsispręsti ar pulti ir tik 
po to konsultuoti Europą. Kol 
kas Amerikoje tokio sutarimo 
dar nėra.

Prie kovos dėl nuotaikų pa
sikeitimų gali nemažai prisi
dėti ir ginčai dėl įvykių Liba
ne.

Amerikos viešąją nuomonę 
sujaudino bombardavimo vaiz
dai iš ten ėjusių karo veiksmų, 
sukeldami abejonių dėl jų rei
kalingumo. Už tat Reaganas 
buvo priverstas griežtai pa- 
kalauti bombardavimo sustab
dymo. Izraelis ir jo šalininkai 
Amerikoje mano, kad JAV 
media PLO pristatė simpatiš- 
kiau, negu ji verta. Už tat su
stiprinta propaganda, įrodan
ti PLO priklausomumą nuoso- 
vietų, ko vadinama didžioji 
spauda minėti vengė.- Fakti
nai iš rastų dokumentų nusta
tyta, kad per PLO teroristų 
mokyklas Libane perėjo 26 
kraštų partizanai, jų tarpe ir 
EI Salvadoro. O tų mokyklų 
instruktoriai savo ‘mokslus’ 
baigė Sovietų Sąjungoje. Žo
džiu, Izraeliui dabar labai 
svarbu, kad PLO ir Sirija bū
tų pristatyti kaip sovietų kli- 
jentai. Savaime aišku, kad 
tuo atveju ir jų patronas nega
li būti labai geras. Ta šviežia 
medžiaga papildo jau senes
nes žinias. Lašas po lašo ...

Bet kol kas visa tai dar ne- 
atgrąso JAV politikų į rinki
mus eiti ir po gerų santykių su 
sovietais vėliava.

gąsdino Pekingo vadus - kad 
jis nesilaikys ankstyvesnių ad
ministracijų politikos, pripa- 
žinusios Taivvaną vienos Kini
jos dalimi, tačiau kol kas ir 
numatomoje ateityje traktuo
jančios Taiwaną vis dar kaip 
nepriklausomą valstybę, nors 
ir be titulo. Reagano admi
nistracijos griežta linija sovie
tų adresu paskatino pareika
lauti naujų įsipareigojimų Tai- 
wano byloje - kada nors atei
tyje nutraukti karinę pagalbą 
iš viso, o Washingtoną paten
kinti tuos reikalavimus, nes 
kova prieš komunizmą dvie
juose frontuose iš karto gali tik 
priversti Sovietiją ir Raud. Ki
niją vėl surasti kokią bendrą 
kalbą.

• ••
Kaip sakėme, konservatyvų 

sparnas respublikonų partijoje 
turė progą nusivilti Reaganu 
ir mokesčių politikoje. Visą 
laiką raginęs sumažinti mokes
čius - nepaisant reikalo labai 
padidinti išlaidas krašto apsau
gos reikalams - prezidentas 
dabar staiga ne tik sutiko su jų 
padidinimu, bet net šoko va
dovauti akcijai už tą numatan. 
čių įstatymų pravedimą. Jis 
aiškinasi, kad mokesčiai iš tik
ro bus padidinti labai nežy
miai, numatant didesnes su
mas surinkti atšaukiant kai ku
rias lengvatas ir reikalaujant 
avansu mokėti mokesčius už 
pajamas nuo kapitalo. Atrodo 
kad iki šiol daugelis tas paja
mas visai nutylėdavo. Dabar, 
kai bankai ar kitos kredito įs
taigos išmokėdamos nuošim
čius turės tuojau pat atskaityti 
10% mokesčiams, tai padary
ti bus sunkiau. O be to, jei 
per galutiną atsiskaitymą už
laikyti pinigai ir bus grąžinti, 
jais iki to laiko naudosis vals
tybės iždas už tai nemokėda
mas jokių nuošimčių, panašiai 
kaip jis naudojasi išskaitymais 
iš algų.

Labai įdomu stebėti, kai to
kioje situacijoje didesnio pri
tarimo prezidentas susilaukė 
iš demokratų, o prieštaravimų 
iš savo paties partijos. Girdi, 
kai krašte yra ūkinė depresija, 
jokiu būdu negalima padidin
ti mokesčių. Prezidento lai
mei sekančią dieną po jo kal
bos labai pakilo visų akcijų 
kursas, kas kalbėtų už tikėji
mą į ūkinį atkutimą. Kartu 
krito ir nuošimčiai už paskolas 
kas irgi kalba už ūkinio gyve
nimo palengvėjimą. Galima

ginčytis, ar tai supuolimas ar 
numatymas, tačiau reiktų su
tikti, kad laimė Reagano ir to
liau neapleido. Netekęs kon
servatyvių laurų vainiko da
lies, jis galės pasipuošti valsty
bininko laurais. ‘President is 
right’ - rašė net N.Y. Times.

• ••

Pereitą savaitę senatas priė
mė naują imigracijos įstatymą 
kuriuo žadama didesnė tvar
ka imigracijos paniavoje. Fak
tas, kad už jį pasisakė 81 sena
torius, o prieš tik 18, kalbėtų 
už tai, kad jam su tam tikrom 
pataisom pritars ir Atstovų Rū
mai. Jam jau dabar pritarė 
Vyr. Prokuroras W.F. Smith.

įstatymo senato versija įpa
reigoja įmonininkus ir kitus 
darbdavius įsitikinti savo dar
bininkų legaliu statusu. Iš ki
tos pusės, įstatymas skelbia 
amnestiją visiems tiems, kurie 
čia nelegaliai atsirado prieš 
1977 m. sausio 1 d., o nuo to 
laiko iki 1980 m. pradžios čia 
nelegaliai atvykusieji gaus 
‘temporary resident’ statusą. 
Pasinaudoję tris metus tuo sta
tusu, jie galės gauti nuolatinio 
rezidento teises.

Įstatymas palieka kvotų sis
temą, tačiau ją liberalizuoja, 
leisdamas iš kiekvienos šalies 
po 20,000 imigrantų per me
tus, o iš Meksikos ir Kanados 
po 40,000 . Viso labo tačiau 
nedaugiau kaip 425,000 į me
tus, neskaitant politinių pabė
gėlių. Jei iš Kanados tiek 
daug neatsirastų, neišnaudota 
kvota tais metais bus atiduota 
imigrantams iš Meksikos. Įsta
tymas tačiau neduoda lengva
tų atsigabenti čia JAV piliečių 
brolius ar seseris. Tačiau tas 
nuostatas greičiausiai bus pa
keistas Atstovų Rūmų versijoje 
ir liks naujame įstatyme. Po 
1980 m. sausio 1 d. nelegaliai

■ Iš kitos pusės

Skaitau ir netikiu savo akimis... šį kartą Br. Juo
delio reportažus DRAUGE iš frontininkų stovyklos. Anot 
jo, LB Kultūros Tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė ten 
štai ką pareiškusi:

”Mūsų tautos laisvės aspiracijom daug reikš
mės duoda išeivijos kultūrinis gyvenimas ... Va-
karų politikų pareiškimais krašte daug kas jau 
nebetiki. Tiki tik mūsų užsiangažavimu lietuvybės 
išlaikyme. Mūsų kultūriniai renginiai... jiems aiš
kiai parodo mūsų gyvastingumą, tikint, kad tuo 
pačiu mes skelbiame pasauliui ir okupacijos atneš
tą vergiją, atimančią prigimtas žmogaus teises.” 

Jei taip, žiūrėdami iš kitos pusės įsivaizduokime, kad 
tai buvo perskaityta ir Lietuvoje. Tos dienos, kurioje 
buvo palarytas aukščiau minėtas pareiškimas, reportažas 
prasideda taip:

"Saulėtos Dainavos dienos frontininkų stovyk
loje buvo viena už kitą gražesnės. Gerai paruoštos 
paskaitininkų temos paliko UŽTEKTINAI LAIKO 
IR LAISVALAIKIUI, kurį stovyklautojai praleido 
Spyglio bangose ir pakrantės pievoje, GLOSTOMI 
KARŠTOS SAULĖS. PONIOS BENT TRIS KAR
TUS į DIENĄ KEITĖ SAVO APRANGAS, KAD 
PADEMONSTRAVUS PASKUTINES MADAS IR 
PRAVĖDINUS atsivežtus lagaminus ...

... Po jaučių kepsnių vakarienės maudyklės 
pakrantėje skambėjo TANGO IR RUMBO gar
sai ... Fronto narsūs šokėjai A. Raulinaitis, dr. 
A. Razma, dr. V. Majauskas ir kiti... išlietą pra
kaitą papildant gėrybėmis iš baro.”

Kitos dienos raportaže sakoma:
"Valgyklos stalai lūžo nuo įvairiausių gėrybių, 

patenkinančių ir labiausiai išlepintą skonį... Jau
nos ir dailios patarnautojos Gailė, Nata, Rūta ir 
Vilija vis nešė naujus patiekalus, kaip Hilton res
torane. (Būtų labai įdomu išgirsti dr. J. Adomavi
čiaus nuomonę, apie ten minėtą ilgą valgių sąrašą, 
ypač apie viename reportaže minimą, atrodo, nau
ją tautinį pasigardžiavimą "penkiaaukštę lazani- 
ją” — vm) ... svečias (vokietis vienuolis)... pa
demonstravo du meistriškai susuktus filmus iš Ha
vajų ir iš Vokietijos."

Skaitytojas Lietuvoje po tokios lektūros tikrai bus 
įtikintas 'mūsų gyvastingumu’ ir 'prigimtų žmogaus tei
sių’ naudojimu. Net galėtų būti dėkingas, kad per tokį 
'gut taim’ ir jis buvo prisimintas. (vm)

įvažiavę svetimšaliai negalės 
pasinaudoti amnestija ir bus 
deportuoti. Amnestuoti dar 
tris metus negalės gauti Medi- 
caid, maisto kortelių ir kito
kios socialinės pagalbos.

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 71 St., Chicago, Iii.
1410 So. 50th Avė., Cicero, 111.

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Jei visiems nelegaliems emi
grantams skelbiama amnesti
ja, kaip galima bus pateisinti 
bylas, keliamas tariamiems 
nacių koloborantams? Juk jie 
čia teisiami ne už tai, bet tik 
kad tai nuslėpė įvažiuodami. 
Tokį nuskaltimą faktinai pa
darė visi nelegaliai čia atva
žiavę. Vien 1980 metais buvo 
suimta per 880,000 - o perei
tais metais net 950,000 - nele
galių imigrantų.

RN’s & LPN’s
Ali shifts. No rotation. Ex- 
cellent pay benefits, plūs 
shift differential. Skilled 
nursing facility, Brooklyn. 
Call:

(212) 646-5700 
Ms. Sainsburv 

(11-33)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviaiakai: J. JANULAITIS ir J. MA1E1KA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
,1
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MOKESČIU PERTVARKYMAS
TURĖTU PALIESTI VISUS

Po ilgų derybų bei karštų 
ginčų praėjusią savaitę, JAV 
Kongresas priėmė istorinės 
reikšmės įstatymą, kuriuo atei
nančių trijų metų bėgyje vals
tybės iždan turėtų įplaukti 
98.3 bilijonai dol. mokesčių 
daugiau negu kad pagal ligšio
linę tvarką. Naująjį mokesčių 
įstatymą Atstovų rūmai priė
mė 226 prieš 207 balsų dau
guma, o Senatas - tą pačią die 
ną, tik keturiomis valandomis 
vėliau - 52 prieš 47 . Priimtąjį 
mokesčių pakeitimo nutarimą 
prezidentas Reaganas pasira
šys šią savaitę.

Dar šių metų sausio mėn. 
savo metiniame pranešime 
Kongresui prez. Reaganas bu
vo pareiškęs, kad jis nė negal- 
vojąs pritarti naujų mokesčių 
įvedimui ar esamųjų padidi
nimui, tačiau po pusės metų 
jis ne tik pakeitė savo nuomo
nę, bet ir visomis jam prieina
momis priemonėmis (asmeni
niu kontaktu kasdien su ke
liais šimtais senatorių ir atsto
vų rūmų narių, o taip pat spe
cialia spaudos konferencija ir 
tiesioginiu kreipimusi į tautą 
per radiją ir televiziją) stengė
si paveikti, kad mokesčių re
formos projektas būtų priim
tas. Jį parėmė, kaip matėme, 
abiejų Kongreso rūmų daugu
ma, skatinama abiejų partijų 
vadovų sutartinai. Pasiprieši
no užkietėję demokratai ir 
kraštutiniai respublikonų kon
servatoriai.

Prezidentas Reaganas su sa
vo administracija į Baltuosius 
rūmus atėjo įsipareigoję siekti 
ūkinio gyvenimo atstatymo, 
sumažinant valstybės išlaidas, 
sutramdant infliacija, paleng
vinti dirbantiesiems mokes
čių naštą ir pagaliau, tolimes
nėje perspektyvoje, subalan
suoti federalinį biudžetą. Ka
da pasirodė, jog - infliaciją nu
spaudus ir dirbantiesiems mo
kesčius apmažinus, bei pensi
ninkams pagal pragyvenimo 
pabrangimą išmokėjimus ap
gynus - pramoninė gamyba 
vis dėlto ne tik nepagerėjo, 
bet dar daugiau žmonių tapo 
šelptinais bedarbiais, adminis
tracijai neliko nieko kito, kaip 
tik visą rūpestį nukreipti į pa
skoloms palūkanų procento 
numušimą. Teko bet kokio
mis, nors ir labai nepopuliario
mis priemonėmis karpyti fe
deralinio biudžeto nuostolius, 
dar daugiau mažinti išlaidas 
ir ieškoti naujų mokesčių. Pa

lūkanų procento sumažinimas 
galėtų atgaivinti lengvesnių 
kreditų belaukiantį privatų 
sektorių, jis turėtų lengvinti ir 
federalinės valdžios prasiskoli
nimą.

Paskutinis Kongreso priim
tas mokesčių patvarkymas bu
vo tuo reikalingesnis, kadan
gi - prez. Reagano teigimu - 
juo numatoma įvesti sekančių 
trijų metų bėgyje tik apie 20 
bil. dolerių naujų mokesčių. 
Visa kita suma - apie 80 bil. 
dolerių - turės iždan ateiti iš 
tų asmenų ir įmonių, kurie 
ligi šiolei nepaprastai stropiai 
išnaudodavo buvusių įstaty
mų plyšius ir legaliai pro juos 
prasmukę, nors ir turėdami 
milžiniškas metines pajamas 
bei apyvartą, išvengdavo bet 
kokių mokesčių. Kitais žo
džiais tariant, tai būsiąs ne 
tiek mokesčių pakėlimas, kiek 
ligi šiol nemokėtų mokesčių 
stropesnis išrinkimas.

Jeigu taip įvyktų, galvotu
mei, kad ir eilinis pilietis, sąži 
ningas mokesčių mokėtojas 
perdaug nerūstaus, jei viso 
krašto gerovei ir jam teks kiek 
susispausti - kad tik atgytų 
ekonominis gyvenimas su 
mažėjančiu bedarbių skaičiu
mi, atpigintu kreditu ir žmo
niškai pastoviomis gėrybių bei 
patarnavimų kainomis.

Netrukus ir smulkmeniškai 
paaiškės, kokio susispaudimo 
naujasis mokesčių patvarky
mas iš kiekvieno pareikalaus. 
Kiek jau dabar aišku - už po- 
kelį cigarečių, vietoje dabar
tinių 8 centų, teks mokėti 16 
centų federalinio mokesčio 
(rūkančiųjų paguodai: D. Bri 
tanijoje tas mokestis dešimte
riopai didesnis!). Už naudoji
mąsi telefonu vietoje ir tolimo
siose distancijose mokestis bus 
2 % vietoje 1 %. Lėktuvų ke
lionėse vietoje 5 % teks mokėti 
8% ir skrendant į užsienį 3 
dol. papildomai. Apmokesti
nami ir kai kurie laivai bei 
žvejojimo priemonės. Nusira
šant gydymosi išlaidas, bus 
leista nusirašyti tai, kas prašo
ka 5% procentus pajamų, vie
toje buvusių 3 %. Daugiau už 
dirbantiems įvedamas privalo 
mas minimalus mokestis, kad 
užkirtus kelią nuo mokesčių 
išsisukti. Bankai ir taupymo 
bendrovės, nuo ateinančių 
metų liepos 1 d., išmokėdami 
palūkanas už santaupas turės 
išskaityti 10% fed. mokesčių,

VUKo pirmininkas Australijoje
(Atkelta iš 1 psl.)

Jungtinio Pabaltiečių Komi
teto suruoštame susitikime, 
dr. Bobelis padarė praneši
mą apie veiklą Lietuvos 
laisvės labui. Po jo kalbą 
pasakė specialiai iš Canber- 
ros atskridęs federalinis 
Švietimo ministeris, dr. Pe- 
ter Baume. Susitikime da
lyvavo ir NSW Parlamento 
narys, Hon. Max Smith, 
Pavergti] Tautų Komiteto 
pirmininkas Douglas Dar- 
by, Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas A. Mauragis ir 
kt. .Susitikimui vadovavo 
PT komiteto pirmininkas A. 
Kramilius.

Birželio 24 d. dr. Bobelis 
aplankė liberalų partijos ir 
opozicijos vadovą NSW Par
lamente, Hon. John Dowd. 
Jam buvo Įteiktas laiškas- 
memorandumas, adresuotas 
Australijos ministeriui pir
mininkui Malcolm Fraser, 
kuriam išreikšta padėka už 
Pabaltijo kraštų okupacijos 
de jure pripažinimo atšau
kimą. Tą pat dieną beveik 
200 lietuvių susirinko pasi
klausyti dr. Bobelio prane
šimo apie VLIKo veiklą ir

tačiau tai nelies smulkiųjų tau 
pytojų ir pensininkų.

Tai bus dauguma svarbiau
sių pakeitimų, liečiančių pas
kirus asmenis. Į juos reikėtų 
įskaityti ir 2 milijonus bedar
bių, kuriems reguliarių pašal
pų gavimo laikas išsibaigė: pa 
šalpų mokėjimas jiems pratę
siamas dar 10 savaičių papil
domai. Tačiau įmonės, kokios 
jos bebūtų, naujų mokesčių 
naštą pajus dar daugiau, ne
tekdamas daugelio lengvatų - 
ypač tų, kada įrengimų nuo- 
mojimo pagrindu galėdavo jas 
perimti iš nuostolingųjų ir pe
rėmusios išvengti mokesčių, 
nors būtų metus baigusios ir 
su didoku pelnu. Mokesčių 
kreditai ir amortizacija žy
miai sumažinama už naujus 
pastatus ir įrengimus, pake
liamas nedarbo draudimas.

Geru ženkli! reikia laikyti 
tai, kad federalinis ir kiti di
dieji bankai praėjusią savaitę 
vėl sumažino palūkanų pro
centus, sumažėjus apyvartoje 
pinigų tiek, jog infliacijos 
grįžimo pavojus tuo tarpu ne
benumatomas, o reikalas gel
bėti įmones nuo vis dažnėjan
čio bankroto paskutiniuoju 
metu darėsi aliarmuojantis.

Neblogesnis ženklas buvo ir 
tai, kad praėjusią savaitę, pra 
lenkiant visus ligšiolinius re
kordus, nepaprastai pakilo 
kapitalo investavimas į akci
jas biržoje.

Netolima ateitis parodys, 
kiek naudingas bus šis mokes
čių pakeitimas. Prezidentui 
Reaganui ir jo administracijai 
reikia pripažinti nuopelnus už 
tai, kad jie stengiasi ieškoti 
išeities iš nelaimingo ekonomi
nio akligatvio, nors ir suskal- 
dydami savo respublikonų par. 
tiją. Bet tasai skilimas gali ir 
išsilyginti, nes didelė dalis, 
kurie balsavo prieš, Washing- 
tonan atvyko tik per prez. Rea
gano populiarumą. Daugelis 
jų įsitikins, kad tik tuo pačiu 
keliu jie gali Washingtonan 
grįžti ir po lapkirčio mėn. vi
suotinio balsavimo.

•••
rūpesčius. Svečias taip pat 
atsakė į apsilankiusiųjų 
klausimus. Birželio 25 d., 
lydimas prelato P. Butkaus, 
dr. Bobelis aplankė Sydnė
jaus kardinolą, Sir James 
Freeman.

Išsamų straipsnį apie dr. 
Bobelio vizitą išspausdino 
Australijos katalikų savait
raštis, The Catholic Weeklv 
(1982. VII. 11). Straipsny 
aprašoma ypatinga Lietu
vos padėtis ir VLIKo misi
ja. ”Mūsų tikslas yra ne
priklausomybės atstatymas 
Lietuvoje ir kitose Pabalti
jo šalyse”, ciuoja dr. Bobe
lį savaitraštis. "Mano dar
bas yra kalbėti už tuos, ku
rie negali kalbėti už save už 
geležinės uždangos ir pri
statyti savo bylą laisva
jam pasauliui”. Dr. Bobe
lis taip pat pareiškė sa
vaitraščio korespondentui 
Gėry Smith, kad penkių 
metų bėgyje Rusijoje Įvyks 
svarbių pasikeitimų.

Grjžęs iš Australijos, dr. 
Bobelis jau rado laišką iš 
Australijos Parlamento na
rio, Roger Shipton, kuriame 
jis dėkoja dr. Bobeliui už 
suteiktą informaciją ir 
džiaugiasi turėjęs progos su

. (e< tto
Skirpstas

Visai vietoj mūsų rašytojų seime pasigirdo susirūpinimas: 
kodėl išeivijoj darosi sunku knygai gimti bei visuomenėj paplisti, 
kodėl toki kuklūs tiražai? Ii1 kas darytina, kad mūsų kultūros 
gajumo vertybė — knyga dar atsigautų? Galbūt reikia kurti 
naują įstaigą ar kokį veiklesnį komitetą? O gal esamieji gausūs 
organizaciniai vienetai dar rimčiau pažvelgtų Į šį nieko gero 
.nežadantį reiškinį ir surastų priemonių padėčiai taisyti? Ru
dens darbų sezonui prasidedant iš tiesų gal bus atsižvelgta į tą 
problemą ir kas nors daroma. Dabartinė būklė bemaž jau pavo
jinga, tik mes užsimerkiame, nenorėdami to pavojaus matyti. 
Taš dalykas paminėtas Europos Lietuvy, aprašant rašytojų seimo 
eigą, o mūsų Amerikos spaudoj vengta skaitytojo sąžinę bu
dinti, nes čia daugiau mėgstam lengvesnius rūpesčius: praban
gių puotų — banketų ruošimus, sukaktuvinius apsigerbimus 
arba šauniai skraidom po pasaulį, turistišku laisvalaikiu mė- 
gaudamies (gal ir dvasinį nuobodulį gesindami), o knyga tar
tum nebe mados dalykas. Žinoma, pasididžiavom premijų gau
sybe kultūrai ir autoriam, tai pinigiškai puošnu ir įspūdinga. 
Tačiau regis šiandien reikėtų jau premijuoti skaitytojus ir kny
gų platintojus, bent kartą ir juos pagerbti viešoje scenoje. Net 
įdomu, ar dar mūsuose yra tokių knygos mylėtojų, kurie nuo
širdžiai pasiilgsta ir laukia naujų leidinių, kurie ne tik per
skaito, bet gilinasi ir į turinį, ji savin priima, kaip dvasinio peno 
dovaną? Ar dar mokame džiaugtis naujai įsiskaitytų vaizdų bei 
idėjų grožiu, autoriaus Įkūnytais personažais arba poezijos žo
džio žavesiu? Ar tai, ką perskaitom, lieka sąmonėj ilgesniam 
laikui ir mus praturtina, ne tik pramoginiu prasiblaškymu lai
kinai pagaivina?

• Tuo tarpu štai imam į rankas ypatingai gražiai išleista, 
pasigėrėtinos išvaizdos novelių knygą: Aurelijos Balašaitienės 
Susitikimas pamary. Autorė jau gerai žinoma kaip nenuobodi ir 
sąžininga žurnalistė, taip pat perodikoj spausdinusi įvairios be
letristikos, o netrukus sulauksim jos veikalo Vilniaus pilies le
genda jau ruošiamo muzikinio pastatymo. Visa tai liudija ne
abejotiną kūrybinį subrendimą. Ši aštuonių novelių knyga iš 
tiesų patraukia skaitytoją sklandžių pasakojimų sraunumu, sti
lius gyvas ir dinamiškas, o intriga vis prisega domesį ligi pat 
galo. Kai kurių novelių ir kompozicija įmantriai savita, nešab- 
loniška (Kelionė į niekur). Turinys: nepriklausoma Lietuva, 
karo metai ir išeivijos padangė. Visur gilinamasi į personažų 
vidaus pergyvenimus, atrodo, tai yra autorės kūrybos pagrindinis 
bruožas — žmogiškos būties idėjiniai metmenys ir slėpiniai. Vis 
skverbiamasi į klausimų esmę, į veiksmų ir įvykių analizę. Taip 
skaitytojui suteikiama apsčiai intelektinės paskatos — pačiam 
susimąstyti ir faktus apspręsti.

• Betgi rūpestį kelia faktas, kad ir šiai įdomiai knygai gimti 
reikėjo nemažos pašalinės atramos: mecenatas ir keliolika rė
mėjų. Taigi, natūraliu būdu jau kūrybinė knyga nepajėgia pa
saulin išeiti. Prieš šimtą metų garsėjom kaip ypatinga knygnešių 
tauta, kuri už dvasinio peno žodį nebijojo eiti į kalėjimus ir 
Sibirą, kentėti ir mirti... Nors lietuvis buvo tik skurdus vals
tietis, pusmokslis ir be kultūrinių vadovų. O kas esame šian
dien? Ir svarbiausia ištirti: kame viso to nuosmukio priežastis?

juo susitikti ir pasikalbėti 
Melbourne.

Tik grįžęs iš Australijos, 
dr. Bobelis dalyvavo Susi
vienijimo Lietuvių Ameri
koje suvažiavime, vykusia
me St. Petersburg, Florido
je, ir tarė sveikinimo žodį.

(ELTA)

• Vytautas Kamantas, 
PLB Valdybos pirmininkas, 
išvyko į Europą dalyvauti 
Londone įvykstančiame Eu
ropos LB pirmininkų suva
žiavime. Jis taip pat daly
vaus ten vykstančioje Eu
ropos Lietuviškųjų Studijų 
Savaitėje, po to lankys Va
sario -6 gimnaziją, Muen- 
chene pasimatys su Radio 
Liberty darbuotojais, Ro
moje susitiks su ministeriu 
S. Lozoraičiu.

• Simas Kudirka ir Vla
das šakalys iki šiol gyvenę 
New Yorke, persikėlė nuo
latiniam gyvenimui Į Los 
Angeles ir Įsikūrė Santa 
Monikoje .Abu jau gavo pel
ningus darbus. Jiems įsi
kurti daug padėjo Albinas 
Markevičius ir Antanas 
Adomėnas. Netrukus at
vyks ir kiti šeimos nariai, 
likę New Yorke.
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ŽURNALISTAS JURGIS JANUSAMS
KASDIENYBĖJE A. JUODVALKIS

Lietuvių žurnalistų S-gos 
pirmininkas Jurgis Janušai- 
tis, sulaukęs brandaus 70 
metų amžiaus, buvo pagerb
tas š. m. rugpiūčio 7 d. Lie
tuvių Tautiniuose Namuose. 
Apie tai jau buvo rašyta. 
Mudu su Jurgiu esame ne 
tik vienmečiai, bet galima 
sakyti, ir vienadieniai (skir
tumas tik 2 dienos), o taip 
pat daugelio lietuviškų or
ganizacijų nariai bei talki
ninkai.

Suruoštame plataus mas
to pagerbime mudu su žmo
na ruošėmės dalyvauti ir 
pasidžiaugti Jurgio ir jo šei-

ną išplikinus, tai eidamas 
ir pro kopūstų daržą — pu
čia.

Pradėjau rašyti apie mū
sų sukaktuvininką, iškilųjį 
žurnalistą ir visuomeninin
ką Jurgė Janušaitį, o nu
klydau į šalutinius reikalus 
ir pasiteisinimą.

Jurgis Janušaitis yra se
nas Marųuette Parko lietu
vių kolonijos gyventojas ir 
žinomas ne tik, kaip žurna
listas ir visuomenininkas, 
bet ir sėkmingas prekybi
ninkas, maitinąs Chicagos 
ir plačios apylinkės lietu
vius. Jurgis Janušaitis su

Pagerbimo bankete prie sukaktuvininko stalo: kun. dr. Juozas Prunskis, Verutė ir Jurgis 
Janušaičiai, gen. konsule Juzė Daužvardienė, V. Jasinevičiaus nuotr.

mos džiaugsmo ir pagarbos 
šventėje. Deja, kai buvome 
jau pasiruošę ir tik reikėjo 
užsirišti kaklaraištį bei už
simesti Švarką, aptemo dan
gus, trenkė perkūnas, nu
tvieskė žaibai ir, kaip iš ki
biro, pradėjo pilti lietus. 
Vanduo bėgo upeliais namų 
praėjimuose, gatvėse ir ša
ligatviuose. Nušokome į rū
sį ir čia pamatėme iš visų 
nematomų sienų plyšių ir 
kanalizacijos vamzdžių be
siveržiantį vandenį. Sulai
kyti vandenį nebuvo jokios 
galimybės, o pompos netu
rime, tai reikėjo kilnoti 
lengvesnius daiktus į aukš
tesnes vietas ir apsaugoti 
nuo sugedimo. .Taip, mūsų 
mielo Jurgio, didžiojoje 
džiaugsmo dienoje ir nete
ko dalyvauti..

Mat, vieną kartą buvome 
pamokyti, kai išėję iš reli
ginio koncerto, atbridę plau
kiančiomis gatvėmis, rado
me rūsyje tris pėdas van
dens ir apsemtas dėžes, ry
šulius, muzikos instrumen
tus ir kitus-reikmenis. Ta
da, tik prieš keletą mėne
sių buvome atsikėlę j naują 
pastogę ir nespėję surikiuo
ti savo vietas, .Nors ir da
bar buvome bejėgiai sulai-

Dr. Leonas Kriaučeliūnas sveikina Jurgi Janušaitį. Toliau 
stovi programos vedėjas Vytautas Kasniūnas.

V. Jasinevičiaus nuotr.

kyti besiveržiantį vandenį, 
bet nedrįsome viską palikti 
Dievo valiai. Sakoma, kad 
karšta kopūstų sriuba bur-

savo bendru irgi Jurgiu Ma
žeika, Lithuanian Plazoje 
turi modernią maisto pro-
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dūktų ir likerių prekybą, ži
nomą PARAMOS vardu. 
Pro Paramos duris praeina 
tūkstančiai lietuvių, kuriuos 
Jurgis Janušaitis pakalbina, 
liūdesio valandose paguo
džia, džiaugsmo momentais 
kartu pasidžiaugia. Kaip ži
nia, Jurgis yra linksmo bū
do, paslaugus ir mielai pa
deda žmonėms išbristi iš 
įvairių situacijų, patarimais 
ar ir plunksna.

Kaip žurnalistas, Jurgis 
bendradarbiauja visuose pa
triotiniuose lietuvių laik
raščiuose. Per 55 žurnalis
tinio darbo metus, Jurgis 
yra prirašęs ne vieną tomą 
storų knygų, jei jo visus 
straipsnius surinktumėme j 
vieną vietą. Jis rašo kultū
riniais ir politiniais klausi
mais, lituanistinio švietimo 
ir jaunimo problemomis, 
tautinių šokių ir dainų ren
giniais. Pastaruoju metu 
yra užsiangažavęs II pasau
lio Lietuvių Dienų renginių 
populiarinimu ir veda spe

cialų skyrių Pasaulio lietu
vyje.

Išėjęs į pensiją ir atsi
kėlęs į Marąuette Parką, 
dažniau susitinku su Jur
giu. Mūsų keliai susiduria 
lietuvių kultūriniuose ir 
pramoginiuose renginiuose, 
švietimo ir šalpos pobū
viuose. Kai matai Jurgį 
įvairiuose' suėjimuose, dar
be ir skaitai jo apžvalgas 
laikraščiuose, dažnai tenka 
susimastyti ir pagalvoti, iš 
kur tas žmogus turi laiko 
dalyvauti, parašyti, paskai
tyti ir kasdieninį 12 vai. 
darbą atlikti bei prekybą 
vesti. Jurgis Janušaitis yra. 
vienas iš pačių darbščiau
sių ir pareigingiausių spau
dos bendradarbių, kurie da
lyvauja renginiuose ar pa-, 
sitarimuoše ir apie tai tuo
jau informuoja spaudą.

Visuomeniniame darbe 
Jurgis Janušaitis yra išva
ręs taip pat plačią vagą. Di
delį dėmesį ir daug laiko 
skiria Marąuette Parko na
mų savininkų draugijos, 
Lietuvių B-nės, Lietuvių 
Fondo, Lietuvių paštininkų 
d-jos ir kitų pozityvių or
ganizacijų veiklai. Net spor
to reikalams randa pakan
kamai laiko, bet didžiau
sias dėmesys ir energija 
skiriama Lietuvių žurnalis
tų s-gos veiklai, kuriai pir
mininkauti pradėjo praėju
siais metais, o anksčiau net 
6 metus buvo valdyboje ir 
pasižymėjo spaudos balių 
rengimu.

Jurgio Janušaičio parei
gingumas, sugebėjimas ir 
kruopštumas, nusipelno vi
sų organizacijų pagarbos ir 
padėkos. Visuose lietuvių 
renginiuose Jurgis jaučiasi, 
kaip namie, visus pažįsta, 
su visais sumeta žodelį ar 
išlenkia taurelę.

Įtemptas darbas preky
boje, reikalauja atostogų, 
atsipalaidavimo. Paskuti
niais metais, laikas nuo lai
ko išvyksta į šiltąją Flori
dą, į savo sodybą Port 
Orange. Ten būdamas nesė
di sudėjęs rankų, bet lanko 
kaimynus, draugus ir siun
čia reportažus į lietuviškus 
laikraščius. Kur tik Jurgis 
pasisuka, randa ką nors ver
tingo, įdomaus ir dalinasi

savo įspūdžiais su visais lie
tuviais spaudoje.

Jurgis Janušaitis yra 
mielas kolega, sukalbamas 
bendradarbis ir lietuviškų 
reikalų atkaklus gynėjas. 
Jam ir visai šeimai, ypač 
kantriai žmonai Verutei, 
linkime darbingų ir sveika
tingų metų.

dUiunįt ra$o
GERB. TAUTIEČIAI,

Atvykau čia iš Lenkijos 
atlankyti gimines. Dirvą 
gauna mano brolis, pas ku
rį dabar esu. Skaitau iki 
skelbimų, t. y. beveik kiek
vieną žodį. Laikraštis labai 
įdomus, nes tokio laikraš
čio Lenkijoje net ir nesu
sapnuosime.

šia proga norėčiau pasiųs
ti ypatingai geriausius ma
no linkėjimus p. Meškaus
kui, už jo iš tiesų, man 
a s m e niškai, įdomiausius 
straipsnius. Linkiu jam dar 
ilgiausių metų darbo Dirvos 
redakcijoje.

Gaila, kad negaliu užsi
prenumeruoti Dirvos j Len
kiją. Netikiu, kad ją ten 
gaučiau.

Svečias iš Lenkijos

1NSTRUCTORS
TIRED OF SN0W?
COME TO SUN'NY 

NEW MEXICO
MACHINE SHOP 

INSTRUCTOR
AND

TVELDING INSTRUCTOR
• NEWLY EOUIPPED SHOP
• NINE-MONTHS CONTRACT

• EXCELLENT FUTURE
• TEACHING OR WORK 
EXPERIENCE REQUIRED 
CLOSING JULY 15. 1982 
Call or write: JERRY NIX,

SAN JUAN COLLEGE, 
4601 COLLEGE BLVD. 

FARMINGTON. N. M. 87401 
(SOS) 326-3311

(26-36)

TOOL & DIE M AKĖK
Small manufacturing company seeks 
journeyman Tool 6c Die Maker. Mušt 
have ability to s<st up and operate a 
precision mold makinp, and repair 
facility for R&D and Clasr A tooling. 
Growing company localed in a quiet 
centrai California comn unity wilK ex- 
cellent schools, tmld climale. close to 
several recreational areas including 
Sequoia and Kings Cariyon Nailonui 
Parks.
Salary commensuratc with experience, 
excellent benefits. For more informa- 
lion contact: Ken Tisher at:

BOWSMITH IRKIGAT1ON 
PRODUCTS
P. O. BOX 428

131 SECOND STREET 
EXETER, C A. 93221 

(209) 592-9485
(29-31)
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AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Antano Gustaičio 
'Eleginės satyros’

Antanas Gustaitis

Jei literatūros moksle ele
gija yra apibūdinama kaip 
raudos pobūdžio eilėraštis, 
o satyra — pajuokiantis, 
kandžiai kritiškas kūrinys, 
tai tų dviejų kraštutinumų 
sujungimas į vieną skamba 
p a r adoksiškai. Gyvenimo 
aktualijas perleidęs per sa
vo kūrybinę prizmę ir jose 
įžiūrėjęs ištisą eilę paradok
sų, mūsų talentingasis, mol- 
jeriškas humoristinės poe
zijos klasikas Antanas Gus
taitis savo naujausiame po
ezijos riniknyje "Ko liūdi, 
putinėli?”, per juoką sukel
damas ašaras, ašarojant nu
sišypsodamas, ir vėl išėjo j 
viešumą su pluoštu origina
lių eilėraščių, kuriuos jis 
pats tiksliai pavadino "ele
ginėmis satyromis”.

Poetas giliai išgyvena 
mūsų išeivijos dvasios men
kėjimą, iškeldamas visuo
menės ir jos vadų silpnybes 
bei ydas. Tačiau jo poezijos 
jėga glūdi dar ir tame, kad 
joje iškeliamos problemos 
yra ne vien lietuviškos, bet 
bendros kiekvienai, gerbūvį 
patyrusiai visuomenei. Tik, 
jas perkeldamas į mūsų bui
ties perspektyvą, jis savo 
poetine forma ir temos pa
sirinkimu tampa grynai lie
tuviškas. Jo eleginių satyrų 
jėga reiškiasi gyvenimo 
kontrastų priešpastatyme. 
To išdavoje skaitytojas pa
sidaro aiškią išvadą, kurios 
siekia ir pats poetas. Skur
di praeitis ir prabangiška 
dabartis, skambio kalbos ir 
nieko neveikimas, aukšti 
siekiai ir menkos priemonės 
— visa tai jungiasi į vieną 
tragikomišką sintezę, šalia 
noro verkti, verčiant karčiai 
nusišypsoti. Taiklus žodis, 
lengvas eiliavimas ir min
ties išbaigimas daro jo poe
ziją maloniai skaitomą vi
siems, kurie myli lietuvišką 
knygą.

Lietuvio išeivio gyvenimo 
plotmėje, kaip tam besifer- 
mentuojančiame vyne, ren
kasi sunkios nuosėdos, ne
randant lygsvaros tarp da
bartinio gyvenimo tikrovės 

ir praeities beužmirštamų 
išgyvenimų. Jei darosi 
graudu dėl "liūdinčio puti
nėlio”, likimo audrų atbloš- 
to į svetimą kraštą, pasime
tusio, nesuprantančio gyve
nimo paradoksų, taurelėje 
prie baro skandinančio sa
vo nekaltos žemaitiškos jau
nystės prisiminimus, tai ir 
tas klausimas ”ko liūdi?”, 
išvardinant tariamus pasi
sekimus, yra kupinas užuo
jautos ir tragizmo. Poetas 
jį tai pašiepia, tai verkia 
drauge su juo.

Mūsų visuomenės suma
terialėjimas ir tuščiažodžia
vimas, sumenkinimas di
džiųjų idealų, juos paver
čiant vien nieko nesakančių 
prakalbų objektu, "šlaks
tant kraują degtine”, yra jo 
satyrų dažnas taikinys. Ne-, 
gaili jis ir kandaus humoro, 
rašydamas apie mūsų suva
žiavimus, kuriuose gaišina
mas laikas besiginčyjant, 
tačiau nieko konkretaus ne
nuveikiant ir to nenuveiki- 
mo nesuprantant. Tarpusa
vio kaltinimai ir įtarinėji
mai, sukeliantys nereikalin
gą susiskaldymą, "šnipų in
vazijoje” skamba taip:

.. .”Oi Praamžiau rojaus sodo, 
Oi laikų keistume! —
Šnipas šnipui kelią rodo, 
Šnipo važi stumia.

... Vliko šnipas seka Altą, 
Altos šnipas Vliką, 
o raudonas šnipas baltą, 
Baltas kataliką”...

Matydamas lietuviškų 
šaknų silpnėjimą, Naujojo 
Pasaulio gėrybių pertekliu
je prarandant savo tikrąjį 
”aš”, dirbtinai nuduodant 
esant kitokius, negu iš tikro 
esame, poetas taip atvirai, 
nors ir perdėtai, nusako 
"Nenutautusi tautietį” (ps. 
47).

"Many dar niekas nenudilo, 
Net kelnės piemenio skylių. 
Dar ta pati rudinė milo. 
Ir ugnį titnagu skeliu.

Ir taip širdis kultūros kratos, 
Jog net su klumpėmis guliu 
Ir sapnuose su doktoratais 
Rods joju tėviškės kuiliu”... 
O mūsų liaudžiai jis turi 

daug gilios pagarbos, jo
je įžiūrėdamas pastovumą, 
kantrybę ir jėgą. ("Liau
dis”, psl. 58).

”... Velku diktatorius ir 
sargus

Šlovėn lyg rojun atdaran,
Kol, kojom kelyje pavargus, 
Visus nupurtau pragaran”...
Nepamiršta jo pastabi 

akis nei mūsų spaudos, 
"Humoristinėje žurnalisto 
tragedijoje” (psl. 76) pasa
kydamas daug karčios tie
sos ir apie pačius žurnalis
tus ir apie juos formuojan-

Rašytojas Antanas Gustaitis 
”Ko liūdi, putinėli?”

pasirašo savo naujausią knygą 
J. Garlos nuotr.

A
ir juokinga ..'. Bet toks jau 
žmogaus gyvenimas. Tiks
liai, be patoso, nereikalingo 
sentimento ar epitetų per
krovimo, poetas jį pertiekia 
skaitytojui. Ir taip lapas po 
lapo, eilėraštis po eilėraš
čio, per juokus nurieda aša
ros, o ašarą braukiant, brau
nasi šypsena. Kažkur šir
dies gilumoje skauda, bet 
tam skausmui neleidžiama 
pasiduoti, pripažįstant gy
venimo dėsnių neišvengia
mumą. Poetas pašiepia 
ydas, tačiau tuo pačiu metu 
jomis su didele meile sielo
jasi. Kaip mylintis tėvas, 
per skausmą ir pajuoką, jis 
ieško priemonių ydoms ša
linti, lygsvarai tarp dviejų 
pasaulių išlaikyti ir, atsirė
mus į gyvenimo realybę, fi
losofiškai ir ramiai susitai
kinti su didžiaisiais likimo 
sprendimais, nesibaidant ir 
mirties. Nestinga jo eilutė
se ir visiškai atviros užuo
jautos, sustojus ties gent- 
karčių skirtumui skausmu: 

”... Ir nors iš sielvarto 
kvatoki 

Ar uždainuoki: "Happy 
day!”- 

Prieš tave net vaikai 
kitokie, 

Kuriuos ant krosnies 
pagimdei, 

Kitokią ateiti nešeis 
Keliu su elgetos 

krepšiais”... (psl. 9)
Perskaičius "Ko liūdi, pu

tinėli?”, nušluosčius ašarą 
ir nubraukus šypseną, iš
lieka gryna, kaip kristalas, 
gilioms mintims medžiaga. 
Poetas pakrato sąžinę, pa
dilgina jausmus, tarp elegi
jos ir satyros radęs pras
mingą ir logišką lygsvarą.

čią bei jiems reikalavimus 
statančią visuomenę. Tarp 
hipokrizės ir noro įtjkti ei
nama labai siauru taku, nes 
reikia aprašyti ir "piniguo
se skęstantį žmogulį” ir 
"pranašą”, kad "jų neuž
mirštų tauta”. Tačiau toji 
pati visuomenė į žurnalistą 
kreipianti menką dėmesį, 
nes "valgę valgo, gėrę ge
ria, valdę valdo be tavęs", 
o jam mirus, žiurkės griau
siančios "gelsvą lapą, gar
bę tavo pavardės”...

Nebūtų Antanas Gustai
tis poetas, jei pro jo elegi
nes satyras neprasiveržtų ir 
jo paties asmuo. Jo humo- 
ųistiškas žvilgsnis į savo 
paties gyvenimo tikrovės 
neišvengiamumą yra blai
vus, be liūdesio filosofiškai 
susitaikęs su gyvenimo tra
gizmu. "Iš poeto pomirtinio 
bloknoto” trykšta graudžiai 
komiškos eilutės:

”... Žvalgaisi i kapus užėjęs 
Ir daros net gyvent smagiau: 
Nors brolių ir draugų mažėja, 
O priešų vis daugiau, 

daugiau...
Gal giltinė visus atves, 
O jie dar nesulauks tavęs?”

arba:
"Lopšy aukštielninki 

sulaukėm
Pirmųjų saulės spindulių, 
Ir vėl aukštielninki

išplaukiam 
Į dangų juodu laiveliu”

(Jubiliejinė Odė, psl. 75) 
Nepamiršta Gustaitis ir 

erotinio žmogaus gyvenimo 
elemento, be kurio bet ku
riame amžiuje gyvenimas 
būtų blankus. Tačiau ir čia 
jis gardžiai pasijuokia, 
šaukdamas tolimą mylimą
ją:

.. ."Kurčioj tyloj tave 
šaukiuos vardu, 

Jaučiu, glaudžiu, o rankų 
kaulus gelia...

... O be akinių lūpų 
nerandu”... (psl. 53)

Ir romantiška, ir graudu,

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI , 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Kalbos vargai
T. K/yga

Šįkart trumpas atsakas į 
S. Griežės malonų laišką. 
Smagu, kad yra žmonių, ku
riem teberūpi mūsų kultū- 
ros gerovė. O kalba tai pir
maeilė atspara tautos kultū
rai gyvuoti ir augti.

Pirmas priekaištas: esą 
ši skiltelė trumpoka ir ne 
gana dažna, kai "reikėtų 
kasdien rėkte rėkti, šaukte 
šaukti: PASITAISYKIM!" 
Taip, būtina garsiau šauk
ti, kad kalbos gadinimas bū
tų aptramdytas. Tačiau ži
nom dainos posmelį: Baltre- 
li broleli, kun tu padarysi, 
tūkstančių žmonių viens ne
išmokysi !.. Taigi ką tas 
vienas T. Klyga? Jei tuo 
svarbiu reikalu nesikvarši- 
na centriniai telkiniai (fon
dai, tarybų institutai, židi
niai, universiteto katedros 
steigėjai, švietimo ir orga
nizacijų vadovai, premijų 
teikėjai, simpoziumų ruošė
jai etc), tai vienišo, netitu
luoto balselio ar kas klau
sys? Neklauso. Kalba spau
doj ir visur menkėja. Net 
žurnalistų valdybininkai ne
paiso padraudimų, vis tebe
mala savo "atsiekimus, 
prietelius, svietą”... Gal 
verta ir man nutilti, ką tuš
čiom berykavus, lyg apaš
talui tyruose.

Sveikas visai netaikliai 
meti kaltę redaktoriam, kai 
jie atidirba ir taip jau už 
trejetą: straipsnius peržiū
ri ir redaguoja, korektūrą 
tikrina, skiltis ir puslapius 
surikiuoja (laužo), nuo
traukas įderina, viską pa
ruošia spausdinti. Tad jei 
bendradarbiai būtų sąžinin
gi ir rašytų tinkamai — 
redaktorius suspėtų darbus 
neblogai atlikti. Betgi ištai
syti svetimų rašinių klaidas
— jų begalės 1 — ar ne per
virš reikalaujame?

N urodot klaidą spaudoj
— galininką prie neiginio 
(reikia kilmininko). Taip, 
tokia taisyklė. Bet šis at
vejis yra "minkštas”, t. y. 
kitimo būklėj: vis dažnėja 
galininkas, ypač po bendra
ties; mat linksnis jau ne
vieno derinamas su gretimu 
žodžių, o ne tolimesniuoju 
neiginiu. Panašiai kinta kal
ba ir prielinksnių daugėji
mu, pvz. tebeina ginčas dėl 
frazės maldoj : kaip danguj, 
taip ir žemėj — ant žemės, 
žinom ir daugiau dvejaip 
gyvų faktų: šįmet — šie
met, apikaklė — apykaklė, 
dėdulė — dėdulis, palubė — 
palubys.

"Stovykloje mokyti me
ną’’ — jau rimta klaida, nes 
galim tik mokinius meno 
mokyti.

Minite žinutę Draugo 
geg. 5 d. apie šalčių paliktą 

(Nukelta į 6 psl.)
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DETROITO LIETUVIAI
SĖKMINGA IŠVYKA

Įvykusi rugpiūčio 15 d. 
St. Butkaus šaulių kuopos 
išvyka gražioje Sofijos ii* 
Adolfo Vaši ulių sodyboje 
buvo sėkminga. Į ją atsilan
kė ne tik Detroito, bet ne
maža buvo atvykę ir iš kitų 
vietovių: Balys Gražulis su 
žmona Marija iš Flinto, Vy
tautas Alantas su žmona 
Irena iš Redfordo, Antanas 
Sukauskas su žmona Brone 
iš Dearborn, Stasys Sližys 
su žmona Natalija iš Dear
born Hts., Petras Januška 
su žmona Birute iš Windso- 
ro, Stasys Garliauskas su 
žmona Erna iš Manchester, 
Liudas Selenis su žmona 
Onute ir Jūratė Pečiūrienė 
iš Ann Arbor, kiti iš kitų 
vietovių. .

Vasiulių sodyba erdvi ir 
joje auga daug medžių. 
Ypač malonu vaizdą sudaro 
ten augantieji berželiai. At
vykusieji galėjo pasirinkti 
sau vietą medžių pavėsyje 
arba šildytis prieš saulutę. 
Mėgstantieji vaisius, pa
traukė į jų gražų sodą, ku
riame auga įvairių vaisių 
medžiai. Vieni ėjo vaisių pa
ragauti, o kiti prisirinko ir 
namo parsivežti. Sutikęs so

dybos šeimininkę Sofiją Va- 
siulienę užklausiau: — 0 
kaip su obuoliais, ar galima 
nueiti Į sodą ir jų pasirink
ti? — Eik ir rink, kiek tik

KALBOS VARGAI
(Atkelta iš 5 psl.) 

gatvėse "milijoną skylių", 
šitokia metafora tikrai gru
bi, o gal tai naujamadis 
skonis ?

Peikiate mano posakį 
"grįžtelti atgal pasitikri
nant ..ir siūlote: grįžtel
ti atgal patikrinti... čia 
yra prasmės (gal ir tarmi
nio skonio) skirtybė. Ypač 
kad Jums kliūva sangrąža 
si, o ji kaip tik žodžio pras
mę nulemia tam tikra link
me (maždaug: pasidairant, 
apsisvarstant, pamąstant). 
Mūsų kalboj sangrąža ne
retai atrodo nelogiška ir kai 
kam užkliūva, pvz. bartis, 
skųstis, melstis, muštis — 
juk ne patį save bara, skun
džia, meldžia, muša to 
veiksmo veikėjas. Bet tokia 
kalbos logika.

Kai panorau patikrint Jū
sų nurodytą klaidą — "su
stojo aplankiti savo dukters 
šeimą” (reikia — šeimos), 
mat susidomėjau, ar ten 
tekste buvo aplankiti, ar tik 
Jūsų rašte ta trumpa į at
sirado — deja, nurodytame 
Draugo 1982. V. 4 d. 6 psl. 
tokio teksto išvis nesura
dau ... Turbūt netyčia ap- 
gavote? Tai gal suprasit, 
kaip laikraščių redaktoriam 
sunku išgaudyti bendradar
bių klaidų begales, jei ir 
Jūsų trumpo lakštelio ta 
blakutė neaplenkė ...

Antanas Grinius

nori, ir jei nėra prikritusių, 
pasipurtink, atsakė man šei
mininkė. Taip mums be
vaikščiojant po gražiąją 
Vasiulių sodybą ir jų sodą 
atėjo ir pietų laikas. Mote
rų sekcijos vadovė Adelė 
Poderienė, talkininkaujant 
Sofijai Vasiulienei, Apoloni
jai Skorupskienei, Onai ša- 
deikienei, Elžbietai Jodins- 
kienei, Liudai Macionienei, 
Eugenijai Bulotienei ir ki
toms pagamino skanius pie
tus. Bilietukus maistui par
davinėjo Romas Macionis, o 
bare dirbo ir trokštančius 
gaivino broliai Jonas ir Sta
sys Bartkai.

Suaukotų dovanų stalas 
buvo gan turtingas. Jų pa
skirstymą pravedė Irena 
Lauronavičienė, Lidija Min- 
gėlienė ir Matas Baukys. 
Vertingiausia ir gražiausia 
dovana lietuviška lėlė teko 
sodybos šeimininkams Va- 
siuliams. A. Jonynienės gra
žus šiaudinukų paveikslas 
— Vladui Staškui, ir josios 
vaza su rugių varpomis — 
Vincui Kankaliui. Dovanų 
laimėjimo kiekiu turbūt vi
sus nukonkuravo kuopos 
kapelionas kun. Alfonsas 
Babonas. Jis laimėjo net ke
turias dovanas. Ir taip visą 
dieną atsilankusieji praleido 
gražioje Vasiulių sodyboje. 
Tikrai jiems tenka didelė 
padėka. Juk jie iš to jokios 
naudos neturi, tik ant ryto
jaus daug darbo .. .

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Tautos šventės minėjimas 
šv. Antano parapijoje įvyk
sta rugsėjo 5 d. tokia tvar
ka: 10:30 šv. mišios para
pijos bažnyčioje ir po jų 
akademija ir meninė dalis 
parapijos salėje. Visi kvie
čiami atsilankyti į šią 
mums brangią Lietuvos 
šventę.

IŠVYKA ŠADEIKŲ 
SODYBOJE

Rugsėjo 6 d. Onos ir če- 
sio šadeikų sodyboje įvyks-

Grupė vasarotojų iš įvairių JAV ir Kanados vietų susitikę Floridoje prie Valodkų motelio. 
Iš kairės: Valodkienė, Garlienė, Tėviškės Žiburių red. kun. Gaida, Biliūnienė, Valodka su sūnumi, 
Likanderienė, Biliūnas ir Kralikauskai. J. Garlos nuotr.

Iš Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitės Dainavoje lie
pos 25-31 d. d. Simpoziumo apie laisvinimo veiksnius — Vliką 
dalyviai: A. Raulinaitis, V. Vaitekūnas, Br. Nainys, dr. K. Am
brazaitis ir J. Švoba. J. Urbono nuotr.

ta Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro ruošiama 
išvyka gražioje šadeikų so
dyboje, 28975 Wellington 
Rd., Farmington Hills. Gau
tas pelnas bus panaudotas 
Vasario 16 minėjimo išlai
doms padengti. Į išvyką at
važiuoti galima iš pat ryto.

ŽURNALISTŲ METINIS 
SUSIRINKIMAS

Lž S-gos Detroito sky
riaus narių metinis susirin
kimas įvyks š. m. spalio 
mėn. 10 d. tuojau po šv. mi
šių, šv. Antano parapijos 
mokykloj klasėje. Skyriaus 
valdyba ir revizijos komisi
ja padarys pranešimus ir 
bus išrinkta ateinantiems 
metams valdyba ir revizijos 
komisija. Po to diskusijos, 
klausimai ir sumanymai.

KENNEBUNKPORT
VASAROTOJŲ CHORO 

KONCERTAS

Kennebunkporto vasar
vietė yra žinoma savo va
sarotojų choru ir jo kasme
tiniu pasirodymu. Tikrumo
je šis choras neegzistuoja. 
Jis susidaro poros dienų lai
kotarpyje iš vėjelio šlamėji
mo, lietaus lašų kritikimo, 
iš bangų mušimosi į pakran
tę. Niekas net nežino kodėl 
jis susidaro. Bet taip būna 
kasmet.

Ir šįmet rugpiūčio 4 dieną 
Pranciškonų vasarvietės di
džioje salėje įvyko šio tra

dicinio choro koncertas, tu
rėjęs savo repertuare 18 nu
merių. Mišrus choras, mo
terų choras, vyrų choras, 
duetai ir solo sudarė įdomią 
programą. Chorui dirigavo 
ir jį ruošė muzikas Izido
rius Vasyliūnas, o jam ir 
solistei akompanavo Vyte
nis Vasyliūnas.

Tradicijos prisilaikant 
kiekviena choristė ir choris
tas buvo šaukiami į sceną, 
pasakomą jų pavardė ir vie
ta, iš kur atvyko ir viene
tas, kuriam priklauso.

Koncertas buvo pradėtas
A. Mikulskio daina Siuntė 
mane motinėlė, taliau sekė
B. Budriūno Tėviškėle, A. 
Aleksio Už Jūrelių už ma
relių, J. Bendoriaus Mergu
žėle lelijėle, K. V. Banaičio 
Po aukštus kalnus. Moterų 
choras išpildė: Mergaitė —
N. N., Kur tas kelelis — T. 
Makačino, Oi, močiut, moti
nėle — liaudies daina, Ne
munėlis — A. Bražinsko. 
Solo duetai: Bronė Stra
vinskienė ir Igoris Kučiaus- 
kas padainavo dvi liaudies 
dainas — Bernelis tinginėlis 
ir Eikime mudu abudu. So
lo dainuojančiųjų balsai 
skambėjo beveik profesio
naliai ir klausytojai juos šil
tai priėmė. Vyrų choras iš
pildė: Ta mūs seselė — liau
dies daina, Partizano mir
tis — F. Strolia žygis į Vil
nių — K. V. Banaitis. Ne
didelė vyrų grupė, bet dai
nininkai gražiais ir stipriais 
balsais padarė skambų įspū

dį. Pabaigai mišrus choras 
išpildė č. Sasnausko "Kar
velėli”, kur solo partija at
liko Bronė Stravinskienė, 
kukli, neskaitanti savęs so
liste. Kito temperamento 
dainininkė būtų reikalavusi 
solistės vardo, turėdama 
Bronės balsą ir klausą, bei 
muzikinį gabumą.

Močiute širdele, liaudies 
daina, Lietuva brangi, Nau
jalio, ir Eisim broleliai na
mo, koncertas buvo baigtas.

Šiuo choro koncertu buvo 
pagerbtas solinizantas vie
nuolyno viršininkas tėvas 
Jurgis Gailiušis. Jo garbei 
prie scenos "atvažiavo” di
džiulis tortas, degančiomis 
žvakėmis papuoštas, kurį 
lydėjo Steponavičienė ir 
Chlamauskienė. Choras ir 
klausytojai užtraukė Ilgiau
sių, sveikiausių, ir darbin
giausių metų savo solinizan- 
tui. Tėvas Jurgis Gailiušis, 
yra buvęs pranciškonų pro
vincijolas, kurio valdymo 
metu buvo pastatyta koply
čia, gimnazija, dabartinės 
vasarvietės namas ir dauge
lis kitų pastatų. Padėkojo 
už Šias jam suruoštas iškil
mes, pabrėžęs, kad daug kas 
jau išnyko, bet vasarvietė 
vis tebėra ir jis manąs, kad 
choras prisideda prie vasar
vietės pasisekimo. Jis padė
kojo Izidoriui ir Vyteniui 
Vasyliūnams.

Tortas nuvažiavo prie 
vaišių stalo, kur visi vaiši
nosi ir kalbėjo. Chorą suda
rė: soprano grupė — Jani
na Brasauskienė, Baltimore, 
Md., Dana Eikinienė, Ran- 
dolph, Coim., Ona Jasiūnie- 
nė, Phillips, Wis., Ada Kaz- 
las, Cleveland, Ohio, Genė 
Petrus, Amsterdam N. Y., 
Bronė Stravinskienė, Chica
go, III., Danutė Vakarė, Chi
cago, III., Elena Vasyliūnie- 
nė, Somerville, Ma., Birutė 
Vindašienė, Chicago, III. Al
tų grupė: Gražina Aleksan
dravičienė, Hartford, Con., 
Olga Jauniškienė, Dover, 
Ma., Kunigunda Kučiaus- 
kienė, Baltimore, Md., Gra
žina Mačiuikienė, Storres, 
Conn., Milda Murauskienė, 
Montreal, Canada.

Tenorų grupė: Julius 
Veblaitis, Union, N. J., I. 
Vasyliūnas, Somerville, Ma. 
Bosų grupė: Justin Bruožis, 
Worchester, Mass., Justas 
Buivys, Baltimore, Md., Vy
tautas Eikinas, Randolph, 
Ma., Igoris Kučiauskas, 
Baltimore, Md.

Svarbus įvykis buvo tas, 
kad choras, jo dainavimas 
ir visi įvykiai, kurie sekė, 
buvo filmuojami Balio Bra
zausko, kuris yra profesio
nalas filmuotojas, ir jis at
liko didelį darbą Kenne- 
punkporto vasarvietėje. Dė
ka Balio Brazausko vasaro
tojų choras buvo "įamžin
tas” ateičiai.

Choro koncertas suartino 
žmones ir sukėlė meilės bei 
simpatijos jausmų. Man te
ko garbė chorą organizuoti, 
būti jo pranešėja bei inter- 
pretatorė..

Elena Vasyliūnienė
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Gėrėme vyno likutį klausydami simfoninio 
ugnies šlamėjimo. Savo vaizduotės aš nė ne
bandžiau pažaboti — nė kas daugiau man liko. 
Galvojau, kad ir liūtė pastebėjo mano jausmų 
agitacijų, tačiau susilaikė nuo bet kokių pa
stabų. Po ilgesnės tylos, aš pajutau alkį. Baigėsi 
ir vynas. Nusileidau į virtuvę. Po penkiolikos 
minučių aš grįžau su dar keturiais Madeiros 
buteliais ir svieste kepta lydeka. Merginos ne
pažinau — persirengusi juodai! Nauja suknelė 
— nuo galvos iki žemiau kelių — Juoda! Ilgos 
rankovės uždarytas kaklas, juodos kojinės. Tik 
veidas ir pirštai balavo juodame paveiksle. Gul
dyk į karstų ir palydėk į amžinybę taure iki 
dugno! Ir šviesos pritemdytos. O kam? Ar ji 
rengiasi valgyti uždraustų vaisių? Ji sėdėjo 
ant pagalvėlio atsirėmusi sienos, susimasčiusi, 
lyg ką nutarusi ar apsisprendusi, galvoju, pri
imti paskutinę cigaretę iš savo egzekutoriaus 
rankų. Pamačiusi mane su vynu ir lydeka, ji 
pakėlė rankų saliutuodama. Aš net sustojau iš 
nustebimo, mano širdis pradėjo dar smarkiau 
plakti.

— Paslėpė kūnų, atidengė sielų.
Pirma suvalgėme žuvį. liūtė pasiūlė išgerti 

iki dugno — lydekos mėgstančios dugnų. Joks 
vyras nesipriešintų. Išgėrėm, palydėjom juo
kais. Ji pripylė po antrų — juokų daugiau. Su
sidomėjo Madeira. Skaitė etiketę palenkusi bu
telį ir keli lašai nukrito ant jos kelių. Nušluos
čiau. Ji nubraukė mano ranka greit bet aš spė
jau pasilenkti ir savo lūpomis paliesti jos. La
bai kvaila. Jos lūpos šaltos. Ne šaltos, o tiesiog 
ledinės — bučiavau šerkšnu aptrauktų stiklų. 
Drebulys nupurtė. O gal šaltas vynas?

Galva jau svaigo. Nežinau nuo ko: liūtės 
šaltumo, nuo židinio ugnies ar nuo Madeiros vy
no. O gal iš baimės, kad Naujų metų nakčiai 
turiu merginų, kaip lavonų. Bet ar ne mano 
užduotis jų atšildyti? Ar iš tikrųjų aš turiu 
merginų? Save visuomet laikiau sąžiningu ir 
moraliu, kone ispanišku riteriu. Ar gera mer
gina būtų važiavusi su manimi į kalnus, į vieš
butį praleisti visą naktį? Važiavusi ar neva
žiavusi — tik horoskopas atsakytų. ”Gerumas” 
čia dviprasmiškas. Kai Vaidilutė pirmoji pa
kvietė arbatos, jau tada iškilo nerimtos mergi
nos šmėkla. Mane patraukė jos nekaltas veidas, 
akių tragiką, mįslingas liūdesys. Visa tai ža
dėjo nuotykį, o aš mėgau nuotykius. Ji man 
atrodė nelaiminga, o aš jaučiausi laimingas, 
savo laime troškau "pasidalyti” su ja... Aš 
buvau vienišas kaip ir ji, tačiau vienišumą lai
kiau vertybe, dorybės sinonimu. Ničė egzistuoja 
vienas. Tai jau pranašumas, o pranašumas — 
stiprybė. Triukšmaujanti minia yra mieganti 
minia. Mieganti, nes "vienodai gera”,' tai yra 
karnavalinė muzika išdykaujančiam princui, 
ieškančiam miegančios gražuolės. Blankus tik
rovės koloritas. Mano dinamiška prigimtis vertė 
priešintis miniažmogiui. Susirinkimai, šokiai, iš- 
gėrimėliai — žvirblių ant mėšlyno parabolė: 
maitintis, mylėtis, miegoti.. . Bet, iš kitos pu
sės, ar mano "gerumas” liūtės atžvilgu nėra 
akmuo "velni neštas ir pamestas"? Ką aš jai 
siūlau, ką aš jai duodu? Kuo aš jų girdau, ko
kiomis idėjomis maitinu?

— Aš degu ...
— Vynas kaitina, — burbteli ji.
— Meilė ...
— Nesąmonė.

Esu vyno globoj. "Meilė” išrūko pro kaminą 
išgirdus liūtės "nesąmonę”. Aš norėjau var
tytis ant kilimo kaip trimėnesinis šunytis jį 
mylinčios mergaitės glėby, kaukti staugti, cyp
ti — kažkas praeina negrįžtamai, kažkas atei
na slaptai, kažko nustoji, kada iš tikro niekas 
nepraeina, neateina ir nesikeičia. Tik vaizduotė 
dega. Naujų metų sutikimo manija paraližavo 
mano dvasia, esu jau miniatūrinė orgija — kaž
kas turi atsitikti, neriuos iš kailio ...

— Myli? O ar tu negalvoji, mielas, — ji 
niekad nevadino manęs vardu, — kad aš pros
titutė ?

liūtės akys kaltina mane ir — vertai. Už
sidega paslaptinga mergaitė, jos veidas švie
sėja, žodžiai įgauna prasmę, ji ginasi morali
niais skydais, supratusi mano konspiracinį "ge
rumų”. Būtų nesąžininga meluoti tai, kuriai ką 
tik, pusiau lūpų, išpažinau meilę.

— Taip, galvojau ir tebegalvoju. — Aš 
pasitraukiau toliau lyg kaltas nuo teisiojo. — 
Aš nieko nežinau apie tave. Esi man paslaptis, 
niekad neatvėrei širdies, nei burnos. Jei įžei
džiau, atleisk. Nepasmerk aklo, nuėjusio ne tuo 
keliu.

— Sėskis arčiau, — ji metė pagalvėlį j 
mano glėbį. — Aš kaip tik noriu kalbėti — vy
nas ir mane trenkia. Ar pažadi klausyti iki pa
baigos, mielas?

— Dabar? — aš rimtai išsigandau. — Ar 
ne geriau biografines žinias palikti rytdienai, 
kada išsipagiriosme ?

— Rytdiena — obuoliai hisperidžių sode, 
ne man pasiekti. — Jos akys kibirkščiavo gana 
baugiai. — Aš nusigėriau tam, kad {gaučiau 
drąsos savo žodinei odisėjai. Būtinai dabar, 
prieš dvyliktą. Naujus metus sutikime jau ge
rai pažįstami ir be praėjusių metų paslapties.

— Kalbėk, aš klausau. Iki galo! — šūkte
lėjau patogiai įsitiesęs ant šilkinio pagalvėlio. 
— Aš tylėsiu.

1.
Aš ne prostitutė. Vienuolė. Ordino nemi

nėsiu, istorijos nekeičia. Mano tėvai buvo tur
tingi Suvalkijos ūkininkai, įsitaisę prie gilaus 
ir svajingo ežero. Savo vaikystę aš praleidau 
nerūpestingai — buvo ilgai žydintis pavasaris. 
Motina ypatingai mane saugojo. Aš ją mvlė-

Anatolijus Kairys

premijuota novelė

jau nemažiau. Ką davė — ėmiau, ką liepė — 
dariau. Aštuoniolikos būdama gavau atestatų. 
Tų patį rudenį mane atidavė vienuolynui. Ati
davė — pakartoju. Aš nenorėjau būti vienuole, 
bet sutikau mamos prašoma. Važuodamos ver
kėme abi. Aš nežinojau, kodėl verkė mama, bet 
jei verkia, aš turiu stoti į vienuolyną ir būti 
vienuole. Sapnuodavau raudonas uogas, sirps
tančias ant debesyse augančių medžių, ir jos 
atrodė neapsakomai skanios. Po mėnesio išbė
gau. Grąžino atgal. Motina neperkalbama. Gy
venimas, jos galva, būsiąs man geresnis anapus 
mūrų, nei šiapus. Turime daug nuodėmių, duktė 
išmelš atleidimą, Dievas priims nekaltos mer
gaitės auką. Tu esi, dukrele, mūsų giminės vai
dilutė ...

Kas per nuodėmės, kokie nusikaltimai, ko
dėl reikia vaidilutės atsipirkti — aš nesiteira- 
vau, tik jaučiau, kad nuodėmių iš tikro yra, jei 
motina aukoja savo vienturtę. Mano tėvas mirė 
kalėjime už "teisingą”, dėdės žodžiais, žmogžu
dystę, o ir pats dėdė prigėrė ežere, sako, neat
sargiai besiirstydamas; motina pirko "išgany
mą” karvėmis, bet klebonas pavaręs ... Skaus
mas nepraėjo, sąžinė nenurimo, ašaros nenu
stojo — reikėjo aukos.

Pašaukimo aš neturėjau, tačiau vienuolės 
pareigas atlikau ne blogiau už tas, kurios atėjo 
pašaukimo traukiamos. Noviciatų atlikau, įža
dus gavau. Meldžiausi už tėvą, motinų, dėdę, se
nelę ir, motinos įprašyta, už Kaziuku, gerų ber
niuką. Už nuodėmes, kurių aš nepapildžiau. Kas
dien. Būčiau tikrai išmeldusi dangų visiems, jei 
nebūtų prasidėjęs karas ir mano litanijas nu
traukęs.

Tą sekmadienio popietį, kada susikibo rusai 
su vokiečiais, aš su drauge ėjau į miestelį vy
resniosios siųsta. Pamiškėje stovėjo kulkosvai
dis ir prie jo trys rusų kareiviai. Pamatę mus, 
jie pastojo kelią. Mano draugė pasileido bėgti 
ir jai pasisekė — išbėgo, o mane įsitempė miš- 
kelin. Supratau, kas bus. Ėmiau šaukti, burną 

tuoj užkišo, numetė ant milinės. Trys iš eilės. 
Kai pabaigė, seansas prasidėjo iš naujo — bu
vau išeilėta antrą kartą. Ir po šešių sąmonės 
nenustojau, žiūrėjau kaip į žvėris, netikėdama, 
kad taip gali būti. Kai nuvažiavo, aš nualpau.

Atsipekėjau ligoninėje. Prie mano lovos 
stovėjo kapelionas ir vyresnioji. Kvota. Viską 
pasakiau, ką prisiminiau. Prašiausi atleidžiama 
nuo įžadų ir vienuolyno. Pranešė motinai, ši 
tuoj pribuvo, verkė ir kartojo: Dievo bausmė, 
Dievo bausmė. Nuostabu, aš netikėjau į jokią 
Dievo bausmę tada, netikiu dabar — niekuo 
Jam nebuvau nusikaltusi.

Aš žinojau, kad mano tėvas mirė kalėjime, 
bet už ką ten pateko — nežinojau. Viskas nuo 
manęs buvo slepiama — net ir suaugus. Na
muose buvau retas svečias: žiemas praleisdavau 
gimnazijos bendrabutyje, o vasaras ekskursi
jose ar pas gimines. Mane laikė kuo toliau nuo 
viską žinančių kaimynų, kuo toliau nuo kažko 
baisaus — tegirdėjau nuotrupas, apkalbas ir 
gandus. Motinos klausinėti nedrįsau — liguis
tai nervuota. Dabar ji sėdėjo ant lovos krašto 
suvargusi ir sulinkusi, atrodė jau senutė, nors 
tebuvo vos 40 peršokusi. Verkė ir verkė, iki 
skausmo, iki kaulų gėlos.

— Kas dabar bus, kas bus ...
Kažkodėl man nebuvo jos gaila. Aš turėjau 

savo bėda. Griežtai pasipriešinau grįžimui į 
vienuolynų.. Ji pradėjo springti savo pačios oru. 
Aš paslėpiau jos galvų po krūtine. Kūkčiojo, 
duso, kriokė. Bijojau, kad nenumirtų iš skaus
mo.. Kai nurimo, aš jų pabučiavau. Pirmų kar
tą taip širdingai, ir paklausiau:

— Mama, už ką tėvelis pateko j kalėjimų?
1 šeimos žaizda — nepaliesk. Mano senelė 

dar vaikystėje prašė manęs neprisiminti tėvo, 
būsią geriau. Jis išvykęs — ir užmiršk. Dabar 
aš buvau pasiryžusi sužinoti tiesų iš motinos 
lūpų, iš motinos, pareikalavusios mano aukos, 
sukrovusios man aukurų. Motinos graudulys 
manęs visai nejaudino.

Mama kuri laikų telkėsi. Aš pakartojau 
klausimų tvirtesniu balsu. Esu nebe vaikas. At
kask, sakau, tų duobę ir parodyk, kas joje pa
laidota .Ir motina pradėjo pasakoti.

”— Kai tavo tėvas man pasipiršo, aš bu
vau susižiedavusi. Niekam nežinant. Mano Ka
ziukas, kaimyno sūnus, nebuvo turtingas, bet 
turto man nereikėjo — aš buvau vienturtė, kaip 
ir tu, užkurinė. Aš mylėjau jį nuo vaikystės 
metų ir tikėjau, kad pats Dievas man jį pa
skyrė. Buvome prisiekę niekada nesiskirti — 
jis pabučiavo mano ’ kryželį, aš jo, tada nusi- 
ėmėm nuo kaklų ir pasikeitėm. Aš radau, kų 
mylėjau, apie kitą vyrų nė galvoti nedrįsau. 
Bet Kaziukas nepatiko mano tėvams. Jie pasi
priešino ir tuojau išpiršo vyrą su pinigais, ką 
tik iš Amerikos grįžusi. Buvo pridarę skolų, vė
liau sužinojau, leisdami į mokslų dėdę ir išpa- 
sogindami dvi seseris, mano tetas. Tėvai sutarė 
vedybas be mano sutikimo. Kad aš jo nemylė
jau, kad buvau susižiedavusi su Kaziuku — 
nenorėjo nė girdėti.

Skandintis nebėgau. Nebėgau nė į miestą, 
kaip siūlė Kaziukas. Vestuvės įvyko po trijų 
savaičių, užsakams išėjus. Prie tėvų parinkto 
vyro nepripratau, nors motina tvirtino, kad pri
prasiu. Sąžinė graužė dėl priesaikos Kaziukui. 
Iš pirmos dienos pastebėjau klaidą — reikėjo 
bėgti iš namų. Likau ištikima bažnytinei prie
saikai, kenčiau neišpasakytai, vis laukiau ste
buklo, tikėjau Dievo malone, gal pasigailės. 
Vienus metus nesipriešinau nei žodžiu, nei 
veiksmu. Bet kantrybė išsibaigė, mano dvasia 
veržėsi iš prievarta uždėtų grandinių. Vyras 
stambus, pražilęs jau, rūkė machorką, dantys 
pajuodę, nemėgo praustis, todėl dvokė šutu. Be 
viso to, jis buvo 19 metų už mane vyresnis — 
vienmetis su mano mama, tavo senele. Nema
lonu būdavo prie jo sėdėti ir žiūrėti, o atsigul
ti — Dieve apsaugok ... Ėmiau vengti, dažnai 
užsirakindavau. Dar po metų — namai virto 
pragaru. Buvau pasiryžusi jį išvaryti, jis su
tiko, bet mama užstojo. Ir tu gimei. Aš pasa
kiau1 — gana f Išsikėliau į klėtį. Vieną kartų 
jis įlindo išlaužęs duris, aš malka praskėliau 
jam galvą ... (Bus daugiau)

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
DIRVĄ
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NEW YORK
KASOJE 5 MILIJONAI-
š. m. rugpiūčio 9 New 

Yorke įvyko reikšmingas 
KASOS Kredito Unijos ta
rybos pasėdis. Buvo praneš
ta, kad nepraėjus nei dviem 
su puse metų nuo KASOS 
įsikūrimo, indėlių suma jau 
viršija 5 milijonus dolerių. 
Visi indėliai yra padėti val
džios apdraustose instituci
jose arba išduoti į užstatais 
garantuotas paskolas. Iš už
dirbtų palūkanų KASOS na- 
riams-taupytojams išmoka
mi aukšto procento dividen
dai. Tam tikras pajamų pro
centas yra laikomas atsar
giniam rezerve, kaip to rei
kalauja valdžios nuostatai.

Ši dinamiška lietuvių tau
pymo institucija sparčiai 
auga ir plėsdama savo veik
lų visame pasaulyje, žada 
pasivyti kaimynų kanadie
čių kredito unijas, veikian
čias jau eilę metų, šiuo me
tu planuojama atidaryti 
KASOS bankinio patarnavi
mo skyrius Floridoje, Kana
doje ir lietuvių gausiai ap
gyventoje Chicagoje.

KASAI šiuo metu vado
vauja pirmininkas Vytautas 
Vebeliūnas ir tarybos na
riai: V. Alksninis, A. Bal
sys, R. Kezys, Laima Lilei
kienė, A. Šilbajoris. Vietoj 

'neseniai mirusio dr. Ibseno 
Skeivio, tarybon nauju na
riu paskirtas pasižymėjęs 
inžinerijos mokslininkas dr. 
Rimas, Vaičaitis. Skolinimo 
ir kontrolės komitetams va
dovauja M. Brakas ir Z. 
Jurys.

Pažymėtina, kad KASOS 
Kredito Unija šiuo metu 
duoda aukščiausius procen
tus už IRA pensijos indė
lius. Atidarę IRA sąskaitą 
iki rugsėjo 15 dienos, tau
pytojai dar gali gauti 15% 
palūkanas. Vėliau, ekonomi
nėm sąlygom keičiantis, 
procentai gali gerokai su
mažėti. Už paprastas taupy
mo sąskaitas KASA moka 
net 9'4 dividendų, o už vi
sų rūšių certifikatus taip 
pat moka kiek galima aukš
tesnius procentus.

Dėl smulkesnių informa
cijų galima kreiptis šiuo ad-

New Yorke sparčiai auganti ir dinamiška

FEDERALINĖ KREDITO UNIJA 

KASA 
patarnauja viso pasaulio lietuviams.

• KASA už paprastas taupyme sąskaitas moka 9% palūkanų.
• Už IRA pensijos indėlius KASA šiuo metu moka 15%.
• Už didelius ir mažus certifikatus KASA moka kiek galima aukščiausius 

procentus..

• Visiems taupytojams KASA lengvomis sąlygomis suteikia visų rūšių paskolas.
— KIEKVIENO ASMENS INDĖLIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,000 dolerių —

Kreipkitės į KASĄ šiuo adresu:
Lithuanian FederaI Credit Union, 86-01 114th Street,
Richmond Hill, N. Y. 11418. Telefonas: (212) 441-6799.

(51-33)

CHICAGOS LIETUVIAI
PLB valdybos reikalai
Pirm. V. Kamantas pa

informavo, kad lankėsi 
skautų stovykloje Rakė ir 
Fronto bičiulių poilsio sa
vaitėje, Dainavoje ir pada
rė pranešimus. Dalyvavo 
Washingtone Baltų dienos 
paskelbimo pasirašyme ir 
prezidentą R. Reaganą pa
kvietė į II PL Dienas.

M. šilkaitis paruošė apie 
Lietuvą anglų kalba infor
maciją, kuri bus išleista 
PLB vardu.

A. Gureckas painforma
vo, kad atvyksta japonas 
studentas Takashi Naito ir 
rugpiūčio .18-20 d. lankysis 
Chicagoje. JĮ pagloboti su
tiko Daina Kojelytė.

Į LB Europos kraštų pir
mininkų suvažiavimą, įvyk
stantį Londone, Anglijoje, 
laike Europos studijų sa
vaitės, vyksta pirm. Vytau
tas Kamantas. Dar lanky
sis Vasario 16 lietuvių gim
nazijoje, Miunchene ir Ro
moje.

štetino lietuvių draugijos 
pirm. Lionginas Prasčiūnas 
prašo paremti jų pastangas 
atnaujinti Dariaus-Girėno 
paminklą Soldine. Darbai 
kainuos 600,000 zlotų (apie 
10,000 dol.). Turi surinkę 
250,000 zlotų. PLB valdyba, 
per kultūros komisiją, pa
skyrė 100 dol. Lietuvių vi
suomenė ir organizacijos 
prašomos štetino lietuvių 
pastangas paremti savo au
ka. Aukas siųsti PLB val
dybos adresu. Jos bus per
duotos minėtam tikslui.

Gautas II pasaulio Lietu
vių Dieni] inkorporavimo 
patvirtinimas ir nuo mokes
čio atleidimas. Direktoriais 
patvirtinti: dr. Antanas 
Razma, Vaclovas Kleiza ir 
Kostas Dočkus.

Antanas Juodvalkis

1983-tieji metai — 
AUŠROS metai

AUŠRA 1883-1886 m. Ra
gainėje ir Tilžėje ėjęs pir
mutinis Didžiajai Lietuvai 
skiriamas spausdintas lie
tuvių laikraštis, rašo Lietu
vių Enciklopedija:

Bandymai gauti leidimą 
leisti lotyniškomis raidėmis 
lietuvišką laikraštį Vilniuje 
ar kitoje vietoje, atsimuš
davo į rusų administracijos 
kietą ”Niet” (ne). To laiko 
lietuviai šviesuoliai, ieško
jo kelių lietuviškam laikraš
čiui leisti, nes buvo pribren
dęs gyvas reikalas. Dr. Jo
nas Basanavičius išsikėlęs 
į Bulgariją, tuojau užmezgė 
ryšius su Mažosios Lietuvos 
veikėjais ir po didelių pa
stangų bei ilgų svarstymų 
buvo išleistas pirmas lietu
viškas laikraštis AUŠRA. 
Atsakinguoju redaktorium 
pasirašinėjo dr. J. Basana
vičius, o technišką darbą 
atliko J. Mikšas. Lietuviš
koji inteligentija Aušrą su
tiko palankiai ir ją rėmė 
straipsniais ir pinigais. Ne
truko bandymų Aušrą lega
lizuoti ir perkelti Į Kauną, 
nes jos platinimas ir straip
snių peržiūrėjimas bei per
siuntimas visus vargino ir 
reikalavo didelio atsargu
mo. Kaip paprastai, ilgai
niui prasidėjo nesutarimai 
ir atsirado nepatenkintų dėl 
vedamos linijos ir vieno ki
to straipsnio bažnyčios 
klausimais. J. šliupas rei
kalavo griežčiau pasisakyti 
prieš rusų ir vokiečių politi
ką bei kelti okupacinių val
dininkų nedorus darbus. J. 
Mikšui pasitraukus, Aušros 
reikalą užgulė vieną Marty
ną Jankų, nesugebėjusį rei
kiamai susitvarkyti. J. Šliu
pui perėmus redagavimą ir 
pradėjus savistoviai tvar
kytis, Aušros likimas buvo 
išspręstas, nes anksčiau bu
vę nesutarimai, iškilo visu 
aštrumu ir parodė, kad lie
tuviai, kai liečia tikėjimą ir 
politiką, nesugeba kartu 
dirbti.

Vėliau dr. J. Basanavi-

resu: 86-01 114th Street, 
Richmond Hill, N. Y. 11418. 
Telefonas: (212) 441-6799, 
arba 441-6947. Įstaiga ati
daryta šešias dienas savai
tėje nuo 9 vai. ryto ir šio
kiadieniais iki 9 vai. vakaro.

Alg. š.

R. Zotovienė. Užpustytas kelias (akvarelė).

RINGALĖS ZOTOVIENĖS 
KURINIŲ PARODA

Dailininkė Ringailė Zoto
vienė su savo akvarelėmis 
rikiuojasi į mūsų žymiųjų 
akvarėlistų tarpą. Pradėju
si meno studijas 1953 me
tais Art Institute Chicago
je, studijas tęsė dar kituose 
keturiuose universitetuose, 
ir 1981-1982 jas gilino New 
Yorke.

Dail. R. Zotovienė yra da
lyvavusi grupinėse parodo
se Illinois, Michigan, Ohio, 
Floridoje. Individualines pa
rodas tūrėjo Juno Beach, 
Beverly Shores, Toronte, 

čius rašė: "Aušrojeateizmo 
ir su žiburiu vidudienyje 
atrast negalėtume ir tik 
vietomis, šliupui redaguo
jant, junti menką socializ
mo kvapą”. J. Basanavičius 
laikė, kad labiausiai prieš J. 
šliupo redaguojamą Aušrą 
kai kurias grupes sukiršino 
ne Aušros turinys, bet pa
ties šliupo asmuo, kadangi, 
dar prieš išvykdamas iš Lie
tuvos jis jau buvo susida
ręs netikinčio reputaciją” 
(L. E. 468 psl.).

Pasireiškus griežtesniems 
nesutarimams, J. šliupas 
Aušros redagavimą perdavė 
atkviestam J. Mikšui, o vė
liau J. Andziulaičiui, šiuo 
laiku nubirėjo dalis bendra
darbių ir rėmėjų. Bankruta
vus Mkšio spaustuvei, su
stojo ėjusi ir Aušra. 1883-86 
m. Aušros išėjo 40 numerių, 
sujungtų į 29 sanesiuvinius.

Nežiūrint visų nesutari
mų ir nepriteklių Aušra bu
vo pirmas lietuviškas laik
raštis, spausdintas spaustu
vėje ir skirtas plačiajai lie
tuvių visuomenei.

Minint AUŠROS šimto 
metų sukaktį, A. Juodvalkis 
pasiūlė 1983-sius metus pa
vadinti AUŠROS metais.

A. Juodvalkio siūlymą 
PLB valdyba, dauguma bal
sų patvirtino (8 už, 1 prieš, 
1 susilaikė.

Tokiu būdu, 1983-ji me
tai skelbiami AUŠROS me
tais.

Manoma, kad Aušros me
tų paskelbimas sustiprins 
lietuviškų laikraščių reikš
mę ir prailgins jų amžių. 
Ok. Lietuvoje pogrindžio 
spaudos leidėjai Įgaus dau
giau drąsos ir pasitikėjimo, 
nes jaus dedamas lietuvių 
pastangas išsilaikyti.

Clevelande, New Yorke. 
Grupinėse parodose už ta
pybą ir akvarelę yra laimė
jusi visą eilę premijų. Paro
dų lankytojai ir meno kri
tikai jos kūrybą labai ver
tina.

Rugsėjo 3 d. jos darbų 
paroda bus atidaryta Čiur
lionio (Jaunimo Centre) ga
lerijoje. Bus išstatyta apie 
70 akvarelės ir aliejinės ta
pybos paveikslų.

Jei anksčiau rengtose pa
rodose lyg ir pirmavo akva- 
rėlėse pieštos gėlės, dabar 
jos paveiksluose vyrauja 
gamtos peisažai. Metų lai
kuose žaidžia gamtos stichi
ja. Vanduo, oras, žemė ir 
augmenija tarp audrų ir 
saulėtų dienų.

Dailininkės abstrakto dar
bai spindi lyg gyvenimišku 
naturalumu, ieškojimu.

Aliejinėje tapyboje ji ieš
ko tautinių motyvių.

šešeri metai prabėgo po 
dailininkės paskutinės indi
vidualinės parodos. Per tą 
laiką, ji tartum užgrūdinta 
studijose, ieškojimuose, sa
vo kūryboje surado save.

Paroda rengia ASS Filis
teriai. Paroda tęsis nuo rug
sėjo 3-12 d. Atidarymas: 
rugsėjo 3 d. 7:30 vai. vak.

Vyt. Kas.

LOS ANGELES
• "Lietuvių Dienų” žur

nalo metinis piknikas įvyks 
rugsėjo mėn. 19 d. šv. Ka
zimiero parapijos viršutinė
je salėje. Pradžia: 12:30 
vai. p. p. Bus duodami pilni 
pietūs veiks baras. Pelnas 
eis lietuviškai spaudai rem
ti. Visi kviečiami dalyvauti. 
Rengėjai prašo tą dieną re
zervuoti lietuviškai spaudai.

• šv. Kazimiero parapijos 
metinis balius su sol. Ma
ryte Bizinkauskaitė iš 
Broekton Mass., įvyksta 
spalio 17 d. viršutinėje pa
rapijos salėje. Taip pat bus 
ir laimėjimų traukimai. Ba
liaus pelnas e:s užmokėti 
skolai, kuri buvo užtraukta, 
uždedant naują stogą mo
kyklai, bažnyčios zakrasti- 
joms.

Envelope Machine 
ADJUSTERS

National envelope company in llnuf8- 
ton seeks adjusters w/expr. on Sinitbe 
LO. MO. ans SO njachines. Excel1ent 
pay * many i ringe' benelil.-* Call 
collect Wavne Michael. 713-747-4800.
MAIL1VĖLL ENVELOPE CO. 

7400 ARDMORE ST.
HOUSTON. TEXAS 77054 

Equaj Opportunity Emplover M/F 
(27-nt
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MOKSLO METAMS ARTĖJANT
Vasaros atostogos ir po

ilsis stovyklaujant jau bai
giasi. Artėja nauji mokslo 
metai. Pradėkime juos pil
nai pasiruošę. Laiku suras- 
kime mokyklų vedėjus ii’ 
sudarykime mokytojų kad
rus. Užsakykime vadovė
lius ir kitas reikalingas 
mokslo priemones. Tai vis 
techniški darbai, kuriuos 
nesunkiai galime sutvarky
ti.

Visų svarbiausia, tai 
branginkime ir įvertinkime 
lituanistines mokyklas, nes 
per jas mes skiepijame mei
lę Lietuvai ir lietuvių kalbai 
savo vaikučiuose, kurie 
ateityje neš mūsų tautos 
fakelą. Remkime šeštadie
nines mokyklas ne tik mo
raliai, bet ir finansiniai. 
Stenkimės, kad visi mokyk
lų suolai būtų užpildyti, kad 
neliktų nei vieno lietuvio 
berniuko, ar mergaitės ne
lankančių tas mokyklas. Tai 
mūsų visų šventa pareiga: 
apylinkių ir apygardų val
dybos narių, tėvų komitetų,

mokytojų, klebonų, redak
torių, .lietuviškų organiza
cijų, radijo valandėlių, spor
to klubų, Jaunimo Sąjun
gos, tėvų bei visų pavienių 
lietuvių. Tai pareiga mūsų 
visų, mielas lietuvi. Nuo tos 
pareigos niekas mūsų ne
gali atleisti ir mes nusikal
sime prieš savo tautą, jei 
šios pareigos neatliksime. 
Giliai tikime, kad mūsų vi
sų bendromis pastangomis 
mokinių skaičius šeštadieni
nėse mokyklose galima pa
didinti.

Tad skambinkime visi 
varpais, tarsi tautą šauk
dami sukilimui. Belskime į 
visų tų lietuvių tėvų duris, 
kurių vaikai dar nelanko 
šeštadieninių mokyklų. Pri
imkime juos išskėstomis 
rankomis ir su meile. Ta
čiau greičiausiai jie ir šio 
JAV LB Krašto valdybos 
a t s išaukime nepaskaitys, 
todėl, mielas lietuvi, kuris 
skaitei ar girdėjai šj atsi
šaukimą, privalai juos pa
raginti. Tiesa, už šios pa-
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Tel. (216) 531-3500

AMBER STUDIOS,
505 East 185 Street, 

CLEVELAND, Ohio 44119

Ignas 
Kezys 
Rimas 
Hicks

• Leach
• Palubinskienė
• Petrikonis

• žumbakienė
• Zulik
• Nackowitz

Galerijoje rasite didelį pasirinkimą sekančių menininkų tapybos ir 
grafikos kūrinių:

•
Galerija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais nuc 12 iki 6 vai. 

vak., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 vai. vak. ir šeštadieniais 
nuo 10 iki 6 vai. vak. Uždaryta trečiadieniais.

Rimas Laniauskas, prezidentas

* * ♦ 
* * ♦ * * * 
♦ * 
♦ ♦ * * 
♦ ♦ * 
* ♦ * > * 
♦ *
* * * * * * •>

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠltlNĄ
185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.

reigos neatlikimą negręsia 
nei Sibiras, nei kalėjimas, 
nei beprotnamis, bet lietu
viška sąžinė grauš tave, jei 
dėl tavo kaltės ar apsilei
dimo bent vienas lietuviu
kas neateis į lituanistines 
mokyklas.

JAV LB Krašto valdy
bos vardu kviečiu į talką 
pagrindiniam JAV Lietuvių 
Bendruomenės darbui — 
švietimui. Mokyklos patal
pos ir mokytojai dar nesu
daro lietuviškos mokyklos. 
Mokykloms yra reikalingi 
mokiniai.

Ta pačia proga prašau 
visus lietuvius lietuviškas 
mokyklas paremti finansi
niai. Rugsėjo mėnuo yra 

Lietuviu Bendruomenės mė
nuo, kurio metu visos su
rinktos aukos, prie jų pri
jungus Lietuvių Fondo pa
ramą, bus iki vieno cento 
išdalintos tiesiogiai šešta
dieninių mokyklų paramai. 
Tavo auka šiuo metu yra ne 
mažiau svarbi už auką Va
sario 16 proga, nes jei mes 
neturėsime lietuviškai kal
bančio, rašančio ir galvo
jančio jaunimo, nebeliks nei 
mūsų laisvinimo veiksnių, 
nei lietuviškų parapijų, lai
kraščių, žurnalų, radijo va
landėlių, nei lietuviško kul
tūrinio gyvenimo. Išeivijo
je lietuviškas švietimas yra 
mūsų visų pagrindinis užda
vinys, todėl jį visi kartu 
vykdykime. Savo aukas ati
duokime vietos apylinkės 
valdybai arba siųskime JAV

CAPE COD
PASISEKUSI GEGUŽINĖ

Liepos mėn. 17 d. labai 
gražiam orui esant (gal tik 
truputi per karštam) įvyko 
tradicinė Cape God lietuvių 
gegužinė.

Dalyvavo labai daug lie
tuvių suvažiavusių iš įvai
rių Amerikos ■ ir Kanados 
vietovių. Susitikome dau
gelis, kurie išvyko gyventi 
į Floridą, bet vasarai mie
lai aplanko gimines ir prie- 
telius Cape Cod.

Buvo surengta vietinių 
čia Cape Cod gyvenančių 
meno mėgėjų paroda. Daly
vavo E. Bliudnikas išsta
tęs. 5 didelio, formato, mėsinius, St. Mmeika išstatęs 
9, ir Ed. Jansonas išstatęs 
30 medžio drožinių bei įde- 
ginimų medyje. Nors paro
da buvo įrengta garaže, bet 
garažo sienos buvo specia
liai padengtos medžiaga ir 
atrodė, kaip meno galerija, 
už tai padėka E. Bliudnikui 
ir V. židžiūnui.

Loterija buvo gausi ge
rais laimėjimais. Buvo net

LB Krašto valdybos vice
pirmininkui finansų reika
lams šiuo adresu: Alfonsas 
Vėlavičius, 11319 Ventura. 
Dr., Warren, Mich. 48093.

Vytautas Kutkus
JAV LB Krašto valdybos 

pirmininkas

virš 12 bonkų įvairių gėri
mų. Buvo įvairių rankdar
bių ir kt. daiktų net 70 lai
mėjimų. Taigi didelė gali
mybė ką nors laimėti.

Veikė puikus bufetas su 
pačių lietuvių labai skaniai 
pagamintomis dešromis su 
kopūstais ir kt. valgiais. 
Taip pat buvo pastiprinan
čių ir gaivinančių gėrimų.

Kadangi oras buvo labai 
karštas tai gegužinės vieta 
apaugusi dideliomis pušimis 
ir eglėmis suteikė labai ma
lonaus poilsio už ką tos so
dybos savininkui F. Mandei- 
kiui visi rengėjai ir gegu
žinės dalyviai nuoširdžiai 
dėkoja už leidimą naudotis 
tokia puikia sodyba malo
niam visų lietuvių paben- 
ir židžiūnams už leidimą 
naudotis garažu — parodai, 
o taip pat visiems tautie
čiams, kurie prisidėjo prie 
šios gegužinės paruošimo ir 
pasisekimo, be to ir visiems 
lietuviams iš arti ir toli at- 
vykusiems su mumis paben
drauti ii’ praleisti malonų 
vasaros vakarą kartu.

Tad iki malonaus pasima
tymo kitais metais. (jed)

★ ★★★★★★★★★★★★★★★■t

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

4^- Wlio are the 
Y* Norbertines?

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės daibus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakeuood, Ohio

We offer the opportunity for Teadplng 
and Pasterai Minlatry wlth life in community.
We are men seeklng (»od through
f aharedllfe f sharedprayer f ahared tnlnlstry

This is our challenge!
For more Informatlon wrtte (O: Rev. Gene Gries, OPraeni. 

Vocatlon Dtrcctor 
St Norbert Abbey
De Pere, Wiaconain M11B

Addresa________Name

Clty .

A«e_ — Cotnpieted Hlgh School

Stale___________ Ztp

----------- College______
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ŠIŲ METŲ
ABITURIENTAI

• Abiturientų pagerbimo 
vakaras įvyks rugsėjo 18 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Namų salėje. Sta
lus prašome užsakyti pas J. 
Mikonį telef.: 531-2190 ir 
pas K. žiedonį 944-8058.

RAMOVĖNŲ GEGUŽINĖ

Visi maloniai kviečiami 
atsilankyti į žurnalui "Ka
rys” paremti gegužinę š. m. 
rugpiūčio 29 d., sekmadienį, 
1 vai. p. p. prie Erie ežero. 
Važiuot Lakeshore Blvd. iki 
Cantebury Rd. čia sukti į 
ežero pusę ir už 300 metrų 
gatvė atsiremia į gegužinės 
aikštę.

Gegužinėje galima bus 
gauti šilti pietūs, kava, 
veiks baras ir gausi loterija. 
Laukiama svečių!

Skyriaus valdyba

• PLB Valdyba savo po
sėdyje, įvykusiame rugpiū
čio 4 d., nutarė skelbti 1983 
metus "Aušros” metais..

PRADEDA MOKSLO 
METUS

Clevelando šv. Kazimiero 
lituanistinė mokykla prade
da mokslo metus rugsėjo 11 
d. 9 vai. ryto. Nemokančius 
lietuviškai ir vaikų darželio 
mokinius registruoti prašo
me pas J. Vyšnionį telef. 
9,44-5118 iki rugpiūčio 31 d.

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St.. Eastlake. 
Ohio 11094. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius. 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

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.

• Linas Sviderskas, Ste
fanijos ir Stepo Sviderskų 
sūnus, baigė Walsh Jesuit 
gimnaziją. Rudenį pradės 
studijuoti John Carroll uni
versitete.

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

APARTMENT FOR RENT

4 rooms, second floor 
with appliances. East 69 
St. No pets. Stove and re- 
frigerator included. Gali: 
781-6893. (31-33)

JAKUBS AND SON
laidojimo Įstaiga

Deda E., VViIliam J. Sr.,

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nationvvide is on your stOe

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos

SAULIUI C216) 461-3500.

• Rūta Nasvytytė, Rim- 
gailės ir Donato Nasvyčių 
duktė, šįmet baigė Con- 
neaut viešąją gimnaziją. Ji 
yra baigus 8 klases šv. Ka
zimiero Lituanistinės mo
kyklos. Rudenį lankys Kent 
Statė universitetą, kur stu
dijuos biochemiją.

PEOPI.E NEEDED
TO TRAIN AS COUNSELORS TO 
AID OTHERS \V1TH DRUG OR AL- 
COHOL PROBLEMS. CONTACT DIA- 
NET1CS CENTER 215-564-2496.

133-35)

OPPORTUNITY 
FOR

Medical Technologist 
bursess Memorial Hosoilaf, 
Onawa, lowa has an opanino for 
a medical technolooljl ASCP or 
eligible. A modern prooi essive 44 
bed hospital wllh a newly opened 
orivate medical clinic in a delight- 
ful county saat town located 35 
m'les from Sloux Clfy and 70 
miles from Omaha on 1-29 and 
near the Missouri River. Our 
latxjratorv is modern and mosllv 
automated including a Dupont 
aulomatlc dinical analvier, 
coulter countar, flame phofome 
ter and fibromefer. Salary open. 
Excellent baneflts. Extra pav for 
call which is shared with 2 other 
ASCP technolosist. Call coHecl 
Chięf Medical Tęchngo|Įltt or the

PRESSMAN 
ENGRAVING DIE

STAMPING
Atlanta Engraving-Printlng 
Pirm, establlsheo 1925, w;ll nego- 
tlate the best salary in the indus- 
try and long term benefits with 
person wlth substanfial experi- 
ence to operate automatic and 
manua! die stamping presses. 
New eaulpment. Will expect 
excellenf ąuality in custom de- 
sign and standard work. Call 
Talmadge F. Dlckson, Dickson's 
Inc. 404-352-3110 or 800-241-4811

(33-39)

SUPERVISOR

STRIP PAINT
LINE SUPERVISOR

We’re looking for a shirt-sleeve oriented professional who 
enjoys leading a mediuin-sized staff. Your experience 
should include a well rounded knowledge of residential 
building products and solid familiarity with water borne, 
polyester and plastisol paint systems.
Join us and enjoy the vvorking environment of one of the 
Midwest’s top Fortune 150 companies, in addition to an 
excellent salary and outstanding fringe benefits. Let us 
hear from you; send resume and complete salary history 
in strict confidence to:

Box S 5
LITHUANIAN PAPER

384 City National Bank Bldg. 
Detroit, Mich. 48226

An Equal Opportunity Employer M/F/H 
   (31-33)

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

William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, CIeveland, Ohio 44119 
Tel. |216) 531-7770

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

liams pastatyti.

HM Zuperio!/bvings
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIŲ SASKAITA4-4. 4

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

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior Zoving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, CIeveland, 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.

FSLK?
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

• Birutė Juodikienė, po 
ilgos ir sunkios ligos, rug
piūčio 19 d. mirė Clevelan
de. Liko vyras Alfa, duktė 
Rūta, brolis Algis ir kiti 
giminės. Velionė buvo vyr. 
skautininke, tad šeimos pa
geidavimu aukas prašo skir
ti Skautybės Fondui. Atsi
sveikinimas ' {vyko Jakubs 
and Son laidotuvių namuo
se rugpiūčio 23 d. Po gedu
lingu pamaldų Dievo Moti
nos parapijos bažnyčioje, 
rugpiūčio 24 d. palaidota 
Visų Sielų kapinėse.

• Vincas Apanius, gyv. 
Chesterland, Ohio, užprenu
meravo Dirvų kaip dovaną 
Vydui Brizgiui, Bay Vil
iūge, Ohio, ir Arūnui Briz
giui, Kingwood, Tx.

OKTOBERFEST 
PRASIDĖS RUGSJO 3 D.

Oktoberfest, kuris jau 15 
metų rengiamas kas rude
nį, prasidės penktadienį, 
rugsėjo 3 d., dalyvaujant 
Clevelando merui Voinovich 
ir bus apvainikuota Miss 
Oktoberfest.

Visą Darbo dienos savait
galį Clevelande Convention 
centre skambės muzika, šo
kiai ir bus įdomi programa 
visiems pamatyti.

šiais metais gros garsu
sis Tommy Dorsey orkes
tras nuo 4 iki 8 vai. vak. 
Dalyvaus 30 tautinių šokių, 
grupių, didelis pasirinkimas 
maisto ir upeliais tekės 
alus.

Kasdien nuo vidurdieno' 
iki 11 vai. nakties, rugsėjo, 
3, 4, 5 ir 6 d.d.

• Parduodamas automo
bilis, 1975 m. Ford Sedan. 
Gerame stovyje. Prašo 1800 
dol. Skambinti 531-7059.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI I ŠV. JURGIO
LIETUVIŲ PARAPIJOS METINĮ

KONCERTĄ-BALIŲ
š. m. rugsėjo 11 d., šeštadienį, 7 vai. vakare 

parapijos salėje
MININT TAUTOS ŠVENTĘ PROGRAMĄ IŠPILDYS 

CLEVELANDO VYRU OKTETASc.
vadovaujamas Ryto Babicko.

Skani vakarienė, baras, loterija, šokiai, gros MAČIO orkestras. Automo
biliai bus policijos saugomi.

Bilietai: suaugusiems — $10, jaunimui $6. Stalus po 10 asmenų 
ar atskirus bilietus rezervuoti prašome skambinti Aušrai Babickienei 
531-9329 ar Valerijai Spirikaitienei 481-1148.

Rengia PARAPIJOS TARYBA

Praeitą sekmadienį muzikai Alfonsas ir Onutė Mikulskiai 
Clevelande paminėjo savo vedybinio gyvenimo 45 metų sukaktį. 
Ta proga Čiurionio ansamblis Gintaro svetainėje suruošė jiems 

J. Garlos nuotr.vaišes.

♦ Kar. A. Juozapavi
čiaus šaulių kuopos geguži
nė įvyks rugsėjo 5 d. 1 
vai. po pietų prie ežero lake- 
shore Blvd., Landseer gat
vės. Tai paskutinė šiais me
tais, galėsit pasigrožėti 
gražia gamta, pasisotinti 
skaniais valgiais ir gėri
mais. Lauksim visų atvyks
tant jaunų ir suaugusių.

Valdyba 
(33-34)

ĮDOMI IŠKYLA
Šių metų rugsėjo mėn. 11 

d. 1-ma vai. .po piet šv. Ka
zimiero mokyklos darbo me
tų atidarymo proga atšvęs
ti, tėvų komitetas, kviečia 
visus mokyklos mokytojus, 
mokinius ir rėmėjus drau
ge dalyvauti išvykoj ”Good- 
time” laivu. Laivas išplauks 
lygiai 1-mą vai. iš 9-tos gat
vės prieplaukos. Dėl smul

kesnės informacijos pra
šom skambinti telef. 531- 
0284 arba 531-8413. Kvie
čiame visus pabendrauti su 
mūsų jaunimu.

Tėvų Komitetas

ŠV. JURGIO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS KONCERTAS 

IR BALIUS
Visuomeninis ir kultūri

nis veikimas šv. Jurgio lie
tuvių parapijoje Clevelande 
nesustojo ir šiltos vasaros 
metu. Birželio 20 d. daly
vaujant gausiam būriui lie
tuvių, kukliai, bet prasmin
gai buvo paminėtas Lietu
vos atgimimo dainius Mai
ronis. Puikią paskaitą, per
pintą jaunimo skaitytais 
Maironio poezijos perlais, 
skaitė rašytoja ir parapijie
tė Aurelija Balašaitienė, ne
seniai pasirodžiusi su nau
ja novelių knyga.

Rugpiūčio 1 d. ir vėl gau
siam būriui parapijiečių ir 
svečiu dalyvaujant, šv. Jur
gio parapijos Lietuviškų 
Parapijos Metų komisija 
surengė susirinkimą-pašne- 
kesį lietuviškos parapijos 
reikalais. Kalbėjo LPM cen
trinio koordinacinio komite
to pirm. Romas Bublys, vie
tinės komisijos pirmininkas 
ir centrinio komiteto vice

pirmininkas Kęstutis Ci- 
vinskas ir parapijos tarybos 
pirm. Algirdas Kasulaitis.

Sekantis renginys yra pa
rapijos tarybos rengiamas 
metinis parapijos koncer
tas- balius, šiemet ruošia
mas paminėti tautos šven
tei. Jis įvyks rugsėjo 11 d., 
šeštadienį, parapijos salėje. 
Kokteiliai bus tarp 7 ir 8 
vai. vak. Vakarienė prasi
dės 8 vai. Koncertą išpildys 
jau ir platesnei Amerikos 
lietuvių visuomenei gerai 
pažįstamas Clevelando Vy
rų Oktetas, vadovaujamas 
maestro Ryto Babicko. 
Veiks baras, loterija, šo
kiams gros Mačio orkestras. 
Automobiliams pastat y t i 
vietos bus saugomos polici
jos.

Bilietų kainos — suaugu
siems $10., jaunimui $6. 10 
asmenų stalus ir atskirus 
bilietus jau dabar galima 
rezervuoti pas Aušrą Ba- 
bickienė 531-9329 arba Va
leriją Spirikaitienę 481- 
1148.

Sekmadienį, rugsėjo 12 d. 
šv. Jurgio parapija švęs ši
linės šventę. Po specialių 
šv. Mišių, geram orui esant 
bus procesija į Dievo Moti
nos . grotą parapijos sode, 
malda į Dievo Motiną už 
tėvynę Lietuvą, brolius ir 
seseris kenčiančius vergiją 
ir palaiminimas švenčiau- 
siuoj u Sakramentu. Po žoli
nės, kurios metu taip gra
žiai gėlėmis išpuoštoje baž
nyčioje, prašėme Dievo Mo
tinos užtarimo, vėl turėsi
me progą prašyti Dievo Mo
tiną pagelbėti tėvynei ir 
broliams.

Visi lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti ir kon
certe, ir sekančią dieną ši
linės šventėje šv. Jurgyje.

Sekantys parapijos ren
giniai yra spalio 3 d. rengia
mas šv. Pranciškaus jubi
liejaus minėjimas, spalio 
gale dailės paroda (apie ku
rią vėliau) ir tradicinis me
tinis mini-festivalis, kuris 
šiemet planuojamas lapkri
čio 14 d. kk

Rugsėjo 25 d., šeštadienį, 7 v.v.
Lietuviu Namu didžioje salėje įvyks 

skaučių veiklai paremti

Vasarą palydint BALIUS
Programą atliks Neringos tunto skautės. Gros STRIMAIČIO 

orkestras. Svečiai bus vaišinami gardžia vakariene.

Bilietai 15 dol. asmeniui, o studentams iki 18 metų 10 dol. 
Bilietus užsisakyti ir stalus po 10 asmenų rezervuoti pas Vitaliją 
Butkuvienę 732-8250 ir Mirgą Kižienę 531-8429.

Visi maloniai kviečiami po-būvyje dalyvauti.
NERINGOS TUNTO TĖVŲ 

KOMITETAS

“lt’s the good life . . . It’s the best”

CLEVELAND CONVENTION 
CENTER .

LABOR DAY WEEKEND
* 30 Nationality Dance Groups
* Dozens of oompah-pah Bands
* A Harvest of Food
* A River of Beer
* Arts and Crafts Exhibits
* Amusement Ridės for Children

FRI., SAT., SUN., MON.
SEPT. 3, 4, 5, 6, 1982

NOON TO 11 PM E ACH DAY 
Admission $4.00.

Golden Agers Free Noon to 3 PM each dav.
Childrdti under 14 free admission anytime.



DIRVA
• Ona Biežienė, ALT 

S-gos tarybos narė, dabar 
gyvenanti Long Valley, N. 
J., atnaujindama Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
30 dol. Ačiū.

• Donatas Siliūnas, gyv. 
Floridoje, atsiuntė Dirvai 
paremti 100 dol. su priera
šu : ”Be abejonės lietuviška 
spauda turi finansinius ne- 
dateklius, labiau mažėjan-

A. A.

DR. ANTANUI RIMANTUI 

PUSTELNIKUI 
mirus, jo tėvams filisteriui dr. ANTANUI 

ir GENOVAITEI, žmonai ir vaikams nuo

širdžią užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdyba

Brangiam sūnui

DR. ANTANUI RIMANTUI 

PUSTELNIKUI

mirus, jo tėvams dr. ANTANUI ir GENEI 

PUSTELNIKAMS, žmonai, dukterims ii- gi

minėms gilią užuojautą reiškiame

Stasys Virpša,
Liucija ir Vilius Hofmanai

čius prenumeratorius ir 
bendradarbius. Taip kad 
Jūsų darbo nepavydžiu ir 
labai vertinu. DIRVA yra 
geras ryšys tarp išsimėčiu
sių lietuvių. Norėdamas da
linai prisidėti prie to ryšio 
išlaikymo priduriu čekiu- 
ką”.

Nuoširdžiai dėkojame p. 
Siliūnui už auką.

• Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos istorijai leisti au
kojo šie asmenys:

Po 25 dol. Mečys ir Eleo
nora Valiukėnai, Chicago, 
III. ir Marta Babickas-Poli- 
šaitytė, Chicago, III.

Aukoję 100 dol. ar dau
giau bus įrašyti i knygą 
kaip garbės mecenatai, 50 
dol. ar daugiau, kaip garbės 
rėmėjai ir 25 dol. kaip gar
bės prenumeratoriai.

Aukas siųsti prašome: 
Lithuanian Independence 
Fund, Ine., 87-80 Street, 
Woodhaven, N. Y. 11421.

• Ona Bagdonaitė-Grei
mienė staiga mirė praeitą 
sekmadienį, rugpiūčio 22 d. 
Paryžiuje, sulaukusi 65 m.

Nuliūdime liko vyras prof. 
dr. Algirdas Greimas, duk
tė Ada ir Clevelande sesuo 
Aldona Bagdonaitė-Cesmes.

REMIA NEOLITUANŲ 
IŠVYKĄ

Į Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdybos prašymą, pa
remti aukomis išvyką ir ki
tą veiklą, atsiliepė šie filis
teriai :

Donatas ir Vida Siliūnai 
200 dol.,

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
50 dol.,

Jonas Deksnys 25 dol. ir 
Jonas Šiaučiūnas 10 dol.. 
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame ir laukia
me atsiliepiant kitus filis
terius.

Atskirai tenka paminėti 
filisterius D. ir V. Siliūnus, 
kurie stambiomis sumomis 
nuolat remia korporacijos 
veiklą. Prašome visus kor- 
parantus prisidėti, nors ir 
mažomis sumomis, kurios 
sukritę į vieną vietą, jei vi
si atsiliepsime, sudarys gra
žią sumą.

Ačiū už paramą ir dėme
sį.

Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdyba

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Mielam sūnui

DR, ANTANUI RIMANTUI 

PUSTELNIKUI

mirus, jo tėvams dr. ANTANUI ir GENEI 

PUSTELNIKAMS, žmonai, dukterims ir gi

minėms gilią užuojautą reiškiame

Birutė ir Bronius Kasakaičiai

KORP! NEO-LITHUANIA IŠVYKOS, ĮVYKSTANČIOS 
1982 M. RUGSĖJO 4-6 D. D. DARBO DIENOS 

SAVAITGALYJE, ADAMKŲ VASARVIETĖJE, 
TABOR, FARM, SODUS, MICH., TEL 616-925-6404, 

NUMATOMA

PROGRAMA

1. rugsėjo 4 d., šeštadieni:
a. iki 2 vai. p. p. registracija (registruojamasi raš

tinėje),
b. 2:30 vai. p. p. iškilmingas posėdis, fil. Vaclovo Ma

žeikos paskaita,
c. 3:00 vai. dialogas — ryšiai su Lietuva jaunimo aki

mis. Dalyvauja — Kazė Brazdžionytė ir Eglė Juod- 
valkė. Moderuoja — Vytautas Kasniūnas, jr.,

d. 8:00 vai. vak. — alutis, arbatėlė, laužas.
2. rugsėjo 5 d., sekmadieni:

a. iki 2:30 vai. p. p. — malda, pašnekesiai, sportas,
b. 2:30 vai. p. p. — simpoziumas — jaunimas šio laiko 

aplinkoje. Dalyvauja — Audronė Karalienė, Vikto
rija Kašubaitė-Matranga, Aloyzas Pečiulis, Vy
tautas Plioplys, Linas Regis ir kiti. Moderuoja — 
Eglė Juodvalkė.

c. 8:00-12:00 vai. vak. šokiai, grojant VYČIO orkes
trui, vad. L. Dargis.

3. rugsėjo 6 d., pirmadienis:
a. Prieš pietus pokalbiai apie radijo laidas, Vasario 16 

gimnaziją, Vokietijos jaunimą ir kt. — Vadovė Eg
lė Juodvalkė,

b. Sportas, pabendravimas. Sporto reikalų vadovas yra 
Edas Modestas (telef. 312-839-0422).

Pastabą. Programa ir laikas, dėl vietos sąlygų, gali keis
tis. Registraciją veda ir kambarius skirsto va
sarvietės administracija.

Visi dalyvaukime ir atgaivinkime korporantišką ko- 
Iegiškumą.

Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdyba

VISOS AUKOS 
ŠVIETIMUI

JAV LB krašto valdybos 
pirm. V. Kutkus, paskutiniu 
aplinkraščiu (Nr. 79) pri
mena, kad rugsėjis yra LB 
mėnuo ir visos aukos su
rinktos tą mėnesį skiriamos 
lituanistinėms mokykloms. 
Siūlo Į aukų rinkimą įtrauk
ti tėvų komitetus ir moky
tojus. Jis aplinkrašty sako:

Gerai žinokime, kad svar
biausias ir reikšmingiausias 
JAV Lietuvių Bendruome
nės darbas yra švietimas, 
nes tik nuo to darbo rezul
tatų ateityje priklausys kul
tūrinė, socialinė ir politinė 
veikla. .Tai yra į dirvą sė
jimas lietuviškų grudų ir 
nuo to, kaip gerai mes ta 
dirva rūpinsimės, priklau
sys derlius. Kaip anksčiau 
minėjau, visas surinktas 
aukas (ne pusę) prašome 
siųsti JAV LB Krašto val
dybos vicepirmininkui fi
nansų reikalams šiuo adre

su: Alfonsas Vėlavičius, 
11319 Ventura Dr., Warren, 
Mich. 48093.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo: 
Daiva Kinnavy, Ravena 23.00
V. Mamaitis, Chipley .... 6.00
H. Sukauskas, Toronto .. 3.00 
John Kancevičius,

Lawrence.................... 300.00
F. Andriūnas, Wyncote 25.00
M. Bankaitis,

Fairview Park ............. 3.00
M. Itomlenskis, Cleveland 3.00 
Lietuvių Tautiniai

Namai Chicagoje ... .1,000.00 
P. Maželis, Cleveland .... 3.00>
I. Grigaliūnaitė, Cleveland 3.00
K. Žilėnas, Cicero ......... 3.00
Kun. V. Kriščiūnevičius,

Southfield ...................... 5.00
VI. Knistautas, Cleveland 3.00
D. A. Siliūnas,

Pompano Beach..........100.00
O. Mikulskienė. Cleveland 10.00
J. Toliušis, Chicago..........10.00
L. Staškūnas, Juno..........25.00
J. Bagdanskis,

Lake Geneva................ 9 00
L. Kalinauskas, Toronto 3.00
O. Undraitis, Rockford .. 2.00 
V. Benokraitis, Cleveland 3.00
G. Bučmys, Cleveland .. 3.00 
Tėvai Jėzuitai, Clevelande 8.00
E. Elbe, Great Neck .... 8.00
P. Pecenkis, Elizabeth .. 2.00 
A. Macionis,

St. Petersburg ............. 5.00
R. Isdunis, Cape CoraI .. 5.00 
Vyt. Mažeika, Chicago .. 3.00 
G. Stančius, Mount Vernon 8.00 
O. Biežienė, Lpng Valley 30.00
S. Lukoševičius, Cleveland 3.00 
D. Bertulis, Lakewood .. l'.OO 
V. Židžiūnas, Centerville 5.00 
Tėv. dr. T. Žiūraitis,

Washington ................  3.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.
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