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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PO BEIRUTO ŽUDYNIŲ
Pasaulio sąžinė ir politika

Vytautas Meškauskas

‘Kodėl toks triukšmass kilo 
dėl kelių šimtų nužudytų pa
lestiniečių, kai tuo tarpu tyli
ma dėl kitų, skaitlingesnių žu
dynių?’ - paskambino į studiją 
vienas pasipiktinęs TV disku
sijų klausytojas.

Atsakymą buvo lengva įspė
ti. Šiuo atveju buvo įmaišyti 
žydai, kurie patys smarkiai 
nukentėjo nuo genocido ir dar 
po keturiasdešimt metų tebe- 
medžioja jo dalyvius, kad ... 
tokie dalykai daugiau nepasi
kartotų! Tiesa, Begino vyriau
sybė vis teigia nieko bendro 
su tuo įvykiu neturėjusi, ta
čiau tokiais atvejais demokra
tiniuose režimuose yra labai 
lengva išeitis: vyriausybė - vi
sa, ar bent atsakingi ministe- 
riai - atsistatydina ir praveda
mas bešališkas tardymas, nu
statant kaltę ar įtariamuosius 
išteisinant. Žinoma, galima 
aiškinti, kad toks tardymas ga
lėtų sutrukdyti Izraeliui kari
nio laimėjimo vaisių išnaudo
jimą ir todėl valstybės labui 
atidėtinas, tačiau toks aiškini-

EUROPOS PARLAMENTO 
KOMISIJOS 

REZOLIUCIJA APIE 
PABALTIJĮ

Europos Parlamento Po
litinė Komisija rugsėjo 23 
d. priėmė rezoliuciją Pabal
tijo Valstybių klausimu. 
Apie tai VLIKo valdybą iš 
Europos telefonu informavo 
inž. Adolfas Venskus, VLIK 
atstovas prie Europos Par
lamento.

Šią rezoliuciją, liečiančią 
padėtį Estijoje, Latvijoje ir 
Lietuvoje, pasiūlė Europos 
Parlamento nariai — ketu
ri britų ir du danų parla
mentarai. Rezoliucija dali
nai remiasi 1979 m. rugpiū
čio 23 d. Maskvoje padarytu 
45-ių pabaltiečių pareiški
mu, pasmerkiančiu Moloto- 
vo-Ribbentropo paktą. Poli
tinė Komisija rezoliuciją 
pristatys Europos Parla
mento pilnaties posėdžiui, 
kuris įvyks Strasburge lap- 
kričio-sausio mėn.. bėgyje.

(E) 

mas būtų lygus principo išda
vimui: jei žudynės man ne
kenkia, nors ir buvo pravestos 
su mano žinia - ką dabar pa
darysi?

Žydų garbei reikia konsta
tuoti, kad jų tarpe atsirado to
kių - pačiame Izraelyje ir ki
tur - kurie kaltės klausimą vis- 
tiek kelia, nepaisant to ar jis 
kenkia Izraeliui ar ne. Juk be 
jų niekas nežinotų, kad Izrae
lio vyriausybė apie žudynes 
žinojo daug anksčiau negu pri
sipažino. Pora Izraelio spau
dos atsiliepimų:

‘Sabros ir Shatilos (stovyk
lų) dėmė’ - rašė nepriklauso
mas dienraštis Haaretz - ‘pri
lipo prie mūsų ir mes negali
me jos pašalinti.’

‘Nesugebėję neleisti krikščio
nių pajėgom ižengti į Beiruto 
palestiniečių stovyklas atsiker
šyti’ - rašė angliškai leidžia
mas Jeruzalem Post - ‘mes už
sitraukėme kaltę ir gėdą.’

‘Mūsų gailesčiui’ - rašė net 
provyriausybinis Yediot Aha- 
ronot - ‘atrodo, kad mes tinka
mai neįvertinome Lebanono 
sektų neapykantos viena ki
tai.’

Paskutinis atsiliepimas įtar
tinai skamba. Jį galima labai 
lengvai apversti: tarpusavio 
neapykanta buvo ne neįvertin 
ta, bet ja pasinaudota. Jei kal
tė metama krikščionims falan- 
gistams, tai išeina Izraelio 
naudai, nes naują Libano vy
riausybę daro priklausoma 
nuo Izraelio, kuris tik venas 
gali ją išgelbėti nuo arabų 
keršto. Už tat ar nesiprašo įta
rimas, kad Izraelio žvalgybos 
karininkai tokias žudynes pa
kurstė - ar numatė ir nieko ne
darė, kad jų išvengtų - ir ko 
gero tam tikslui panaudojo Iz
raelio pagalbinę buv. Libano 
majoro Haddad vadovaujamą 
kariuomenę. Lygiai taip pat, 
kaip vokiečiai naudojo okupuo
tų kraštų pagalbinius dalinius 
žydams šaudyti.

Dar neaišku, ar tikrai pa
saulio sąžinė dėl tokių masinių 
žudynių yra atsibudusi, nors 
šiokią tokią pažangą galima 
pastebėti. Tiesa, atitrauktai 
žiūrint, kuo skiriasi žmonių su
šaudymas nuo užmušimo bom- 

(Nukelta į 2 psl.)

Rugsėjo 19 d. Chicagoje susirinkę II Pasaulio Lietuvių Dienų, Įvykstančių 1983 metais, 
visų komitetų nariai svarstė II PLD reikalus. Nuotraukoje II PLD rengimo vyriausio komiteto 
nariai: Jonas Simanavičius — buvęs I PLD pirmininkas, Ingrida Bublienė — Kultūrinių ren
ginių komiteto pirmininkė, dr. Antanas Razma ■— II PLD pirmininkas, Vytautas Kutkus — JAV 
LB pirmininkas ir Bronius Juodelis II PLD pirmininko pavaduotojas.. Z. Degučio nuotr.

Lietuvių Sodyba Clevelande
tampa realybe

Rugsėjo 23 d. iš ne
oficialių šaltinių sužino
jus, kad federalinė val
džia Clevelando lietu
viškai sodybai paskyru
si beveik 2 milijonų do
lerių paskolos, Dirvos 
bendradarbė Aurelija 
Balašaitienė kreipėsi į 
dr. Antaną Butkų, LB 
socialinių reikalų tary
bos pirmininką, norėda
ma gauti smulkesnių 
paaiškinimų.

Prieš atsakydamas į klau
simus, dr. A. Butkus pri
mygtinai pabrėžė, kad tame 
reikale ypatingai pasitarna
vęs kongreso atstovas Cla- 
rence Brown ir Washingto- 
no Įstaigose tarnaujantys 
įtakingi lietuviai, kaip Jur
gis Ramonas, Clevelande 
gyvenusio a. a. dr. Vlado 
Ramanausko sūnus, dr. 
Navasaitis, inž. Valdas 
Adamkus ir kiti. Taip pat 
dabartinis rezultatas buvęs 
pasiektas glaudaus bendra
darbiavimo ir kruopštaus 

pasišventusių asmenų darbo 
dėka. Juozas Stempužis, pa
stovus ryšininkas, taip pat 
panaudojo savo pažintis ir 
įtaką.

Dana čipkienė, nekilnoja
mo turto pardavimo įstai
gos savininkė, prieš kurį lai
ką parašė asmenišką laišką 
prezidentui Reaganui, iškel
dama Clevelando lietuvių 
gyvenimo problemas ir pra
šydama jo lietuviams padė
ti. Jos laiškui buvo duota 
eiga, kol pagaliau tas laiš
kas atsidūrė Cleveląndo vie
tinėje federalinės valdžios 
agentūroje, Butų ir Urbani
zacijos įstaigoje (HUD). 
LB Clevelando apylinkės 
socialinių reikalų skyrius, 
vadovaujamas dr. Butkaus, 
tam reikalui sudarė spe
cialų komitetą, kuriam pir
mininkauja inž. Bronius 
Snarskis. Be pirmininko, į 
komitetą įeina dr. Henrikas 
Brazaitis, d r. Antanas But
kus, dr. A. Čepulis ir inž. 
Pranas Razgaitis, Komite

tas balandžio mėnesio pra
džioje patyrė apie sąlygas 
prašymui įteikti, kuriam 
terminas buvo birželio 1 d. 
Prašyme lietuvių komitetas 
prašė paskolos 82 butų pa
statui, kuriome apsigyven
tų pensijos amžiaus sulau
kę arba nesveikatinti asme
nys. Prašymas buvo dalinai 
patenkintas, tik jame buvo 
nurodyta, kad paskola ski
riama 1,964.000 dolerių pen
kiasdešimties butų statybai. 
Dr. Butkaus manymu tai 
esą geriau, nes mažesnis ob
jektas ir būsią jį lengviai 
užpildyti bei administruoti.

Užpirktas iš Forest City 
b-vės sklypas Willough- 
by miestelyje yra 41/į akrų 
ploto. Artimoje jo aplinko
je jau vykdomi milžiniški 
statybos projektai: stato
mos maisto prekybos krau
tuvės, apsipirkimo centras 
ir t.t. Sklypo kaina 180 
tūkstančių ir įsigytas pa-

(Nukelta į 3 psl.)

APAČIOJE: Planuojamos 
Clevelando Lietuvių Sodybos 
fasadas.
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Kas vyksta Vakarų Vokietijoje? - Priežastys privedusios prie
- vyriausybės krizės. ■ Žaliųjų’ partijos fenomenas. -------- •

Kaip jau buvome pranešę 
pereita savaitę, liberalams - 
Laisviesiems Demokratams - 
pasitraukus iš Schmidto vy
riausybės, ji neteko reikiamos 
daugumos seime, kas anks
čiau ar vėliau turėtų priversti 
atsistatydinti visą vyriausybę. 
Reikia atsiminti, kad norint 
išvengti per dažno vyriausy
bės kaitaliojimo, buvusio prieš 
nacinėje Vokietijoje, naujus 
rinkimus nėra lengva tenai 
paskelbti. Pagal konstituciją 
naujus rinkimus galima pa
skelbti tik tada, kai vyriausy
bei pareiškiamas seimo daugu
mos nepasitikėjimas, pasitikė
jimo klausimą pastačius pa
čiam kancleriui. Jei nepasiti
kėjimas nubalsuojamas kam 
nors kitam jo pareikalavus, tai 
dar neleidžia paleisti seimą ir 
paskelbti naujus rinkimus - 
kas vyriausybei leidžia rinki
mus, jei jai tinka, nustumti 
vėlesniam momentui, kada 
rinkikų nuotaikos jai gali būti 
palankesnės.

Schmidto socialdemokratų- 
liberalų koalicija kraštą išval- 
dė 13 metų. Koalicijos part
neriai susikivirčijo dėl ūkinės 
politikos. Krašte yra 7.8%

Po Beimto žudynių...
(Atkelta iš 1 psl.) 

bardavimų ... tik tuo, kad žu
dikas nemato savo aukų? Už 
tat politika tęsiasi toliau. Li
bano prezidentu buvo išrink
tas užmuštojo Bashil Gemayel 
vyresnis brolis Amin, nesvars
tant apie jo dalį Falangos žu
dynėse - tegul žydai dėl to aiš
kinasi. Prezidentas Reaganas 
savo kalboje, pranešdamas 
apie nutarimą Libano prašy
mu į tą nelaimingą kraštą vėl 
pasiųsti marinus šalia prancū
zų ir italų karių, neįsileido į 
žudynių kaltės atsakomybės 
klausimą. JAV tikslas yra pa
šalinti izraelitus iš Beiruto ir 
kartu su sirais vėliau išstumti 
iš viso Libano. Sąžinės sukrės
ti izraelitai gal bus kiek nuo- 
laidesni. Daugelis jų dabar 
jau mano, kad Begino žygis į 
Libaną buvo didelė klaida. O 
PLO pirmininkas Arafat pa
reiškė paryžiškio Le Monde 
korespondentui:

‘Beginąs ir Sharonas nėra 
žydai. Jų padaryti nusikalti
mai neatitinka žydų moralei 
ar tradicijai. Tikri žydai yra 
tokie, kurie atsisako susidėti 
su Palestinos žmonių sunaiki
nimu ... Jiems visiems, vi
siems Izraelio ir žydų pacifis
tams, aš reiškiu palestiniečių 
pagarbą ir padėką. Jie niekuo 
met neužmirš jų solidarumo 
bandymo metais.’

Arafat, atrodo, yra geras 
politikas. Prisimenant jo pa
ties teroristinę praeitį galima 
abejoti jo nuoširdumu dabar, 
tačiau - vėl atitrauktai žiū
rint - ar nereikia mokėti per 
didelę kainą už tautų norą gy
venti atskirai nuo kitų, su jais 
ar jomis nesimaišant? Bet 
kaip nesieksi nepriklausomy
bės, jei kitaip gresia sunaiki
nimas?

Kancleris Schmidt 
bedarbių, o infliacija siekia 
5%. Turint galvoje viso pa
saulio ūkinius sunkumus, Vo
kietijos - kuri gyvena iš ekspor
to - situacija yra suprantama. 
Liberalas ūkio ministeris gra
fas Otto Lambsdorff mano, 
kad ne tik reikia sumažinti mo
kesčius įmonininkams, bet ir 
apkirpti išlaidas socialiniams 
reikalams, Reagano ir That- 
scherienės pavyzdžiu. Socia
listai tam, žinoma, priešta
rauja. Esama ir kitų, gilesnių 
priežasčių. Liberalų partijos 
prestižas yra labai smukęs ir 
kai kas pranašauja, kad per 
būsimus rinkimus ji negaus nė 
5% visų balsų, kas ją paliks 
visai be atstovų. Antra, nėra 
vienybės ir socialdemokratų 
partijoje. Joje yra stiprokas 
kairysis sparnas, kuris ne tik 
nenori girdėti apie mokesčių 
sumažinimą turtingesniems, 
bet ir priešinasi Schmidto už
sienio politikai, siekdami Eu
ropos neutralumo ir atominio 
nusiginklavimo.

Veikia ir pokarinės nuotai
kos. Anot The Economist, iki 
šiol visame laisvajame pasau
lyje - nors tarp kairės ir deši
nės būdavo smarkiai ginčija
masi - rinkimų rezultatai, ne
duodami kuriai nors krypčiai 
didelės daugumos, vyriausy
bes vertė laikytis daugiau 
vidurio kelio. Bet kai vidurys, 
taip sakant, ‘suminkštėjo’ - 
nuosaikumas nebevilioja: iš 
vidaus gresia ūkiniai sunku
mai, išorėje - padidėjo sovietų 
pavojus. Už tat paskutiniu lai 
ku matome didesnius pakrypi 
mus į vieną ar kitą pusę - pir
miausiai D. Britanijoje, vė
liau Skandinavijoje, JAV-bėse 
ir pagaliau Prancūzijoje. Da
bar toks pat likimas gresia 
Vakarų <Vokietijai. Ligšioli
nis visų trijų stambiausių par
tijų - socialdemokratų, krik
demų ir liberalų - pagrindi

"Žaliųjų” vadė Petrą Kelly.

niais klausimais sutikimas, 
pagimdė politinius sąjūdžius 
už parlamento sienų, vadina
mų ‘žaliųjų’ (apie kuriuos vė
liau) ir kraštutinių kairiųjų. 
Prie to prisideda faktas, kad ir 
geriausia vyriausybė per 13 
metų turėjo gerokai nusibosti 
ir žmonės pasiilgo naujų veidų 
bei idėjų.

Liberalams pasitraukus iš 
pradžių atrodė, kad krikde
mų vadas Helmut Kohl su jais 
tuojau galėtų sudaryti naują 
koalicinę vyriausybę, turinčią 
seime dauguma. Tačiau tam 
pasipriešino krikdemų broliš
kos partijos - krikščionių socia
lų, kuri veikia tik Bavarijoje - 
vadas Franz Strauss. Jis pa
reikalavo už savo partijos pa
ramą naujai vyriausybei pasi
žadėti paskelbti rinkimus ki
tų metų kovo 6 d., nors parla
mentas išrinktas iki 1984 me
tų. Tai atidėjo naujos vyriau
sybės sudarymą iki po Hesse- 
no rinkimų šio mėn. 25 d., 
kurie gal paryškins rinkikų 
nuotaikas. Pasitikėjimo klau
simas dabartine Schmidto vy
riausybe bus greičiausiai svars 
tomas spalio 1 dieną.

Nauja krikdemų vyriausy
bė, jei bus sudaryta, nedarys 
didelių pakeitimų užsienio po
litikoje. Užsienio reikalų mi- 
nisteriu greičiausiai pasiliks 
tas pats Hans-Dietrich Gen- 
scher, tačiau jos sudarymas 
signalizuos Maskvai, kad Vak. 
Vękietija tikrai sutiks priimti 
savo teritorijon vidutinės dis
tancijos raketas ir ‘skraidan
čias bombas’ (cruise missiles), 
kas Kremlių gali priversti būti 
daugiau suinteresuotam Žene
voje vykstančiomis derybomis 
dėl atominio nusiginklavimo. 
Bėda, kad tie ginklai dar ban
dymo stadijoje ir pirmieji mo
deliai nedavė lauktų rezulta
tų, kad ko gero jų gamybą pa
vėlins visus metus.

• ••

Nuotaikų Vokietijoje keiti
mąsi geriausiai pavaizduoja 
‘Žaliųjų’ partijos pasisekimas. 
Jie (Die Gruenen) taip vadi
nasi, nes jų svarbiausias rū
pestis yra ekologija, sveikatos 
aplinkos gamtos išlaikymas, 
nors dėl to nebūtų leidžiama 
plėstis pramonei. Partija yra 
prieš atominės energijos nau
dojimą taikos, o tuo labiau 
Karo tikslams. Ji taip pat ne
mėgsta amerikiečių ir yra lin
kusi į neutralumą Rytų-Vaka
rų santykiuose. Už ją pasisakė 
balsuosią netoli 10% visų rin
kikų. Tai yra jaunų žmonių 
(žemiau 30 metų) partija, ku-

■ Iš kitos pusės
B. Vyliaudas rugsėjo 10 d. DARBININKE, rašyda

mas apie Bendruomenę, tarp kitko teigia:
"Priklausymą Bendruomenei lemia žmogaus 

gimtis — kraujas, nežiūrint tai, ar kas to nori, ar 
nenori... Ji (Bendruomenė) yra lietuvių tauta, 
egzistuojanti už Lietuvos teritorinių ribų ... veiks
mai, nukreipti prieš Bendruomenę, laikytini veiks
mais prie pačią lietuvių tautą.’’

Tai paskaitęs nutariau, eidamas pas gydytoją, pa
prašyti nustatyti mano tautybę iš kraujo. Iki šiol dar to
kio tyrimo negirdėjau, tačiau kaip jau buvo pastebėta 
šioje atkarpoje, Lietuvių Fondas jau finansavo pirštų 
nuospaudų nagrinėjimą tautiniu pasiskirstymu. Turint 
galvoje labai greitą medicinos pažangą, gal rasti ir kiti 
fiziški ženklai, nulemią žmogaus priklausymą vienai ar 
kitai tautai.

Faktinai naciai to jau ieškojo prieš 50 metų ... kas 
veda prie nuodėmingos prieš Bendruomenės Lietuvių 
Chartą nukreiptos minties, kad pati charta, nors rašyta 
jau po karo, nėra išsivadavusi iš prieš karą beveik visoje 
Europoje populiarios fašismo idėjos. Kaip kitaip suprasti 
teigimą, kad žmogus priklauso bendruomenei (ne su ma
ža, bet didžiąją B) ”ar kas to nori ar ne’’?

Už tai man būtų įdomu patirti, kaip tokia charta 
perėjo per mūsų liberalus ir socialistus buvusius tuo lai
ku VLIK’e? V. Sidzikauskas aiškina, kad emigracijos i 
visus kraštus išvakarėse chartą priimant, buvo laikomasi 
žydų pavyzdžio. Bet, kaip matome šiame krašte, žydai 
irgi neturi tokios privalomos Bendruomenės. Jie ginčijasi 
savo tarpe ir sutaria tik kokiam svarbiam reikalui atėjus. 
Ar taip nedarome ir mes? Vietoje sukus sau galvą apie 
nuolatinę organizaciją, verčiau mesti kokį sumanymą, 
kuris, jei ne visai kvailas ir tinkamai išaiškintas, net 
dabar sulaukia talkos.

"Metafizinis” tautos aiškinimas paprastai yra susi
jęs su politinėm užmačiom. Tas pats Vyliaudas primena 
štai ką;

”... 1935 rugpiūčio mėn. sušauktas pirmasis lietu
vių kongresas Kaune ... Be kitų dalykų kongresas 
nutarė įsteigti Pasaulio Lietuvių Sąjungą, lyg 
LB-nės prototipą, ir išrinko 10 asmenų valdybą. 
Deja, ši sąjunga savo veiklos nepradėjo, nes dėl ją 
steigiančių asmenų opozicinio nusistatymo vyriau
sybė atsisakė ją remti.’’

Savaime aišku, kad jokia suvereni vyriausybė negali 
pakęsti dar aukštesnio 'tautinio’ organo, kurios vienintelis 
tikslas būtų ją nuversti. Dėl to ir ALTas nenorėjo įsileisti 
Bendruomenės į Chicagą. vm

riai vadovauja tūla Petrą 
Kelly.

1962 metais 58% vokiečių 
daugiau džiaugėsi savo darbo 
valandomis negu liuoslaikiu, 
bet 1980 metais tas nuošimtis 
krito iki 46%, daugiau žmo
nių (47 %) vertino savo laisva
laikį. 1974 metais 54 % vokie
čių savo gyvenimo tikslu laikė 
‘ką nors pasiekti’, pereitais me
tais tas nuošimtis krito iki 
43 %. Vis daugiau ir daugiau 
žmonių, ypač jaunimo, galvo
ja, kad svarbiau yra ‘džiaug
tis gyvenimu’. 1980 metais vi
dutinis vokietis dirbo tik 31.6 
valandą į savaitę ir turėjo 27 
darbo dienas atostogų, kai 
amerikietis dirbo 35 valandas, 
o japonas 39. Vokiečio darbo 
našumas sumažėjo, nors britų 
darbininko padidėjo. ‘Žalių

ACRYLICS OPERATION
AMERICAN STANDARD, the world's leading 
name in plumbing fixtures and fittings, is seeking 
the follovring qualified individual for its new 
acrylic bathtvb operation in Salėm, Ohio:

FOREPERSON — Laminating (Acrylics/Fibergiass)
Mušt be an aggressive coreer oriented individual with 2 
to 5 years supervisory experience in a Spray/Roll-Up 
and Finishing operation.

For an interview appt. conloct: 

Persor.nel Dept.

AMERICAN STANDARD
605 S. Ellsvvorth Avė. 
Salom, Ohio 44460
(216) 332-9954

Eguo1 Opportunity f.-npby*. A4/A

jų’ pasisekimas bylotų už tai, 
kad Vak. Vokietija netenka 
pagrindo savo Wirtschafts- 
svunder (ūkiniam stebuklui) - 
uolumo ir pareigingumo.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

7-3 and 3-11 shifts.
To work and live in a small congen- 
ial hospital, and n 25 bed hospital. 
Good starting salary. Differential (or 
evening & night duties. Liberal pcr- 
sonnel policies & fringe benefits.

Apply call or wrile to 
D.O.N. or Administration
NORTH KUNNELS 

HOSPITAL
BOX 185 

WINTERS, TEXAS 79567 
915-954-4553

(37-43)

EXPERIENCED 
CRAFTSMEN JEWELER 

special order jcweler to be able to 
custom craft riounlings and sėt 
stone*.

Call 800-438-582G for tnore 
inforn'.ation.
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spausdiname mūsų bendra
darbės Aurelijos Balašaitienės 
pasikalbėjimą su dr. Antanu 
Butkum, JAV Lietuvių Bend
ruomenės Socialinių Reikalų 
Tarybos pirmininku, apie fe
deralinės valdžios (HUD) pa
skolą Lietuvių Sodybos projek 
tui Clevelande finansuoti.

Dirva sveikina Socialinių 
Reikalų Tarybą, o ypatingai 
jos pirmininką dr. Butkų, ku
rio dėka ir įžvalgumu toji Ta
ryba buvo įsteigta. Ne tik Ta
ryba, bet ir Lietuvių Sody
bos steigimo ir jos įgyvendini-' 
mo programa buvo jo sukurti, 
bei sukviesti talkininkai tam 
projektui realizuoti.

Dirva atidžiai sekė dr. But
kaus socialinės srities veiklos 
programos aptarimus spaudo
je ir mielai juos spausdino sa
vo skiltyse. Charakteringu as
meniniu optimistiškumu dr. 
Butkus siekė didelių darbų, 
norėdamas prie jų pritraukti 
kaip galima daugiau darbo 
rankų, apimant visų kartų lie
tuvius. Pagal jo paties pareiš
kimą - ‘konkrečiais darbais ir 
savitarpia pagalba mes siekia
me prisidėti prie Tautinio so
lidarumo skatinimo visų kartų 
lietuviuose. Mūsų darbas ly
giai tarnaus visų pažiūrų ir įsi
tikinimų lietuviams, dalyvau
jantiems ar ne, organizuotoje 
Bendruomenėje.’

Reikia apgailestauti, dėl 
kai kurių asmenų kaišiojamų 
pagalių Socialinių Reikalų 
Tarybos veiklon, ypatingai 
dėl vyresnio amžiaus lietuvių 
surašymo bei dėl Lietuvių So
dybos projekto įgyvendinimo. 
Pastarasis jau virsta realybe, o 
surašymas tikrai būtų žymiai 
geriau pavykęs, jei nebūtų bu
vę skleidžiami apie jį melagin
gi gandai, kenkią ne tik Tary
bai, bet taip pat ir visiems lie
tuviams.

Grįžtant prie Lietuvių So
dybos - mūsų bendradarbės 
užklaustas, kaip jis jaučiasi po 
tokio didelio ir lietuvių istori
joje pirmo tokio masto Federa
linės Valdžios pagalbos laimė
jimo lietuviams - dr. Butkus 
trumpai pabrėžė asmeninį 
pasitenkinimą, čia pat sėkmės 
nuopelnus išdalindamas vi
siems savo talkininkams: (al
fabetine tvarka) -

Inž. Valdas Adamkus, dr. 
Henrikas Brazaitis, dr. Algis 
Čepulis, Dana Cipkienė, 
Algis Kasiulaitis, dr. Regina 
Kulienė, dr. Ferdinandas 
Kaunas, adv. Egidijus Marcin 
kevičius, Jurgis Ramonas, adv. 

Algis Širvaitis, Bronius Snars- 
kis, Jonas Šoliūnas, Vytautas 
Staškus, Juozas Stempužis, 
Povilas Šukys, Galina Sužie- 
delienė, Danguolė Valenti
naitė, Aušra Zerr ir kiti.

Talkos buvo gauta ir iš įta
kingų amerikonų. Išskirtinai 
dr. Butkus pabrėžė kongres- 
maną C. Brown, kuris - Juozo 
Stempužio pakviestas - sėk
mingai rūpinosi šiuo reikalu 
VVashingtone. (Kongresmanui 
Brown už pagalbą galėtume 
lengvai atsilyginti, pabalsuo
dami už jo kandidatūrą į Ohio 
Gubernatorius!) Iš lietuvių 
jauniausias amžiumi buvo Jur
gis Ramonas - pats judriausias 
talkininkas Washingtone - 
buv. Vilties D-jos pirmininko, 
velionies dr. Vlado Ramanaus 
ko sūnus. Jo pagalba buvo ne
pamainoma amerikonų politi
kierių tarpe.

Kitas faktorius, kaip aiški
na dr. Butkus, tai Socialinių 
Reikalų Tarybos narių - dr. 
Kulienės, G. Sužiedelienės ir 
dr. Butkaus - paskyrimas pre
zidentiniais delegatais į Baltų
jų Rūmų konferencijas Seimai 
ir Senimui. Tose konferenci
jose (HUD viršūnėms daly
vaujant) galima buvo parody
ti lietuvių, kaip tautinės gru
pės pavyzdingą susiorganiza- 
vimą Lietuvių Bendruomenė
je. Salia to, Socialinių Reika
lų Tarybos statutinį įsiparei
gojimą globoti ir rūpintis savo 
senyvo amžiaus tautiečiais. Pa 
brėžtinas kartojimas, kad mes 
norime ir galime jiems orga
nizuotai padėti, buvo HUD iš
girstas!

Kas liečia tautinį organizuo 
tumą - ‘Lithuanian Pocver’ to
li gražu nėra dar pilnai išnau
dojama. O jau būtų pats lai
kas daugiau išeiti į amerikoniš
ką aplinką ir rimtai pasižiūrė
ti, ką mes galime iš jos (ir kas 
mums iš ten teisėtai priklauso)

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — Mum

2534 WEST 69th STREET. Telefonas. RE 7-3332
Sariaiakai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos lomos — Paairinkimdidri^

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Lietuvių Sodyba...
(Atkelta iš 1 psl.) 

lankiomis sąlygomis. Staty
bos projektas buvo paruoš
tas kvalifikuoto architekto. 
Išdirbus detales ir apskai
čiavimus, projekto statyba 
bus atiduota j varžytines. 
Numatomi patogūs, moder
nūs butai su specialiomis 
bendromis patalpomis, už
siėmimų kambariais, rengi
nių sale, skaitykla, skalbyk
lomis ir t.t. Bus dedamos 
pastangos, kad didžioji sta
tybos darbo dalis būtų at
liekama lietuvių. Butai bus 
nuomojami asmenims ar 
šeimoms virš 60 metų am
žiaus. Nuoma bus nustaty
ta pagal tame rajone esan
čią nuomų skalę. Skirtumas 
bus federalinės valdžios 
subsidijuojamas.. Tam tik
ras pajamų procentas bus 
n a u dojamas kultūriniams 
reikalams: spaudos prenu
meratoms, autobusų sam
dymui, kad gyventojai būtų 
nuvežti i koncertus, minėji
mus, pamaldas, ir kad jau
nimas galėtų būti pristaty
tas su savo programomis į 
pačią sodybą. Statyba nu
matoma pradėti maždaug už 
pusės metų.

Pastatui administruoti, 
prisitaikant prie valdžios 
nuostatų, bus parinkti di
rektoriai, kuriuos patvir
tins LB Krašto valdyba ir 
pristatys galutiniam pa
tvirtinimui atiti nkamoms 
įstaigoms.

Komitetas tikisi talkos iš 
sodybos gyventoj ų pačiai 
aplinkai pagražinti. Numa
toma vieta net ir daržams. 
Bus bandoma stengtis tą so
dybą padaryti pavyzdingą 
ir skoningą, kad ji būtų ne 
tik patogi gyventi, bet ir 
patraukli savo išvaizda, 
kaip gražus pastatas, pri
sidedantis prie rajono ap
linkos pagražinimo ir pres-

atsiimti. Mes galime ir turi
me - sutartinai veikdami - pa
naudoti ‘Lietuviškąją galią’, 
kad žymiai daugiau atsiektu
me lietuviškajam labui. Kaip 
JAV piliečiai mes turime pilie
tinę teisę į tai, o ir pareigą pa
sirūpinti tais tautiečiais, kurie 
patys nepajėgia to padaryti.

Kas liečia Lietuvių Sodybas 
- tai pirmoji Clevelando apy
linkėje tegu būna tik pirmoji, 
o jokiu būdu ne paskutinė. To 
dr. Butkui ir jo šauniai Tary
bai Dirva nuoširdžiai linki. 

tižo kėlimo. Tuo būtų pasi
tarnauta ir ateityje numa
tomiems projektams, i ku
riuos įeitų senelių namai, 
butnamių komplektas ir t.t. 
Padarius gerą pradžią, tu
rėtų būti palengvintas ir to
limesnis federalinės val
džios pritarimas ir parama. 
Tokio pobūdžio paskola lie
tuviams yra pirmas įvykis 
Amerikos lietuvių istorijo
je. Tai pagirtinas bendrų 
pastangų vaisius ir pavyz
dys, kuriuo turėtų sekti ir 
kitos lietuvių kolonijos. Dr. 
Butkus prašo atkreipti bū
simų projektuotojų dėmesį 
į tai, kad tokio prašymo pa
sisekimą lengvina forma
lus užsiregistravimas kaip 
pelno nesiekiančios organi
zacijos (incorporated as 
non-profit making organi- 
zation).

Clevelando Plain Dealer 
praeitos savaitės laidoje pa
sirodė išsamus straipsnis, 
kuriame buvo plačiai apra
šytos lietuvių pastangos tai 
paskolai gauti. .Gaila, kad 
išvai’dintų pavardžių tarpe 
nebuvo paminėti ir asme
nys, kurie prie to projekto 
konkretaus v,darbo buvo 
daug prisidėję.

Dr. A. Butkus sako jau
čiąs didelį pasitenkinimą, 
kad nelengvas darbas pavy
ko. Turime būti dėkingi 
tiems, kurie daug dirbo. Pa
skola nebuvo gauta keletos 
asmenų pastangų dėka. Tai 
buvo įrodymas, kad egzis
tuoja "Lithuanian povver”. 
Projekto vykdytojai įtikino 
valdžios pareigūnus, kad jie 
atstovauja lietuvių masę, 
kuri turi galios. Prie to pri
sidėjo ir pavieniai įtakingi 
lietuviai, čia pasitarnavo ir 
prieš kurį laiką užpildytos 
anketos su įdomiais statis
tiniais daviniais, kurias su
grąžino LB Socialiniam sky
riui virš 1000 asmenų. Iš jų 
išryškėjo lietuvių savaran-i 
kiškumas, neieškant federa
linės valdžios pašalpų, nors 
pagal įstatymus tokių asme
nų esama. Jau dabar galima 
kreiptis į komiteto sekreto
rę Daną čipkienę ir visus 
komiteto narius dėl kandi
datavimo į butus.

Kaip ir kiekvienas visuo
meniškas darbas, šis irgi su
silaukė kritikos. Tačiau pa
garba priklauso komitetui 
ir visiems, kurie jo darbui 
talkininkavo, kad būtų pa
siektas toks puikus ir viso
keriopai reikšmingas bei 

konkrečiai naudingas rezul
tatas. Reikia tikėtis, kad 
mūsų visuomenė tas pastan
gas įvertins, faktą pripa
žins girtinu ir ateityje viso
keriopai talkininkaus. Tik 
jungiantis į talką ir glau
džiai bendradarbiaujant ga
lima įgyvendinti didelius 
projektus, kuriais džiaugsis 
mūsų visuomenės nariai ir 
kurie amerikiečiams rodys 
mūsų tautinės grupės egzis
tencijos praktišką ir dau
gumai amerikiečių — vie
nintelę reikšmingą pusę.

Aurelija Balašaitienė

• Lietuvos gen. konsulas 
Anicetas Simutis rugsėjo 3 
ir 4 dienomis lankėsi Stoc- 
bridge, Mass. susipažinti su 
dailininko Kazio Varnelio 
privačiom pastangom ir sa
vo lėšoms sutelktu senosios 
Lietuvos gausiu žemėlapių 
rinkiniu, senom originaliom 
kngom apie Lietuvą, meno 
kūriniais ir turtinga litua
nistikos biblioteka. Tai tur
būt turtingiausias inkuna- 
bulų rinkinys privačiose lie
tuvio rankose.

Šis mūsų tautos praeities 
lobynas saugomas tam tiks
lui Varnelių įsigytuose ir 
restauruotuose rūmuose..

Kartu su gen. konsulu 
rinkinių studijų tikslais vy
ko ir skulptorius Vytautas 
Kašuba.

• Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos istorijai leisti au
kojo šie asmenys:

100 dol. Kazys Karečka, 
Putnam, Ct.

25 dol. Elena Valterytė- 
Vilutienė, Santa Monica, dr. 
Juozas Kriaučiūnas, Put
nam, Ct.

Aukoję 100 dol. ar dau
giau bus įrašyti į knygą 
kaip garbės mecenatai, 50 
dol. ar daugiau, garbės rė
mėjai, 25 dol. ar daugiau 
kaip garbės prenumerato
riai.

Aukas siųsti: Lithuanian 
Independence Fund, Inc. 
87-80 96 Street, Wood- 
haven, N. Y. 11421. Veika
las pradėtas rinkti Vilties 
spaustuvėje, Clevelande.

OWNER-OPERATORS
Contract carrier in Grand Rapids 
needs owner opera tors to pull 45’ 
dry vans from Michigar to New Jer- 
sey, Georgia, Texas, Colorado, lowa, 
also Reefers nceded to West Coast. 
High percentagc pav off, vveekly 
setllements. Call Fcuity T ranspcvta- 
tion Ine,, Ada, Mich. 49301. (616)
897-8467. (37-46)
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

VĖL NAMUOSE

Po trijų mėnesių kelionės 
po Europą, viešnagę Lietu
voj, kurios pabaiga buvo 
tiesiog olimpinio greičio, 
nes gavau tik šešias valan
das išsinešdint iš Vilniaus, 
po to kai be raštiško leidi
mo, nors žodinius ir turė
jau, aplankiau savo tėvo 
kapą ir senutę sergančią 
motiną Kaune. Vėliau koš- 
marinis 15-kos valandų lau
kimas ir bilieto j Frankfur
tą tvarkymas. Maskvos ae
rodromą padarė man pašau, 
lyje pačiu baisiausiu, o jų, 
visuose penkiuose kontinen
tuose, per savo daugybę ke
lionių, esu matęs gana daug. 
Pagaliau Frankfurtas, sun
kios kelionės užbaigimas 
pakeliant gerojo vokiško 
alaus litrą ir tolimesnė ke
lionė, jau be jokių rūpesčių 
ir baimės, po Vokietiją, 
Šveicariją, Angliją ir Azi
jos kraštus.

Malonu buvo Muenchene 
pamatyti savo gimines -ma
no pusbrolio, gaila jau prieš 
du metus ten mirusio, mo
kytojo Juozo Laukaičio naš
lę, taip pat mokytoją Sofi
ją, jų sūnų dr. Arūną Lau
kaitį, kuris su savo gydy
toja žmona puikiai verčiasi 
Augsburge ir yra žinomas 
vidaus ligų specialistas, per 
kurio šešis kabinetus ligonis 
perėjęs ir atsidūręs jo pa
čio paskutiniajame, jau tu
ri visus savo sveikatos re
zultatus ir ten tik gauna dr. 
Arūno ligos apsakymą, jo 
prirašomus vaistus ir gy
dymą. Nežinau Australijoje 
nei vieno privataus gydyto
jo, kuris ką nors panašaus 
čia turėtų, šiuo metu dr. 
Arūnas Laukaitis yra labai 
susirūpinęs Augsburgo lie
tuvių kryžiaus, pastatyto 
ten po karo gyvenančių lie
tuvių, atremontavimu. šis 
kryžius yra dabar gana blo
goje padėtyje, reikalaujan
tis greito taisymo. Jo noras 
yra pravesti pasaulinį vajų, 
prašant, ypatingai buv. 

augsburgiečius, paremti tai 
aukomis, kai jis jau susita
rė su Augsburgo vokiečių 
valdžios organais ir darbą 
vėliau pradės. Norima visa 
baigti prieš sekančių metų 
studijų dienas, įvykstančias 
Muenchene.

Malonu Muenchene buvo 
svečiuotis pas niekuomet 
nepavargstančią ir lietuviš
kam darbui savo visą širdį 
atidavusią Aliną Grinienę, 
kuri yra ne tik Muencheno, 
bet, sakyčiau, ir visos Eu
ropos lietuvių kultūrinė dar
bo bitelė. Gaila tik, kad gra
žios atminties kultūrinin
kas, jos vyras dr. J. Grinius 
jau ir nepasitiko manęs, sau 
amžinąjį prieglobstį radęs, 
netoli mano pusbrolio, 
Muencheno kapuose, ku
riuose aš juos irgi aplan
kiau. .Didelis siurpryzas bu
vo Pas. Liet. B-nės pirmi
ninkui inž. Vyt. Kamantui, 
kai jis, atvykęs į vaišin
guosius A. Grinienės na
mus, rado ir mane ten. Su 
kartu ten buvusiais Vokie
tijos jaunaisiais intelektua
lais dr. Kęstučiu ir dr. Sau
lium Girniais, Egle Juod- 
valke ir kt., maloniai te
ko pasidalinti savaisiais ir, 
nesenai Anglijoj buvusiais, 
Studijų Dienų įspūdžiais, 
kai su inž. V. Kamantų, pla
čiau apšnekėjome būsimas 
Pas. Lietuvių Dienas ir man 
rūpimą Pas. Liet. Sporto 
Šventę. Jo tvirtinimu, chi- 
cagiečiai labai intensyviai 
šioms šventėms ruošiasi ir 
laukia svečių iš viso pasau
lio. Ypatingai man buvo 
malonu girdėti jo labai šil
tus žodžius apie Australi
jos lietuvius, kuriuos jis vėl 
žada aplankyti šių metų ga
le, busimosios Australijos 
Lietuvių Dienų šventės me, 
tu.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVA

Antano Juodvalkio 70 m. amžiaus ir 50 metų visuomeninio darbo pagerbime, įvykusiame 1982 
m. rugsėjo 12 d., Lietuvių Tautiniuose Namuose, Chicagoje, gen. konsule šeimos tarpe. Sėdi iš 
kairės*. Ona Juodvalkienė, gen. konsule Juzė Daužvardienė, Antanas Juodvalkis, stovi: dukra 
Eglė Juodvalkė ir sūnus Uosis Juodvalkis. V. A. Račkausko nuotr.

'Tu esi geras sąmoningo lietuvio pavyzdys...’
Eglės Juodvalkės žo

dis pasakytas per jos 
tėvo Antano Juodvalkio 
pagerbimą Chicagoje, 
LT Namuose š. m. rug
sėjo 12 d.

Kiekvienuas vaikas, su 
retom išimtim, myli ir ger
bia savo tėvą ir motiną to
dėl, kad jie yra jo tėvai, 
gimtytojai. Tai įprasta. Ta
čiau yra ir kitokia pagarba, 
kuri užsitarnaujama.. Tai 
pagarba ne tėvo, o žmogaus, 
žmogaus, kuris ne tiek sa
vo žodžiais, kiek savo gy
venimu duoda kitiems, tam 
tarpe ir savo vaikams ver
tingą ir sektiną pavyzdį.

Aš jau seniai laukiu pro
gos viešai padėkoti savo tė
vui už tai, kad jis kartu su 
mama rūpinosi mano ir bro
lio lietuvišku auklėjimu, 
skatino mane rašyti straips
nius spaudai, nors ne visa
da sutikdavo su juose iš
reikštomis mintimis ar jų 
apipavidalinimu; ragino ra
šyti eilėraščius, nors jų ne
suprato, džiaugėsi kiekvie

nu, net ir mažai reikšmingu 
vaikų .lietuvišku darbeliu. 
Noriu padėkoti už kur kas 
svarbesnį dalyką: už įdiegi
mą meilės Lietuvai. Tu, tė
tuk, savo gyvenimą pagrin- 
dei tautiniu principu: dar
bu Pro Patria. Šį principą 
stengeis ir stengies įgyven
dinti ir 'namie — tėvynėje 
ir svetur. Tavo rūpestį ne
tekusia laisvės Lietuva liu
dija įvairi organizacinė 
veikla, gausūs straipsniai 
spaudoje. Tu esi geras są
moningo lietuvio pavyzdys 
ir tau dėkoju už tai.

Tačiau tai dar ne viskas. 
Kuo ilgiau gyvenu, tuo la
biau vertinu vieną, mūsų 
tarpe vis retėjančią tavo sa
vybę, tėtuk. Esi sukalba
mas. Ne perkalbamas, bet 
sukalbamas. Moki ne tik 
klausytis skirtingų nuomo
nių, bet ir išgirsti jas. Mo
ki, o tai turbūt yra sun
kiausia, kartais net savo 
nuomonę pakeisti, jei klys
ti. Mudu esame, ypač se
niau, karštai ginčijęs! ir ne

sutikę įvairiais klausimais. 
Yra klausimų dėl kurių ir 
šiandien turbūt susiginčy
tume. Tai nesvarbu. Svar
bu, kad galime viens kitu 
pasitikėti, jog išklausysime 
viens kito nuomonės ati
džiai, su dėmesiu, su pa
garba.

Jei pradėčiau smulkiai 
vardinti viską, už ką tau 
dėkinga, męs neišeitume iš 
šios salės dar geras kelias 
dienas, jei ne savaites, ar 
mėnesius. Gal užteks pasa
kyti, kad aš didžiuojuosi, 
jog esu tavo duktė.

Ačiū, tėtuk.
Tavo,

Eglė

• Inž. V. Mažeika, ALT 
S-gos pirmininkas, sveikin
damas sukaktuvininką An
taną Juodvalkį Tautiniuose 
Namuose suruoštame pa
gerbime, taip pat perdavė ir 
Korp! Neo-Lithuania gar
bės filsterio poeto Stasio 
Santvaro sveikinimą.
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JONAS SOLIUNAS
turįs 23-jų metų patyrimą Sočiai Security srityje, 

atidarė savo įstaigą:

SOCIAL SERVICE ADVISORS
2444 VVest 63rd Street 

Chicago, III. 60629. 

Tel.: 312-737-8039.

Įstaiga veikia — pirmadieniais — penktadieniais nuo 
9:00 vai. iki 4 vai. p. p.

Mielai patarnaujame visais reikalais, kurie liečia Sočiai Secu
rity senatvės, Disability, Medicare pensijas ir klausimus. Tvarkome 
visas apeliacijas ir skundus dėl’ Įvairiausių pensijų problemų.

St.).

Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Dennis N. Gribauskas 
Seniui* Vice-President/ 
Willowbrook Mar.apet*

St. Anthony
Savings & Loan Association
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K KŪRYBA IR MOKSLAS!
Kas nauja širdies ir kraujo indų ligų

tyrime bei gydime? D r. Antanas Butkus

širdies smūgis ir smege
nų paralyžius tebėra dar la
biausiai paplitusios ligos, 
kurios kasmet pareikalauja 
labai daug aukų. Nors pa
staruoju metu mirtingumo 
nuošimtis nuo tų ligų mažė
ja, deja, pažanga per lėta. 
Tos ligos ir nuo jų mirtin
gumo nuošimtis dar tebėra 
pirmoje vietoje visų ligų 
tarpe.

šia proga noriu su Dirvos 
skaitytojais pasidalinti ne
senai mokslinėje spaudoje 
pasirodžiusiomis apžvalgo
mis, aptariančiomis tų ligų 
padėtį, bei padarytą pažan
gą jų išgydyme.

Pastarųjų 40 metų laiko
tarpyje daugiau negu pusė 
žmonių JAV-se mirė nuo 
širdies ir kraujo indų ligų. 
Statistika rodo, kad kasdien 
3,400 amerikonų gauna šir
dies ataką ir apie 1,600 — 
smegenų paralyžių. Kasmet 
25,000 kūdikių gimsta su 
širdies vožtuvų nenormalu
mais ir 1.7 milijonai suau
gusių gauna reumatinę šir
dies ligą.

Vėžio liga yra antra di
džioji mirtingumo priežas
tis. 1978 metais pareikala
vusi 400,000 aukų.

Nors mirtingumo skaičius 
nuo širdies ir kraujo indų 
ligų kasmet mažėja, jos te
bėra pirminė mirtingumo 
priežastis. Užtat ir socio- 
ekonominės pasekmės nuo 
tų ligų taip pat labai dide
lės. Tos ligos pareikalauja 
daugiausiai lovų ligoninėse. 
Joms kasmet išleidžiama 
virš 60 bilijonų dolerių: 20 
bilijonų išleidžiama gydy
mui, 10 bilijonų produkci
jos nuostoliui dėl praleisto 
darbo laiko ir 30 bilijonų 
dėl perankstyvos mirties. 
Ta 60 bilijonų dolerių suma 
sudaro virš 15 visų ligoms 
išleidžiamų pinigų JAV-se.

Nuo širdies ligų mirtingumo 
sumažėjimas

Paskutinių 30 metų lai
kotarpyje mirtingumas nuo 
širdies ligų sumažėjo dau
giau negu 30'7. šis suma
žėjimas kasmet didėja, ypa
tingai jaunesnių žmonių 
tarpe (25-44 metų am
žiaus) . Tačiau virš 45 metų 
amžiaus žmonių tarpe šios 
ligos tebėra didžiausia mir
tingumo priežastis. Nuo šir
dies ligų miršta daugiau vy
rų negu moterų, tačiau sme
genų paralyžius yra labiau 
paplitęs moterų, negu vyrų 
tarpe.

Dėl mirtingumo nuo šir
dies ir kraujo indų ligų su
mažėjimo , gyvenimo ilgis 
JAV-se paskutiniu metu pa

didėjo dviem metais vyrams 
ir moterims.

Kas prisidėjo prie mirtin
gumo sumažėjimo? Mirtin
gumo sumažėjimo nuo šir
dies smūgio ir smegenų pa
ralyžiaus priežasties tenka 
ieškoti daugelyje faktorių, 
įskaitant pagerėjusią me
dicininę priežiūrą, atsira
dimą specialios ambulatori
nės greitosios pagalbos, iš
radimus chirurgijoje ir me
dicinoje ir geresnėje kraujo 
spaudimo kontrolėje. Socio- 
ekononominiai bei aplinkos 
faktoriai taip pat veikia tei
giamai, k. .a. pasikeitimas 
gyvenimo būdų, sumažėjęs 
rūkymas bei nikotino suvar
tojimas, padidėjęs produk
tyvus poilsio išnaudojimas, 
pasikeitimai maisto gamy
boje bei jo suvartojime..

Nors visų pripažįstama, 
kad mirtingumo nuošimtis 
tikrai sumažėjo, vis dėlto 
sunku aiškiai nustatyti ko
kios priežastys prie šio fak
to daugiausiai prisidėjo. 
Yra aišku, kad pažanga pa
daryta šių ligų atsiradimo 
priežasčių tyrime, bei jų 
vystymosi sustabdyme, di
agnozėje bei gydyme. Pa
žanga padaryta 10-tyje sri
čių širdies ir kraujagyslių 
ligų tyrime..

Ligų atsiradimo procesai

Aterosklerozė. 1970 me
tais iš daugiau negu mili
jono širdies ir kraujagyslių 
ligų 87 nuošimčiai atsirado 
dėl aterosklerozės. Tačiau 
dar ir šiandien tos ligos 
priežastys nėra galutinai 
nustatytos. 1971 metais 

Marianhill Missionaries
1882 - 1982

MAKE A COMMITMENT N0W
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Zimbabwe, New Guinea, United 
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"Here I am, Lord, send me." 
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JAV valdžios buvo sudary
ta speciali mokslininkų ko
misija, kuri rekomenduotų 
tyrimų programas šiai ligai 
ištirti. Daugelis tų progra
mų jau įvykdyta. To išda
voje buvo nustatyti trys ri
zikos faktoriai, kurie yra 
galimi pašalinti, ar bent su
mažinti. Tie aterosklerozę 
sukeliautieji faktoriai yra: 
aukštas kraujo cholestero
lio kiekis, aukštas kraujo 
spaudimas ir cigarečių rū
kymas. šalia šių rizikos fak
torių atpažinti ir kiti,- k. a. 
diabetas, fizinis neaktyvu
mas (per didelis sėslumas), 
nutukimas, amžius ir vyriš
ka giminė, bei taip vadina
mas kompulsinis žmogaus 
būdas, nesugebąs, nuo rū
pesčių ir įsipareigojimų tin
kamai atsipalaiduoti.

Tyrimai ląstelinėje ir mo
lekulinėje biologijoje sutei
kė naujas informacijas apie 
kraujo ir arterinės sienelės 
ląsteles ir jų santykiavimą. 
Ląstelinėje kultūroje ga
lim ištirti lipoproteidų, 
trombocitu, makrofagų ir 
hormonų itaką j kraujagys
lių ląsteles ir sužinoti ko
kiose sąlygose jie skatina ir 
kokiose sąlygose tie patys 
elementai sustabdo atero
sklerozinio proceso išsivys
tymą. Ląstelinė kultūra pa
deda atpažinti prigimtus 
žmogaus kūno ląstelių nenor
malumus, kurie sukelia ate
rosklerozę. Ta technika pa
deda nustatyti lipoproteidų 
gamybos bei jų suskaldymo 
būdus ir sužinoti kas regu
liuoja arterijos ląstelių dau
ginimąsi. Paskutiniam de-

ALFONSAS DARGIS. Trys broliukai (aliejus). Jo kūrinių 
paroda įvyks Toronte spalio 16-17 d. d. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Rengia KLK Moterų Draugijos Prisikėlimo parapijos sky
rius. Parodoje bus išstatyta 80 naujų kūrinių.

šimtmetyje patirta choles
terolį išnešiojančių lipopro
teidų reikšmė ir atpažinti 
kiti aterosklerozę sukelian
tys rizikos faktoriai, kaip 
diabetas, aukštas kraujo 
spaudimas, rūkymas ir kt.

Nauji tyrimų duomenys 
nurodė, kad aukšto tankio 
lipoproteidai, priešingai že
mo tankio lipoproteidams, 
yra teigiami faktoriai, vei
kią prieš aterosklerozės at
siradimą. Taip pat nustaty
ta kraujuje esančių trom
bocitų reikšmė trombozės 
išsivystyme. Sužinota, kaip 
jie vienas su kitu sulimpa 
(agreguoja), kokiu būdu jie 
prilimpa prie kraujagyslės 
sienelės ir tuo būdu priside
da prie trombozės atsiradi
mo.

Vienas iš svarbiausių pa
skutinio dešimtmečio atra
dimų tai prostaglandinai ir 
jų įtaka į kraujo kūnelius ir 
kraujagyslės sieneles. Pros
taglandinai turi labai dide
lę įtaką į kraujo ir arterijų 
sienelių ląsteles. Dvi pros
taglandinų rūšys — trom- 
boksenas ir prostaciklinas 
yra pačios stipriausios che
minės medžiagos dėl trom
bocitų agregacijos ir jų iš 
agregato paliuosavime. Lyg
svaros balansas tarp trom- 
bokšeno ir prostaciklino ga
li kontroliuoti trombozės ir 
aterosklerozės išsivystymo 
procesus. Nauji duomenys 
rodo, kad iš krešėjančio 
trombocito išleisti proteidai 
patenka į kraujagyslės sie
nelę, paveikdami jos meta
bolizmą. Iš kitos pusės, su
leistas prostaciklinas į arte

rijos sienelę užblokuoja prie 
jos trombocitų prilipimą, 
šie bandymai atidaro kelius 
naujiems, kurie galės nu
statyti kaip apsaugoti suža
lotą kraujagyslės sienelę, 
kuri būtų apsaugota nuo 
aterosklerozinių pakenkimų 
išsivystymo. Jau dabar yra 
vartojami senai surasti 
vaistai, kaip aspirinas ar di- 
pyramidolis, kurie taip pat 
sulaiko prostaglandinų vei
kimą. Deja jų veikla nėra 
specifinė: sulaikydami nei
giamus k. a. trombokseną, 
sustabdo ir teigiamus, k. a. 
prostacikliną.

Pažanga padaryta ir ate
rosklerozės diagnostikoje, 
kas gydytojams padeda nu
statyti ankstyvia ligos sta
diją.

Aukštas kraujo spaudimas

Tautinis Širdies Institu
tas (NIH) tik 1948 metais 
tepradėjo aukšto kraujo 
spaudimo tyrimus. Iki to 
laiko veik nebuvo jokių 
vaistų prieš tą ligą, išsky
rus ryžių dietą. Pastaroji 
padėjo tik mažai daliai pa
cientų. Tuo metu dar net ne
buvo aišku ar tai yra liga, 
ar tik jos simptomas. Kai 
kas galvojo, kad vėlesniam 
amžiuje atsirandąs aukštas 
kraujo spaudimas yra tei
giamas reiškinys aptarnau
ti deguonim jo reikalingus 
audinius. Dėl to buvo tikė
ta, kad kraujo spaudimo su
mažinimas galėtų daugiau 
pakenkti, negu kad naudos 
atnešti.

(Nukelta į 6 psl.)
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ŠIRDIES IR KRAUJO INDŲ..
(Atkelta iš 5 psl.)

Pastaruoju metu daug su
žinota apie centrinių ir pe
riferinių nervų sistemų įta
ką į kraujo spaudimo regu
liavimą. Nustatyta iki tol 
nežinomų hormonų: kalikri- 
nu, kinino, renino, angio- 
tensino ii’ prostaglandinų 
reikšmė kraujo spaudimo 
reguliavime. Ne tik gydy
tojai, bet taip pat ir pacien
tai pajuto reikalą sukontro
liuoti aukštą kraujo spaudi
mą. Skaičiuojama, kad šiuo 
metu virš 10 milijonų ame
rikonų vaistų būdu sėkmin
gai reguliuoja savo kraujo 
spaudimą. Dėl tos priežas
ties sumažėjo mirtingumas 
nuo ligų, kurios yra suriš
tos su aukštu kraujo spau
dimu, k. a. aterosklerozė, ar 
piktybinis aukštas spaudi
mas (malignant hyperten- 
sion).

Prigimtinės ir reumatinės 
ligos

Ypatingai didelė pažanga 
padaryta prigimtinėse šir
dies ligose (congenital heart 
disease), pav. Rubelos skie^ 
pai labai sumažino nuo 
jos atsirandančią prigimti
nę širdies ligą.

širdies-plaučių mašinos 
atradimas 1950 metais ne
paprastai daug padėjo šir
dies chirurgijai. Naudojant 
žemą temperatūrą (hypo- 
thermia), širdies - plaučių 
mašiną ir dibtinai parali- 
žuojant širdį (cardioplegia) 
chirurgai gali sutvarkyti 
naujagimių širdies funkci
jų nenormalumus, bet dar 
labiau komplikuotus pri
gimtinius defektus. Įvairių 
širdies vožtuvų paraližių 
pagaminimas prisideda prie 
mirtingumo nuošimčio su
mažinimo dėl reumatinės 
širdies ligos. Naujos diag
nostikos būdai, k. a. echo- 
kardiografija padeda atpa
žinti širdies trūkumus dar 
net negimusiam kūdikyje.

Yra daromi bandymai 
kiek prostaglandinų gamy- 
mos sustabdyto jai yra veik
smingi pašalinti labai papli
tusį prigimtinį nenormalu
mą (patent duetus arterio- 
sus). šio nenormalumo at- 
vejuje daugelio per anksti 
gimusių kūdikių kraujagys
lės jungiančios plaučių ar
terijas su pagrindine aorta 
nėra gerai uždarytos.

Klinikiniai sindromai
Širdies arterijų liga. Pa

skutiniu metu atsirado daug 
informacijos apie šios ligos 
atsiradimo priežastis, diag
nozę ir jos gydymą. Dar 
reikia tyrimų išaiškinti ke
letą pagrindinių klausimų, 
k. a. kodėl širdies arterijų 
liga išsivysto į širdies ata
ką, anginą ar staigią mirtį. 
Pacientai, kurie gauna šir
dies ataką nebūdami ligo
ninėje turi žymiai mažiau 
šansų pasveikti už tuos, ku
rie yra intensyvioje gydyto
jų priežiūroje. Tas aiškiai 

rodo būtiną reikalą surasti 
efektingus metodus sukon
troliuoti širdies ritmą ir at
statyti širdies funkcijas šir
dies ataką gavusiam žmo
gui tuo metu nesirandant li
goninėje. Ypatingai čia pa
deda dirbtinas kvėpavimas 
arba cardiopulmonary resu- 
citacija, išgelbėjanti dauge
lį pacientų, kurie būtų be 
jos numirę. .

Kalcijaus įtaka širdies 
raumenims

Nauji duomenys rodo kal
cijaus reikšmę širdies lygio
jo raumens fiziologijoje, šie 
kalcijaus ionai reikalingi 
elektrofiziologiniam proce
se, pasitarnauja širdies 
muskulų s u s i t raukimui, 
kontroliuoja energijos at
sargą ir jos sunaudojimą. 
Surasti nauji vaistai, kurie 
užblokuoja kalcijaus ionu 
kelionę per ląstelines mem
branas. Iš tų vaistų Verma- 
pilis daugiausiai išbandytas 
kaip labai reikalingas šir
dies ritmo sutrikimu ser
gantiems pacientams. Kiti 
vaistai padeda angina pek- 
toris ir aukšto kraujo spau
dimo atveju. Tolimesni tyri
mai dėl kalcijaus ionų 
įtakos elektrofiziologiniam 
procese ir tų vaistų reikš
mė širdžiai galės dar dau
giau ' pasitarnauti širdies 
ligų medicinoje.

Periferinių kraujagyslių 
ligos

Chirurgija padarė didelę 
pažangą arterijų pakeitime 
su kitom ar su prostezais. 
Venų ligos dar mažai ištir
tos. .Dar mažiau buvo žino
ma dėl ko atsiranda perife
rinių kraujagyslių ligos. Pa
skutinieji 10 metų ir šioje 
srityje rodo pažangos ženk
lų, Naujos diagnostinės 
technikos dėka padaryta pa
žanga ne tik chirurginėje, 
bet taip pat ir medicininėje 
srityje.

Kraujagyslių liga 
smegenyse

Aukštas kraujo spaudi
mas, aterosklerozė ir diabe
tas jau senai buvo pripa
žinti kaip priežastys krau
jagyslių ligos atsiradimui 
smegenyse. Seniau smegenų 
paralyžiaus ištiktą pacien
tą nebuvo žinoma kaip gy
dyti, išskyrus ilsėtis lovoje. 
Naujas diagnostinis krite
rijus padeda atpažinti mor
fologinius ir fiziologinius 
pasikeitimus nervų ir sme
genų ląstelėse, suteikia ga
limybę sulaikyt kraujavimą 
smegenų paralyžiaus metu, 
duoti kraujo krešulio su
stabdymo ar jo ištirpdymo 
vaistus (hepariną).

širdies ritmo sutrikimas
Arrhythmia. Staigi šir

dies mirtis atsitinka dėl šir
dies ritmo sutrikimo dėl au
tonominės nervų sistemos 
pašlijimo. Tai yra labai pa-

Montrealio lietuvių choras, kurio Įdainuotų lietuviškų kalėdinių giesmių plokštelė netrukus 
pasirodys rinkoje. Vidury choro dirigentas A. Stankevičius.

plitusi širdies ligų proble
ma. Pastaruoju metu pada
ryta daug pažangos supras
ti beartėjančius mirtingus 
širdies ritmo sutrikimo žen
klus ir panaudoti vaistus jo 
išvengimui. Ypatingai pa- 
veiksmingi vaistai tai ligai 
yra tie, kurie užblokuoja 
taip vadinimą beta-adrener- 
ginę sistemą, šios ligos gy
dyme vaistų efektingumui 
nustatyti daug padeda kom
piuteris, apskaičiuodamas 
besikeičiančią širdies ritmo 
analizę.

Kas bus ateityje?
Trumpai peržvelgus pa

darytą pažangą širdies ir 
kraujo ligose, tenka konsta
tuoti, kad pažanga, deja, 
toms ligoms priskaičiuoja
ma nėra didelė, nes toms 
ligoms p r i s k a ičiuojama 
51.2C visų virčių. Staigi 
širdies mirtis dar per daž
na. Ji ir yra atsakinga už 
daugelį mirčių. Naujos šir
dies transplantacija nėra 
atsakymas. Vienintelė išei
tis — apsaugojimas nuo 
širdies mirties. Aterosklero
zė nėra senatvės liga. Jei 
aterosklerozinių pakenkimų 
ir negalima visiškai išveng
ti tai nuo mirties dėl atero
sklerozės galima ir reikia 
apsisaugoti ar bent sukon- 
troliuotinai aterosklerozini 
procesą sulėtinti. Kad nuo 
mirties dėl tų ligų apsaugo
ti. reikia išauklėti publiką ir 
medicinos personalą gauti 
pankamai informacijos apie 
tas ligas sukeliančius rizi
kos faktorius, pakeisti ne
tinkamą gyvenimo būda: 
vaistų būdu sukontroliuoti 
aukštą kraujo spaudimą, 
nerūkyti ir sunormuoti 
kraujo cholesterolio bei 
kraujo triglyceridų (lipidų) 
kiekį, šių rizikos faktorių 
pašalinimas, o tai padaryti 
galima, labai daug prisidės 
prie dar didesnio mirtingu
mo nuošimčio nuo širdies ir 
kraujo indų ligų sumažini
mo.

NAUJA KALĖDINIU GIESMIŲ PLOKŠTELĖ
Vadovaujant jaunam, 

energingom ir gabiam muzi- •k kui bei Kompozitoriui Alek
sandrui Stankevičiui, jo 
naujai sudarytas Montrea- 
lio lietuvių choras suspėjo 
per trumpą laiką pasiruošti 
ir juoston įrašyti visą eilę 
lietuviškų tradicinių ir vi
siškai naujų kalėdinių gies
mių, iš viso net 14, ir pa
galiau pagaminta plokštelė, 
kuri greitu laiku pasirodys 
rinkoje.

šio įrašo idėja, jos reali
zavimas, dainininkų suver- 
bavimą iš dviejų chorų 
(Aušros Vartų parapijos 
veteranų ir jaunųjų "Pava
sario” choro mergaičių) bu
vo įvykdyta šio jaunojo ma
estro asmeniška iniciatyva. 
Kitas įdomus siurprizas, tai 
iš tų 14-os įrašytų giesmių, 
3 buvo jo paties kūriniai.

Repetuojant, daugeliui 
mūsų tie jo kūriniai atrodė 
pernelyg lengvabūdžiai. Ta
čiau, kai susirinkome visi 
bendroms repeticijoms ir, 
’Marko’ įrašų studijon di
džiajam egzaminui, — vis
kas pasirodė visai kitokioje 
šviesoje. Tai gana naujoviš
ki dalykai, sukurti šiolaiki- 
nės muzikos motyvais.

Pirmasis jo kūrinys 'An
gelų balsai’ — tai lyg kaž
kur iš kosmoso atskridusių 
garsų mišinys, palydimas 
visų keturių mišraus choro 
balsų harmonijos. Tai gies
mė ištisai be žodžių. Tikrai 
stebėtina kompozicija.

Antrasis kūrinys "Links
mų Kalėdų” — vėl įmant
rus kalėdinių sveikinimų 
montažas astuoniomis kal
bomis. Pradedama lietuviš
kai — Linksmų Kalėdų, se
kamų Merry Christmas, 
Joyeux Noel, Buono Natale, 
Froehliches Weihnachten, 
Felices Navidade, Feliz Na
tai ir užbaigiama su lenkiš
ku — Wesolych Svviąt. Pati 
kompozicija pradedama vi
sų 4 balsų vokaliniais var
pais, kuriems nuaidėjus, 

gana smagiu tempu visi 4 
balsai sugaudžia — Liriks1- 
mų Kalėdų, Merrv Christ
mas ir t.t. Baigus ši epizo
dą, vėl nuskamba vokaliniai 
varpai ir šiems nutilus, vėl 
kartojama — Linksmų Ka
lėtų etc. keletą kartų, kol 
viskas užsibaigia ir pra
dingta pianissime.. Tai bene 
geriausiai pavykęs jauna
jam kompozitoriui kalėdinių 
temų kūrinys..

Trečias ir paskutinis 
Aleksandro kūrinys "Lau
kiame su viltim”, čia mo
terų balsai pratęsiamai kar
toja "Sveikiname, sveikina
me ...” Tuo tarpu vyrų bal
sai unisonu kartoja "Su 
šventom Kalėdom, su šven
tom Kalėdom", kol viskas 
baigiama kalėdiniu sveiki
nimu šūksniais.. Visi 3 kū
riniai perdėm naujos, mo
derniškos dvasios, tačiau la
bai atitinkantys kalėdinę 
atmosferą.

Pats juostos įrašymas 
pradedamas lietuviškosios 
muzikos klasiko J. Nauja
lio kūriniu "Tyliąją nak
tį” (A. Stankevičiaus aran- 
žavimas). Toliau girdime M. 
Petrausko — "Skubinkit, 
Piemenys”, J. Siniaus — 
"Nakties Tyloje", R. Gimbe
rio — "Tyli Naktis”, J. Ber
tulio — "Iš padangių toli
mųjų". Įrašai užbaigiami su
J. Naujalio "Linksmą gies
mę".

Baigiant, norisi pridurti, 
jog jaunasis muzikas Alek
sandras Stankevičius-Stan- 
kė yrą gimęs Montrealy, 
žymaus knygų leidėjo Alo
yzo Stankevičiaus sūnus. Iš 
jo galima tikėtis daug di
džių dalykų. Tenka su ma
lonumu pabrėžti, kad šis jo 
naujai sudarytasis choras 
jau spėjo puikiai atestuotis, 
laimėdamas etninių chorų 
dainavimo čempionatą — 
Kvebeke. Dabar laukia
ma visos Kanados chori
nio dainavimo rungtynių re
zultato. D. N. Baltrukonis
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KLEMENSUI JŪRAI
70 METŲ

Šio numerio atkarpoje 
pradedame spausdinti mūsų 
bendradarbio Brazilijoj Kle
menso Jūros humoreską 
"Advokatas Petraitis dan
guje”.

Klemensas Jūra, poetas ir 
rašytojas, gyvenantis Bra
zilijoje, neseniai atšventė 
70 metų amžiaus sukaktį. 
Jis yra gimęs Salėmos Bū
dos km., Sasnavos vis. Ma
rijampolės apskr.

Po II pasaulinio karo emi
gravo į Braziliją, kur reda- 
davo "Mūsų dienas” ir savo 
įsteigtą satyrinį "Garnį”, 
Paruošė kelis kalendorius, 
išleido portugalų kalbos va
dovėlį, drauge su S. Bakšiu 
parengė lietuvių kalbos va
dovėlį.

Spaudoje reiškiasi jau 
daugiau kaip 50 metų. Yra 
išėję jo eilėraščių rinkiniai: 
Praeivio ašara, Kirvio lėmi
mas, Tremtinio ašaros. Dau? 
giau reiškiasi prozos kny- 
momis: Kapai be kryžių, 
Didysis sielvartas, Mirties 
siluetai, Okeanida, mono
grafija Taurioji Lietuva.

Išryškindamas lietuviš
kiems reikalams atsidavu
sius žmones, jis parašė kun. 
B. Suginto biografiją "Tė
vynės vaidila”, o pagerbda
mas prel. Z. Ignoto auką,

KANADOS LIETUVIŲ FONDO LEIDINYS
Kanados Lietuvių Fondas 

buvo įsteigtas K.L.B. Kraš
to Tarybos suvažiavime Ot- 
tavoje 1962 m. rugsėjo 16 d, 
taigi šie metai yra Fondo 
dvidešimtmetis. Nors šį 
Fondą įsteigė K. L. Bend
ruomenė, bet vėliau pagal 
Kanados "Corporation Act” 
Fondas gavo atskirą čarterį 
ir veikė kaip atskira orga
nizacija, tik keturi Bend
ruomenės atstovai ”ex of- 
ficio’’ dalyvauja Fondo Ta
ryboje kaip pilnateisiai jos 
nariai, šiuo metu Fondo Ta
rybą sudaro 16 narių. Per tą 
dvidešimtmetį Fondas su
kaupė virš $500,000 kapita
lo, sutelkė virš 1000 Fon
do narių ir išmokėjo apie 
$150,000 pašalpų švietimo 
ir kultūrinėms organizaci
joms.

Jau nuo Fondo veikimo 
pradžios, telkiant įnašus, 
Fondo nariai buvo prašomi 
atsiųsti savo nuotraukas 
Fondo žinynui, kuris, ma
nyta, patarnaus nario tapa
tybei patikrinti. Bet į tai 
atsiliepė tik ketvirtadalis 
narių.

parašė net du veikalus apie 
jį, dabar ruošdamas ir tre
čią brazilų kalba, kurio pa
vadinimas bus "Alma Chris- 
talina”. Saleziečiai atspaus
dino jo eilėraščių rinkinį 
"Kauburėliai”, o paskutiniu 
metu parašė rinkinį "Per
žengiu Rubikoną”, kuriam 
dar dairosi leidėjo.

Turi paruošęs ir autobio
grafinį romaną "Jordanas 
Alaburda”, tik jam, gyve
nant toliau nuo lietuviškų 
kultūros centrų, sunkiau pa
siekti leidėjus. Nežiūrint 
nestiprios sveikatos, turi
mas jėgas ir laiką uoliai su
naudoja plunksnos tarny
boje.

Vėliau sumanyta narių 
nuotraukas patalpinti į nu
matytą išleisti Fondo žiny- 
ną-albumą, nors daugelis 
narių ir net kai kurie Tary
bos nariai buvo abejingi ir 
priešingi tokio leidinio lei
dimui, jie galvojo ”ne tam 
daviau šimtinę, kad pasirek
lamuoti ...”

Pagaliau 1980 m. XI. 8 
visuotiniame narių susirin
kime leidinio klausimas bu
vo iškeltas ir prašyta narių 
konkrečiai pasisakyti ar nu
matytą leidinį leisti ar ne. 
Susirinkimas dauguma bal
sų (75' < ) nutarė leisti ir 
nevėliau kaip 1982 m., kad 
Fondo dvidešimties metų 
veikla būtų jame paminėta. 
Buvo išrinkta komisija (Ja- 
kubickas, Lelis, Bersėnas, 
Januška, dr. Bacevičius) 
kuri išsiuntinėjo nariams 
laiškus prašydama atsiųsti 
daugiau nuotraukų ir žinių, 
nes iki tol turėta tik 260. 
Iš viso gauta 420 nuotrau
kos, kurios ir įdėtos leidi
nyje.

1981 m. rugsėjo mėn. visa 
surinkta medžiaga-straips- 
niai, statistikos daviniai bu
vo komisijos patikrinti 
(perskaityti) ir atiduoti 
Litho-Art spaustuvei. Prieš 
tai buvo atsiklausta ir kitų 
spaustuvių Time-Press To
ronte ir Morkūno Chicago
je. Prieinamesnę kainą pa
siūlė Litho-Art Toronte (J. 
Gustainis ir Č, Sinkevičius) 
— $10,500, kuriems komisi
ja ir atidavė spausdinimą. 
Pridėjus kitas išlaidas lei
dinio spausdinimas kainavo 
$11,500. š. m. liepos 1 d. šis 
leidinys išėjo iš spaudos ir 
dabar platinamas Kanadoje.

Čia turiu paminėti, kad 
tos kngos leidimo iš anksto 
niekur neskelbiame ir pini
gų išleisti nerinkome. Tai 
daryta sąmoningai, kad iš

vengti priekaištingų komen
tarų spaudoje. Knygos 
spausdinimo lėšas avansavo
K. L. Fondas, be tQ, $2000 
buvo palikęs specialiai lei
diniui leisti vienas miręs 
Fondo narys.

šiame leidinyje atspaus
dinta medžiaga — kelių au
torių straipsniai, statistikos 
daviniai, narių ir jų įnašų 
sąrašai, fotografijos ir t.t. 
nėra meno ar literatūros 
objektai, o tik informacija, 
kuri pasako viską apie K.
L. Fondo įkūrimą, jo veiklą 
ir pasiektus vaisius per dvi
dešimtį metų intensyvaus 
darbo. Pirmuose puslapiuo
se įdėta Lietuvos preziden
tų paveikslai, Tautos him
nas, Lietuvos žemėlapis, 
gen. konsulo dr. J. žmuidzi- 
no sveikinimas, toliau seka 
straipsniai, statistika, dia
gramos, Fondo čarteris, 
įstatai, narių sąrašas ir 420 
fotografijų. Gale pridėta 

PETKUS

tėvas ir sūnus 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

JEI .11 MS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINU 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 dailus.
MARTINĖ ir GUNARS KAULINS Lakenood. Ohio

dar "Spaudos atgarsiai” — 
iškarpos apie Fondo steigi
mą ir veiklą. Viso knygoje 
yra 200 puslapių storesnia- 
me kreidiniame popieriuje.

Leidiniui medžiagą pa
ruošė ir redagavo P. Lelis. 
Viršelius piešė dail. V. Pa- 
zukaitė. Tiražas 1000 egz. 
Kaina $15.00 kietais virše
liais, $12.00 — minkštais 
viršeliais (kanadiškais do
leriais). šią knygą galima 
įsigyti Toronte: Lietuvių 
Namuose pas Daunį pas 
Fondo ižd. A. Bumbulį, pas 
dr. Pacevičių ir P. Lėlį.

Provincijose šią knygą 
platina Fondo įgaliotiniai. 
Leidinio reikalais kreiptis 
adresu: P. Lelis 32 Weathe- 
rell St, Toronto, Ont. MOS 
1S7.

Užsisakant šią knygą prie 
jos kainos reikia pridėti 2 
kanadiškus dolerius per
siuntimo išlaidoms.

P. Lelis

Advokatas Petraitis danguje
H)

Keista. Neįtikima, žmogus jauti, girdi, ma
tai ir — negali reaguoti. Nejauki ir nemaloni 
būsena, štai, va — jis mato save tįsanti, nejud
rų, sustingusį, melsvu, pablyškusiu veidu, keis
tai ir kietai sučiauptomis lūpomis ...

— Ne, tai negali būti? — jis galvoja. — 
Negi tai aš esu tas bauginančiai šaltas dryp- 
santis kūnas? Nieko nesuprantu: galiu laisvai 
judėti, galiu matyti visus, net ir tą nejudrų 
"aš”, tik... niekur negaliu pasišalinti. Nema
toma ir net nejaučiama gija mane riša prie šios 
nemalonios aplinkos. Tiesiog — nemaloni savi
jauta, apie kurią aš niekada nepagalvojau. Ma
tau visus čia susirinkusius, net jų mintis ma
tau. Galiu laisvai stebėti jų galvojimą, labai 
netikrą liūdesį ir nuobodulį, štai... mano fir
mos dalininkas:

"Ak, kad nors greičiau baigtųsi ta įkyri, 
nemaloni ceremonija! Dar turiu paskubėti susi
tikti su trimis naujais klijentais, kuriuos dabar 
man reikės ginti — firmos dalininkui taip ne
lauktai ir nelaiku mirus. Tai jis — šitas drvp- 
santis maišas, turėjo išpainioti jų labai abejo
tino švarumo bylas. Jis taip nuostabiai sėkmin
gai sugebėdavo suvynioti įstatymus, suraityti

Klemensas Jūra

visus nepalankius įrodymus ... Kokia bebūtų 
paini byla — 1 e x visada buvo jo pusėje! Rei
kia pripažinti, kolega, kad tu geriau negu kas 
kitas interpretuodavai įstatymus ir beveik vi
sada tau panorėjus — nekaltasis likdavo kaltas, 
o kaltinamasis atsidurdavo nukentėjusio rolėje. 
Ak ... reikėjo tau čia dabar nuvirsti nuo kojų 
dėl kokios ten menkos pneumonijos”.

— Tai štai koks tas mano "brangusis ko
lega’" ! — jis nenoromis sumurmėjo ir nukreipė 
akis į kitą pnusę, bet vėl nenoromis atsigrįžo į 
buvusį dalininką, pasekdamas jo minčių eigą:

”,.. gripas, pneumonija ... nevykėlis! Pa
siskubino. Galėjo nors tas paskutines tris bylas 
sutvarkyti. Dabar — pokšt ir nebėra paties šau
niausio advokato, kurio net ir teisėjai priveng
davo. Dabar tenka ieškoti naujo firmos dalinin
ko ir, žinoma, teks numesti keletą tūkstančių 
šito drypsančio maišo našlei: kas reikia — rei
kia. Aš — doras advokatas! Ta, žuvies akimis, 
j isteriką puolanti taukų krūva matai — su 
trimis bambalais pasiliko. Juridiškai tariant — 
sausas čia neišsipainiosi. Reikia. Aš ne šykštus, 
ne materialistas! Mūsų advokatiška kontora, at
virai šnekant, duodavo gerą pelną. Teisybė —

visą sunkesnę darbo dalį atlikdavo Šitas dabar 
sustiręs stuobris. Ką ten sakyti: visas sunkiau
sias bylas jis apgindavo, o aš tik surasdavau 
klijentus.. Ir. .. negaliu skųstis: nubyrėdavo į 
mano kišenę didesnė suma, žymiai didesnė, negu 
pateikdavau atsiskaitymo knygose. Tas protin
gas kvailys visada manimi pasitikėjo: pasiten
kindavo, kiek aš jo daliai skirdavau. Ach... 
buvo! Bet. .. nebėra!” jis atsiduso tikrai nuo
širdžiai ir nubraukė ašarą, išdavikiškai sudrėki
nusią jo riebų skruostą.

— Stuobris! ? Aš tau tik stuobris ? O tu — 
sukčius! Galvoji, kad aš nieko nežinojau? Visą 
laiką mane apgaudinėjai. Sukai ir vogei! Klysti, 
kolega: žinojau ir tylėjau. Nuvargdavau nuo 
darbo gausumo. O darbas man buvo toks įdo
mus, toks jaudinantis, kaip sportas! Kaip šara
da. Kaip mįslė, kurią įminus — svaigsti nuo pa
sitenkinimo. Tribunole mane veikdavo visų 
įsmeigtos, susijaudinimu degančios akys. Visi 
sulaikę alsavimą stebėdavo, kaip aš suglumin
davau teisėjus, kaip silpnas nendres nulenkda
vau prokurorus... Sportas! Bet Įdomus, svai
ginantis sportas, j kurį pasinerdavau visą pa
saulį pamiršęs. Ar galėjau domėtis firmos dali
ninko smulkiomis materialinėmis suktybėmis? 
Nei man, nei mano šeimai nieko netrūko; turė
jome stogą viršum galvos, vaikai mokėsi. O jei
gu turtų nesukroviau — ką gi, nesitikėjau taip 
greit ištiesti kojas ... O dabai*? Dabar — amen!

(Bus daugiau)
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■ BOSTONOJJĮTUyiAI
MAIRONIO MINĖJIMAS 

PER RADIJO

šiais metais minime dvi 
reikšmingas sukaktis, Mai
ronio mirties 50 metų ir 
Vinco Krėvės gimimo 100 
metų. Tie du didieji mūsų 
rašytojai giliai įsirėžė į lie
tuvių tautos istoriją savo 
kūryba. Priminti jų įtaką 
bei reikšmę mūsų tautai ir 
įnašą į lietuvių tautinę kul
tūrą ir sudaro tų sukakčių 
minėjimo tikslą. Ligi šiol 
nei Bostone, nei jo apylin
kėse niekas tų sukakčių mi
nėjimų rengimu nesirūpino.

Laisvės Varpo radijo va
landos vedėjas Petras Viš
činis rugsėjo 19 programo
je pradėjo jų minėjimą, 
skirdamas žymią programos 
dalį Maironiui, kurį jis api
būdino kaip lietuvių tautos 
žadintoją. Visa programa 
buvo perpinta Maironio kū
rybos pavyzdžiais,

Pagal P. Viščinį, tai įva
das į minėjimą. Gi baigęs 
Maironio minėjimą, jis esąs 
pasiryžęs suorganizuoti pa
našų Vinco Krėvės minėji
mą. Taigi, Laisvės Varpas 
atliks tai, ko kiti nepadarė.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS
IR PLOKŠTELIŲ STALAS

Laisvės Varpo kultūri
niuose renginiuose visuomet 
būna lietuviškos spaudos ir 
plokštelių stalas. Toks sta
las veiks taip pat spalio 10 
d. 3 vai. po pietų įvykstan- 
čiame dailiojo žodžio ir dai
nos vakare So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėje. čia bus galima gauti 
įvairių lietuviškų knygų ir 
plokštelių. Jau esąs užsa
kytas didesnis skaičius An
tano Gustaičio paskutinio 
satyrinio poezijos rinkinio 
”Ko liūdi, putinėli?”

Lietuviškos spaudos ir 
plokštelių stalą suorgani
zuos ir tvarkys Antanas Še
duikis iš Brocktono. Jis yra 
nuolatinis lietuviškos spau

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

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

1^1 informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite: 
11745 Southwest Highvvay 
Palos Heights, Illinois 60<63

Vida KriauČeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312*448*7420
Savininkė 312-785-9303

r

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

I

dos platintojas Brocktone. 
Už išplatintą spaudą gautą 
nuošimtį jis skiria Lietuvių 
Bendruomenės reikalams.

Panašūs lietuviškos spau
dos ir plokštelių stalai tu
rėtų veikti visuose lietuvių 
kultūriniuose renginiuose. 
Kai lietuviškai spaudai ir 
plokštelėms vis sunkiau pa
siekti lietuvių visuomenę, 
tokie stalai bent kultūri
niuose renginiuose yra labai 
reikalingi.

DEMONSTRACIJOS PRIE 
PRANCŪZIJOS 
KONSULATO

Rugsėjo 18 d. Bostone 
įvyko demonstracija prie 
Prancūzijos konsulato dėl 
sovietams teikiamų dalių 
dujotekiui. Demonstrantai 
norėjo įteikti memorandu
mą, kuris būtų įteiktas 
Prancūzijos prezidentui, ra
ginant neremti sovietų Ru
sijos. Nei konsulas, nei ku
ris kitas pareigūnas nepasi
rodė. Tada tas raštas buvo 
įmestas į konsulato pašto 
dėžutę. Prie konsulato durų 
buvo trumpos kalbos. Kal
bėjo: latvių, ukrainiečių, es
tų, lenkų, vietnamiečių, ku
biečių ir net Afganistano 
atstovas, taip pat vienas 
pabėgėlis iš Sovietų Rusijos 
ir Harvardo universiteto 
prof. Cooper. Vis kalbėtojai 
labai griežtai pasisakė prieš 
Sovietų Rusijos rėmimą, šis 
dujotekis sovietams duosiąs 
per 10 bilijonų dolerių pa
jamų, kurie būsią panaudo- 
doti jų kariniam stiprini
mui. Prie to dujotekio dir
ba 100,000 vergų iš visų 
kraštų.

ELENOS 
VASYLICNIENĖS 

DAILĖS DARBŲ PARODA
”Elena Vasyliūnas an Ex- 

hibit of Paintings in the 
Gallery Cambridge Public 
Library September 13 — 
September 27, 1982”, tokia 

antraštė ant mažos brošiū
rėlės, atspausdintos biblio
tekos ir duodama kiekvie
nam parodos lankytoj ui. 
Brošiūrėlėje E. Vasyliūnie- 
nės biografinės žinios.

Paroda buvo lankoma 
daugiausia amerikiečių. Jo
je buvo įstatyta 10 paveiks
lų: pavasaris, vasara, ru
duo, žiema, akmenys, miš
kas, mėnesiena, gėlės. Lan
kytojai gėrėjosi šiais pa
veikslais, nes tai gerai nu
teikiančios spalvos ir jų de
riniai, o taip pat visa kom- 
pozija.

SUPAŽINDINS SU 
NAUJA KNYGA

L. M. F. Bostono klube, 
spalio 16 d. 3 vai. p. p. Tau
tinės S-gos namuose, 484 E. 
4th Street, So. Bostone 
įvyks supažindinimas su dr. 
Petro Kaladės nesenai iš
leista knyga "Maistas ir li
gos — maisto biochemija”. 
Apie autorių ir knyga kal
bės dr. Alfredas Krisiukė- 
nas. Po supažindinimo bus 
kavutė. Visi yra kviečiami 
atsilankyti, čia pat bus ga
lima įsigyti ir knygą.

PALIKTA TA PATI 
VALDYBA

L.M.F. Bostono klubo rug
sėjo 18 d.. į vykusi ame susi
rinkime buvo renkama klu
bo valdyba sekantiems me
tams. Visos klubo narės 
vienbalsiai pasisakė už se
nąją valdybą: pirm. Elena 
Vasjdiūnienė, vicepirm. Ire
na Rasienė, sekr. Juzė Mat- 
joškienė, ižd. Irena Ulpaitė 
ir narė Magdalena Lendrai- 
tienė.

PARENGIMAI
• Laisvės Varpo literatū

ros ir dainos vakaras spalio 
10 d. 3 vai. p. p. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje.

* "Maistas ir ligos — 
maisto biochemija” knygos 
sutikimas spalio 16 d. 3 vai. 
p. p. Tautinės Sąjungos na
muose So. Bostone.

a
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KREIPIMASIS I 
DABARTINIUS IŠEIVIUS 

Iš LIETUVOS

šiuo metu už- gimtojo 
krašto ribų, plačiajame pa
saulyje, yra išsimėtę nema
žai lietuvių, vienokiu ar ki
tokiu būdu palikę Lietuvą. 
Vieni jų palaiko glaudesnius 
ryšius su lietuvių organiza
cijomis, kiti šalinasi nuo jų, 
o dar kiti nieko nežino.

Kiekvienas, atvykęs sve- 
timon žemėn, turi savo pro
blemų, prisitaikymo sunku
mų, pergyvenimų ryšiumi 
su paliktais artimaisiais 
Lietuvoje. Toli gražu ne 
kiekvienas sutiktas žmogus, 
ar tai lietuvis ar ne, supran
ta bei užjaučia, o nueiti, pas 
kitą atvykėlį iš Lietuvos, 
dažnai neįmanoma dėl dide
lių atstumų ar dėl nežinoji
mo kaip susirasti.

Nuo 1966 metų birželio 
15 dienos Vyksta pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresai. 
Jie vyksta kas keli metai 
įvairiuose pasaulio kraštuo
se. Pats kongresas — tai 
lietuvių jaunimo manifesta
cija, kurioje susiburia įvai
rių pažiūrų paskaitininkai, 
vyksta diskusijos ir semi
narai. Į kongresus atva
žiuodavo lietuvių jaunimo 
išrinkti delegatai iš įvairių 
pasaulio kraštų, išskyrus 
pačią Lietuvą. Suorganizuo
ti tokią manifestaciją ir su
burti jaunimą iš viso pasau
lio yra neišpasakytai dide
lis šiam darbui pasišventu
sių žmonių darbas. Iki šiol 
jau įvyko keturi tokie kon
gresai. Du vyko JAV ir Ka
nadoje, vienas Pietų Ame
rikoje ir dar vienas Euro
poje. Sekantis — penktasis 
įvyks 1983 m. liepos 1-24 d. 
Chicagoje, Amerikoje. Bu
simojo penkto kongreso pir
mininkė yra Violeta Aba- 
riūtė. Neseniai ryšium su 
kongreso organizavimu jai 
teko apkeliauti eilę Europos 
valstybių.. Kiti organizato
riai jau buvo Australijoje, o 
dar kiti vyks į Pietų Ame
riką. Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas — yra puiki 
galimybė susitikti ne tik su 
viso pasaulio lietuvių jauni
mo atstovais, bet ir su to
kiais pat kaip mes — da
bartiniais emigantais, tai 
puiki galimybė įnešti nau
jos lietuviškos dvasios, pa
reikšti savo pažiūras, ge
riau supažindinti pasaulio 
jaunimą su Lietuvos gyve
nimu, studentija, jos pažiū
romis.

Nereikia kreipti daug dė
mesio į kai kurių žmonių 
priešiškumą mums dėl to, 
kad mes esame gimę poka
rio Lietuvoje ir dėl to gali
me kenkti kitiems lietu
viams vakaruose, atliekant 
įvairias užduotis. Tokių 
žmonių yra nedaug, kurie 
patys gal būt nesupranta, 

kiek jie savo pareiškimais 
kenkia lietuvybei. Supran
tu, kad tokios nuoskaudos 
yra labai sunkios jautriai 
emigranto širdžiai.

Brangūs tautiečiai! Krei, 
piuosi į jus atsiliepkite. Tai 
— puiki galimybė susirasti 
vieni kitus, susitikti drau
gus, susipažinti, pasidalinti 
rūpesčiais, pareikšti savo 
nuomones, padėti išlaikyti 
lietuviškumą tarp lietuvių.

Rašykite apie save šiais 
adresais: Robertas Aukštai
tis, 6815 Forrer, Detroit, 
Michigan 48228 arba Viole
ta Abariūtė, 9334 Plain- 
view, Detroit, Michigan 
48228.

Perkuokite žinią kitiems 
tautiečiams, kuriuos pažįs
tate, bei kurie negauna lie- 
tuviškos spaudos.

Laukiame jūsų žinutės..
Robertas Aukštaitis

BERNARDINE SISTERS OF THE 
THIRD ORDER OF ST. FRANCIS 
(O. S. F. Sacred Heart Province, 
Reading, Pa. 19607.
APOSTOLIC WORK: 1 Senior College. 
37 Grammer Schoois. I Nursery 
School, I Reading Cbnic, 2 Hoapitale. 
I Retreat House, i Montessori School, 
Teach in 9 Diocesan High Schoois, 
sočiai service, domestic service, 
foreign missįons, retreats.
REPRESENTED in the Archdiocese of 
Philadelphia, Allentown, Harrisburg. 
Pittsburgh and Scranton. Also in 
Liberia, W. Africa, Brazil, South 
America.
VOCATIONS: Sr. Mary Bonaventa, 
C.S.B., Provincial Supcrior,
Mt. Alvernia, Reading, Pa. 19607. 
215-777-5249 or 215-777-61 II.

WANTED EXPERIENCED
DOUBLE END 

MACHINE 
OPERATOR 

Mušt be able to sėt up work 
from blue prints and close tole- 
rance.
Good pay. Steady work. Paid 
hospitalization. Life insurance, 
holidays & vacation.

Apply cal or write to: 
BETTY MULLIGAN 

BERNARD LUMBER 
CO., 1NC. 

4333 EUPHROSINE ST. 
NEW ORLEANS, LA. 70185 

504-822-4130

WANTED EXPERIENCED
(10) WASHER-DRYER 

MECHANIC,S
Steady work. Good pay & fringe 

benefits. OVertimc available. 
Apply call or write 

FO-COIN CO.
8024 PALM ST. 

NEW ORLEANS. LA 70125 
504-482-0646

(35-37)

WANTED JOURNEYMAN 
TOOL OR DIE MAKERS 

Mušt be able to sėt up work from 
blue prints & close tolerance. quali- 
fied ..min. 8 yrs. exp. reęvired • excel- 
lent pay and benefits. Mušt be willing 
to relocate. Send resume to Superior 
Metai Products, 999 W. Grand Avė., 
Lima Oll. 45801, ATT: Personnel 
Director or contact ai 419-228-1 145 
between 9 AM and 3 PM. Tuea., 
throujh Thur». (34-38)

Professional couple with in- 
fant seeking an expd. full time 
and english speaking house- 
keeper—child care. Ref. req. 
Salary included.

Call 609-779-0854
(36-38)

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nabonvvide 1S on your sieto

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si Į OBELENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti. ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 161-3500.



1982 m. rugsėjo 30 d. DIRVA Nr, 37 — 9

SUSITIKIMAS PAMARY’
Vacys Kavaliūnas

Susitikimas pamary - ele
gantiškai Vilties leidyklos iš
leista Aurelijos Balašaitienės 
knyga. O joje - aštuonios no
velės. Ir kiekviena jų - vis at
skiras pasaulis, turintis indivi
dualius veikėjus, atsidūrusius 
vienokioje ar kitokioje savo gy
venimo kelio situacijoje. Taip 
pat kiekviena - ir atskiras me
ninis vienetas.

O todėl, norint net ir tik pa
čiais bendraisiais bruožais su
pažindinti skaitytoją su tuo 
pasauliu, reikėtų skyrium prie 
to pasaulio ir sustoti. Tai ta
čiau laikraščio skiltyse nėra 
įmanoma. Ir nereikalinga - jo
kia analizė, net ir labai detali, 
nepavaduos skaitytojo, kuris 
tiesiogiai susiduria su literatū
rinio kūrinio personažais ir 
drauge su jais kenčia, džiau
giasi ar liūdi.

Tad ir čia tebus tik kiek 
stabtelta prie vienos kitos Susi 
tikimo pamary novelės, tesiri- 
bojant labai glaustu jos turi
niu ir viena kita pastabėle ir 
vengiant kurių nors kategoriš
kų teigimų. Juoba kad, nors 
ir kaip kas sakytųsi esąs objek
tyvus ir remtųsi ‘amžinais gro-

<
BALTIC 
TOURS
M <

Martiniąue.
Bahamas, $329;

$399;

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ-1982 
Šventės Lietuvoj 
16 DIENŲ EKSKURSIJA. 

$1,499.00 
gruodžio 21 — sausio 4

Pigios vienos savaitės 
ekskursijos Karibų 

jūroje.

Jamaica, $349; Grand 
u, $339; Barbados, $429;

Guadeloupe, $399.
TAIP PAT DIESNEYLAND, $199. Rio, $499; 

Miami Beach. $269; Acapulco. $399.
IŠVYKSTAMA Iš: Boston, NYC-, Hartford, 

Philadelphia, Pittsburgh, Chicago, Baltimore, 
CIeveland, St. Louis.

SPECIALI VIENOS SAVAITĖS EKSKURSI
JA Į SALAS: St. Maarten, Aruba, nuo $399 
Boston & Philadelphia skridimai.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
8 WHITE OAK ROAD

NEVVTON, MASS. 02168 
617-969-1190 / 965-8080

Daromi giminių iškvietimo dokumentai.

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,

Nomšs

AURELIJA BALAŠAITIENĖ

žio dėsniais’, impresionistinis 
kritikos aspektas nėra išven
giamas ir Cl. Mauriac žodžias 
vienintelė mūsų sprendimų 
vertės garantija tėra mūsų sko 
nis: ‘Lavaleur de notre juge- 
ment n’a d’autre garantie que 
celle de notre gout’.

Pati pirmoji novelė - ponios 
Varputienės paslaptis. Jos 
centre - Angelika. Ji pasakoja 

savo dukrai Vidutei, kuri ką 
tik grįžo iš gimnazijos pikta ir 
susijaudinusi - mokytojas ne 
jai, o jos draugei atidavė pa
grindinį vaidmenį tėvų komi
teto baliaus vaidinime.

Panašus momentas buvęs ir 
jos gyvenime. Ji ir jos nuoširdi 
draugė Lidija - abi mokosi ba
leto. Pagaliau baletmeisteris 
praneša, kad valstaybės teat
rui reikalingas prieauglis. Bū
siąs konkursas ir toji, katra lai
mės pirmąją vietą, bus valsty
bės lėšomis siunčiama į užsie
nį.

Angeliką apima baisus 
pavydas. Ką daryti, kad jos 
draugė konkurso nelaimėtų? 
O konkurso diena artėja. Li
dijos motina jom abiem pasiu
vo ir baleto batelius. Ir Ange
lika vykdo savo planą: į savo 
batelių pirštų galus prismei
gia adatėlių. Ir niekam ne
matant batelius sukeičia. O 
geroji Lidija, norėdama, kad 
jos draugei tektų bateliai pa
siūti iš naujos medžiagos, savo 
ruožtu batelius, kurie pažiū
rėti niekuo nesiskiria, vėl 
sukeičia.

Prasideda šokis. Ir Angeli
ka staiga pajunta veriantį 
skausmą kairėje kojoje. Koja 
lūžta per riešą, ir pasibaigia 
jos svajotoji balerinos karjera.

Lidija gi laimi konkursą ir 
pasidaro pasaulinio garso ba
lerina. Atvykusi į Kauną ir 
pakviesta į daktaro Varpučio 
namus, papasakoja, kaip ji - 
ir kodėl - batelius sukeitė.

Ponios Varputienės paslap
tis - gana įdomi novelė, turinti 
aiškų didaktinį momentą - ne
kask kitam duobės, nes pats 
jon įkrisi. Tačiau, atrodo, 
kad novelė galėjo baigtis ten, 
kur įvyko fatališka nelaimė - 
Angelikos šokiu. Jos nukėli
mas į laiko tolumas sumažina 
dramatiškumą ir efektyvumą.

Pavydas, kaip konstrukcinis 
pradas, yra ir Raudono auto
mobilio novelėje. Čia tačiau 
kitas pasaulis - kiti personažai 
ir kitos jų gyvenimo kelio situa
cijos.

Pagrindinis novelės persona
žas - Linas, anksti netekęs tė
vų ir priglaustas turtingo dė
dės gydytojo namuose. Nieko - 
jokių materialinių gėrybių 
jam netrūksta. Gal tik per 
maža vidinės namų šilimos - 
visų dėmesio centre išpaikin
tas ir tinginys jo pusbrolis Al
gis.

Ir pagaliau Lino sielon pra
deda veržtis pavydas. Jis rim
tai dirba, studijuoja, gauna ir 
stipendiją. Ir mato, kaip jo 
pusbrolis švaistosi savo tėvo 
pinigais ir su merginomis 
dūksta vis naujais automobi
liais.

Kai savo ir savo pusbrolio 
gimimo dieną pamato kieme 
naujutėlį automobilį, neišlai
ko- jis ir vėl nupirktas Algiui! 
Pavydas padidėja. Gimsta ir 
planas - supjaustyti automobi
lio padangas.

Ir proga gera - nieko nėra 
namie. Ir Linas išslenka tam
soje pro duris, suraižo keturias 
naujojo automobilio padangas 
ir susijaudinęs grįžta į savo 
kambarį.

Dar nespėjus jam atsigauti, 
parvažiuoja ir dėdė. Ir - kaip 
niekados - labai švelniai kalba 
su Linu. Net ir sūnumi jį va

dina. Paduoda jam ir naujojo 
automobilio raktus:

- Štai Linai, - traukdamas 
iš kišenės nedidelį raktų ryšu
lėlį, dėdė pasikėlė nuo kėdės, - 
čia tavo naujo automobilio rak 
tai. Laimingo gimtadienio, 
sūnau. O dabar mane pavežk 
savo naujuoju automobiliu į 
restoraną, nes dėdienė jau tik
riausiai nekantrauja.

Ir šioje novelėje, kaip ir 
ponios Varputienės paslaptyje 
konstrukcinė mintis didaktinė 
Ir veiksmo motyvai tokie pa
tys - pavydas. Tačiau pabai
ga kur kas efektyvesnė, o tuo 
pačiu ir dramatiškesnė - ji 
įvyksta dabar ir čia pat.

Pati ilgiausia novelė - Kelio
nė į niekur. Įdomi jos antraš
tė. Įdomi ir pati novelė, o 
taip pat ir visas vaizduojamas 
jos pasaulis, turintis gilių eg
zistencinių žmogaus gyveni
mo momentų.

Pagrindinė novelės figūra - 
pasaulinio masto ir jau pagar
sėjęs Vakarų Europoje daili
ninkas Steponas Gailius, atsi
tiktinai atsidūręs pas nuoša
lios parapijos kleboną, nėgs- 
tantį ne tik svečius, bet ir me
ną.

Gailius, nužudęs savo suža
dėtinę Eriką - tai palaipsniui 
atsiskleidžia vėliau - bėga. Bė
ga - nežino kur. Gal į niekur. 
Sunku pabėgti is erdvės, kuri 
neturi sienų. O dar sunkiau 
pabėgti nuo savo vidaus pa
saulio... Ir nuo gilios dramos, 
kuri šėlsta jo sieloje, siūbuo
jančioje tarp baisaus ir fatališ
ko nusikaltimo ir meno pasau
lio, kurio horizonte nuolat iš
kyla nuoširdžiai tebemylima 
moteris - Erika.

Įdomus ir klebono fizinis ir 
dvasinis vaizdas. Ir jis, kaip 
ir jo svečias, savo mintimis ir 
siela paskendęs meno pasau
lyje. Jis įdomus ir kaip ken
čiančio. žmogaus sielos žino
vas.

Kai Gailius, tarsi atlikda
mas išpažintį, papasakoja kle

AURELIJOS 
BALAŠAITIENĖS 

novelių rinkinys 

SUSITIKIMAS
PAMAKY
216 psl. kietais 

viršeliais, kaina 8 dol. 
Išleido Viltis.

-------------------iškirpti--------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
CIeveland, Ohio 44103

Siunčiu 8 dol. ir prašau atsiųsti A. Balašaitienės no
velių rinkinį "Susitikimas pamary”.

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

Adresas .........................-........................................................

bonui dramatišką savo meilės 
istoriją, klebonas tepasako:

- Vargšas, jaunas žmogau, - 
... nueina takeliu ir išnyksta 
vasaros sodo žalumoje. Tik 
kiek labiau palinkę jo pečiai, 
tik kiek sunkesni jo žingsniai. 
Ar jis pasiėmė dalį mano naš
tos su savimi?

Ar pasiėmė? ...
Kelionė į niekur - įdomi ir 

savo konstrukcijoje. Jau pati 
jos pradžia atskleidžia šio ke
liautojo į niekur dvasinę bū
seną ir harmoningai ją sujun
gia su Žemaitijos gamtos pei
zažu:

‘Galva kaista nuo karštos vi 
durdienio saulės, motociklo 
motoro nelygaus ūžimo ir ne
ramių, chaotiškų minčių. Že
maitijos gamtovaizdžiai, su
stingę laiko nepaliestoje ramy
bėje, tačiau kupini amžinos 
dinamiškos gyvybės, mažai 
pastebimi, bėga pro mano de
gančias akis.’

Yra šioje novelėje gilių, o 
taip pat ir gražių momentų, 
tegalinčių gimti tik poetiškoje 
menininko sieloje. Štai Gai
liaus keletas žodžių:

‘Jei būtumei dabar prie ma
nęs, Erika, čia būtų mano na
mai, ir aš būčiau laisvas tavo 
akių gelmėje. Paletė mano 
rankose sužydėtų visomis spėk 
tro spalvomis, ir tavo akių gel
mėje aš rasčiau savo gyvenimo 
prasmę.’

Be šių trijų novelių, prie 
kurių kiek stabtelėta, knygoje 
skaitytojas ras dar penkias. O 
jose sutiks ir kitus įvairius vei
kėjus ir drauge su jais atsidurs 
įvairiose jų gyvenimo kelio si
tuacijose. Galbūt kai kur pa
siges didesnės ir labiau įtiki
nančios harmonijos tarp per
sonažo charakterio, jo žodžio 
bei veiksmo ir situacijos.

Išorinis knygos vaizdas pui
kus. Kieti viršeliai, o juose - 
Jūratės Balašaitytės-Salerno 
piešinys, tik gaila, kad nepa
kankamai rūpestingumo pa
rodyta kalbai.
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PABALTIECIŲ JAUNIMO KONGRESAS
Pabaltiečių jaunimo kon

gresas, kuris įvyko rugpiū
čio 19-22 d. d. Long Isiand, 
N. Y. buvo labai sėkmingas. 
Į šį pirmąjį tokio pobūdžio 
renginį susirinko virš šim
to lietuvių, latvių ir estų 
kilmės studentų ir jaunų 
profesionalų. Dalyviai suva
žiavo iš visų Amerikos vie
tovių, iš Kanados, Austra
lijos (1 latvė), Švedijos ir 
Vokietijos. Latvių buvo 
daugiausiai, o estų mažiau
siai.

Kongresas formaliai bu
vo atidarytas rugpiūčio 19 
d. tuoj pat po vakarienės. 
Atidaryme žodį tarė atsto
vai iš visų trijų pabaltiečių 
grupių ir sekė Amerikos, 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos himnai. .Po atidarymo 
ceremonijų pirmąją paskai
tą skaitė Mildred Patterson, 
Pabaltijo skyriaus vedėja 
JAV Valstybės departa
mente. Patterson savo kal
boje pabrėžė, kaip svarbu 
pabaltiečių kilmės jaunimui 
domėtis ir sekti padėtį Pa- 
baltyje ir net padėti JAV 
valdžios pareigūnams ge
riau suprasti Sovietų vyk
domą priespaudą Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje. Taip 
pat ragino informuoti Ame
rikos visuomenę apie gyve
nimą okupuotuose kraštuo
se. Po jos kalbos vyko susi
pažinimo vakaras.

Antra kongreso diena 
prasidėjo su dr. Tomu Par
mins paskaita. Dr. Parming 
yra estas, dėstąs Universi
ty of Maryland. Savo pa
skaitoje, dr. Parming lietė 
Pabaltijo svarbą Sovietų 
Sąjungos ekonomijai, in
dustrijai ir gynybai. Jis 
taip pat palietė demografi
ją ir pabaltiečių išsilaiky
mo silpnėjimą dėl mažėjan
čio gimimų skaičiaus.

Po paskaitos pasidalintą 
į du darbo būrelius. Kiek
vienas dalyvis galėjo pasi
rinkti eiti i šokių-dainavimo 
būrelį arba Į Lino Kojelio 
pristatymą "Kaip suorga
nizuoti demonstraciją”. Di
delė dauguma pasirinko de
monstracijų organizavimo 
"pamoką”.

Po penktadienio popietės 
laisvalaikio kiekviena tau
tybė pristatė savo tautos 
muziką ir meną. Estų pri
statymą davė studentas 
Martin Suuberg, latvių — 
studentas Eimans Maža- 
rapus, o lietuvių — studen
tė Aušra Gečytė.

Tą pat popietę latvė mo
kytoja Aantra šmidchens 
supažindino su mokslinėmis 
institucijomis, kuriose ga
lima gilinti studijas lietu
vių, latvių, estų kalbose ir 
net įsigyti mokslinius laips
nius iš "Baltic Studies”.

Net ir po vakarienės, 
prieš "baliavojimą" įvyko 
simpoziumas, kuriame da
lyvavo dr. Tonu Parming, 
kun. Maris Kirsons ir Linas 
Kojelis. Kunigas Kirsons 
yra tas pats, kuris išgarsino

Latvijos ir viso Pabaltijo 
padėtį Madrido konferen
cijoje persidurdamas ran
kas ir sukruvindamas so
vietine vėliavą. Linas Ko
jelis, mūsų visų žinomas, 
šiuo metu dirba Pentagone. 
Simpoziumo tema: kaip pa- 
baltiečiai galėtų geriau at
siekti savo bendruomenių 
tikslus.

Vakarinė programa buvo 
laužas, kuriame grupės su
vaidino trumpus vaizdelius 
ir visos trys tautos moki
nosi vieni kitų dainas ir šū
kius.

šeštadienis prasidėjo su 
dr. Elonos Vaišnienės pa
skaita "Bet ar etninės kal
bos naudingos Amerikai?” 
Dr. Vaišnienė perdavė daug 
įdomių faktų apie svetimas 
kalbas Amerikoje ir kaip 
svarbu yra išlaikyti savas 
kalbas ne tik mūsų naudai, 
bet ii- Amerikos naudai, o 
taip pat biznio bei komuni
kacijos tinklui.

Po trumpos pertraukos 
visi susirinko trumpam su
sikaupimui. Kunigas Kir
sons perskaitė ištrauką iš 
"Anna Karenina” ir savo 
žodyje perdavė mintį, kad 
neliūdėtume apie tai kas 
įvyko vakar, nesirūpintume 
rytojumi, o pasiimtume iš 
šiandienos tai kas gražiau
sia ir prasmingiausia, ši 
programos dalis buvo ypa
tingai įspūdinga, nes jos ne
formalus paprastumas vi
sus dalyvius dvasiniai suri
šo.

Vėliau šeštadienį paskai
tą skaitė latvis studentas 
doktorantas Maris Grau- 
dinš tema "Pabaltiečių ben
dradarbiavimas ateities per
spektyvoje". Tema kreipė 
dėmesį į klausimą, kaip ar
timai ir ar formaliai turė
tų lietuvių, latvių ir estų 
.tautos bendradarbiauti, jei
gu Pabaltijys taptų laisvas. 
Kartu su paskaita diskuta
vo latvis Janis Kančans ir 
estai Jaan Elias ir Sven 
Paul.

Paskutinė savaitgalio pa
skaita įvyko po vakarienės 
prieš vakaro linksmybes. 
Estė Juto Ritsoo, BATUN 
o r g a nizacijos pirmininkė 
pristatė BATUN veiklą ir 
pakvietė visus prisidėti prie 
BATUN veiklos.

Pagaliau atėjo vakaras ir 
visi studentų orkestrai ir 
grojo iki pat ryto, kol visi 
turėjo jėgų šokti. Pagaliau 
paryčiui viskas nurimo ir 
visi ilsėjosi paskutinei die
nai.

Sekmadienį visiems buvo 
sunku keltis, bet po pusry
čių visi susirinko kongreso 
bendram posėdžiui. Posėdy
je buvo pasiūlyta, kad pa
baltiečių jaunimo stovykla 
įvyktų kasmet. Taip pat bu
vo nutarta, kad kitų metų 
stovykloje būtų paruoštos 
formalios rezoliucijos apie 
pabaltiečių jaunimo bendrą 
veiklą. Tai nebūtų naujos 
organizacijos kūlimas, bet

pažadas vieni kitiems padė
ti bendruose tiksluose. Kar
tu nuspręsta artimiau dirb
ti su BATUN organizacija.

Tuojau pat po bendro po
sėdžio įvyko formalus kon
greso uždarymas, kuriame 
buvo padėkota stovyklos ad
ministratoriams, šeiminin
kėms, ad hoc komitetui, 
kuris kongresą suruošė, 
ir visiems paskaitininkams. 
Taip pat buvo perskaityti 
laiškai, kuriais Pabaltijo 
Jaunimo Kongresas pasvei
kino JAV Senato ir Kongre
so narius, kurie daugiausiai 
dirba pabaltiečių naudai. 
Pagaliau visiems pasirašius 
šiuos laiškus, prasidėjo už
darymo B-B-Q, kuriame visi 
dalyviai baigė supinti nau
jas draugystes ir pažadėjo 
atvažiuoti kitais metais.

Baigiant reiktų pateikti 
keletą bendrų įspūdžių ir 
pastabų apie šį savaitgalį. 
Jaunimas ypatingai gausiai 
dalyvavo visose paskaitose 
ir diskusijose. įdomu;, kiek 
įtakos turėjo tai, kad vis
kas vyko anglų kalboje ir 
visiems buvo lengviau su
prasti ir išsireikšti ?

Kodėl daugiausiai dalyvių 
buvo latviai? Su jais išsi
kalbėjus paaiškėjo, kad 
dauguma kongrese dalyva
vusių latvių praleido bent 
vienus metus latvių Muens, 
terio gimnazijoje Vokietijo
je (kaip mūsų Vasario 16 
gimnazija). Taip pat atro
do, kad latvių jaunimo eli
tas gal mažiau kreipia dė
mesio į vasaros darbus. Ar 
latviai Amerikoje turtin
gesni, ar mažesni materia
listai ? O gal jų dalyvavimas 
atrodo gausus todėl, kad 
lietuvių ir estų buvo negau
sus.

Lietuvių dalyvių skaičius 
nukentėjo nuo Jaunimo Są
jungos centro valdybų pasi
keitimo pereitą pavasarį ir 
bendro Jaunimo Sąjungos 
susilpnėjimo. .Keista, nors 
kongresas vyko estų sto
vyklavietėje, jų skaičius bu
vo mažiausias.

Bendrai visi, kurie daly
vavo, kongresu labai paten
kinti. Tikimasi, kad daly
vavusių lietuvių entuzias- 
mas atsilieps ir į mūsų jau
nimo kongresą ateinančią 
vasarą ir į tolimesnį pabal
tiečių jaunimo bendradar
biavimą.

Aušra Gečytė

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 41094, sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobiliu taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel: (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

Lietuviai eeame viii — 
Lietuvių Fonde ar esi?

2422 WEST MAROUEITE ROAD
CHICAGO, ILLINOIS 60629

PHONE: 312 925-6897
U. S.A.

1982 m. rugpiūčio mėn. įnašai.

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, po dvitaškio pavardė — 
įamžintojas, pad. — padidino, įm. — įmokėjo, įgal. — įgaliotinis, atst. 
— atstovas, suma po pavardės — įnašų iš viso.

Williams Aloyzas $50.00, Williams Henry $70.00, 
Williams Pranas/Frank $103.00.
Puzinas Povilas, dail., atm. jn. pad. Puzinas 
Austrą $350.00.
Danta Gytis, M Aus’ •V-.a $350‘>0.
Balta Kazys, atm. įn. atst. Baltienė Danutė,,, id. Skir
gaila Vladas, Canada $694.00, Burlevičius Leonas ir 
Elena $100.00, Indriūnas Pranas, atm. įn.: Mažiulis 
Antanas $100.00, Kalybatas Ričardo ir Marija Christi- 
na $100.00, JAV LB Cape Codo apylinkė, įm. įgal. inž. J. 
Mikalauskas $300.00, Prunskis Jonas $700.00, Tamku- 
tonis G. C., įm. Continental Bank $300.00, Židžiūnas 
Vladas ir Marija $300.00.
Motuzas Antanas, atm. įn. atst. Motuzas Aldona 7 asm. 
aukas $310.00.
Tonkūnienė Ona, atm. įn. atst. ir įm. Rudaitienė Ritonė 
$1,000.00.
Angeleika Bronius ir Juzė $200.00, Griežė-Jurgelevičius 
Stasys ir Barbora (mirusi) $1,000.00, Pročkys Jonas, 
atm. įn. pad. Pročkienė Stefa $1,700.00.
Kontrimas Simas ir Jadvyga, 80 m. sukakties proga, įm. 
įgal. inž. J. Mikalauskas $500.00, Slivinskas Joseph K. 
ir Elezabeth $500.00.
Petrauskienė Ona, atm. įn. atst. dr. Evert ir Laima 
VanderStoep, įm. Laima $1,000.00.
Bartash John, tęst, palikimą įm. Hartford National 
Bank & Trust Co. Miss Ann L. Minges $11,608.23.
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$5,560.67

Iš viso 22 $8,495.57

Lietuvių Fondas įžengė į trečių milijoną ir pagrindinis kapitalas 
1982.VIII.31 pasiekė $2,298,638.13. Gautomis palūkanomis parėmė 
meną, lietuviškų švietimų, kultūrų ir jaunimų $951,585.77.

Palikimai sudaro svarbių Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 
' 1982.VIII.31 palikimais gauta $630,817.09.

Sudarykime teatamentuB ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimų:

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION, 

2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629“
Visi statykime Lietuvių Fondų, nes gautomis palūkanomis remia

mas lietuvybės išlaikymas.

Chicagoje'pas vieninteli lietuvi kailininką

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

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

Lietuvių meno ansamblis 
Dainava ruošia naują 3-jų 
veiksmų muzikinį veikalą 
:— Vilniaus Pilies legenda. 
Spektakliai bus š. m. spalio 
30-31 d. d. Marijos aukštes
niosios mokyklos auditori
joje, Chicagoje.

Vilniaus pilies legendą ei
liuotai parašė plačiai spau
doje besireiškianti žurnalis
tė ir tik ką naujai išėjusio 
novelių rinkinio "Susitiki
mas pamary” autorė, Aure
lija Balašaitienė. Muzika 
sukūrė Dainavos ansamblio 
muzikinis vadovas kompozi
torius Aloyzas Jurgutis. 
Veikalą režisuoja Liucija 

. Buivydaitė - Ambrosini ir 
Vanda Aleknienė, dekoraci
jas suprojektavo dail. Ada 
Sutkuvienė, jas paruošia Si
gitas Ramonas, choreogra
fas — Jaunutis Puodžiūnas, 
akompaniatorius — muzi
kas Arūnas Kaminskas, 
chormeistcrė — Rasa šoliū- 
naitė, rūbų paruošimas — 
Meta Gabalienė, scenos rei
kalų vadovas — Paulius Us- 
valdas, apšvietimas — Čes
lovas Rukuiža.

Veikalo pastatyme daly
vauja Dainavos ansamblio 
choras ir solistai — Vytas 
Radys, Valentinas Loren- 
tas, Audronė Simonaitytė- 
Gaižiūnienė, Bronius Mačiu
kevičius, Viktoras Miliulis, 
Julita šermukšnytė - Bur- 
gess, Karolis Avižienis, Ju
lius Panka.

Dainavos ansamblio val
dyba, pirmininkaujama Vy
tauto Jasinevičiaus, š. m. 
rugsėjo 15 d. L. Tautiniuo
se Namuose sušaukė spau
dos konferenciją ir painfor
mavo apie numatomą Vil
niaus pilies legendos pasta
tymą. Konferenciją globojo1 
Dainavos ansamblio globė
jai dr. Leonas ir Irena 
Kriaučeliūnai ir visus daly
vius savo kaštais pavaišino.

Apie Vilniaus pilies le
gendos sukūrimą ir turinį 
papasakojo pati autorė Au
relija Balašaitienė, specia
liai atvykusi iš Clevelando. 
Dirigentas ir kompozitorius 
Aloyzas Jurgutis kalbėjo 
apie šiam veikalui sukurtą

-Dainavos ansamblio spaudos konferencijoje, iš kairės: K. 
Avižienis, M. Drunga, rėžis. Liucija Buivydaitė-Ambrosini, an
samblio globėjas dr. Leonas Kriaučeliūnas, V. Miliulis ir pirm. 
V. Jasinevičius. P. Malėtos nuotr.

Antanas Juodvalkis

muziką, kuri turėtų patikti 
visiems lietuviams. Režisie
rė L. Buivydaitė-Ambrosini 
ir pavaduotoja Vanda Alek
nienė daro viską, kad pa
statymas būtų gyvas ir įdo
mus. Veikalo paįvairinimui, 
įvedamas baletas, kuriuo 
rūpinasi baletmeisteris Jau
nutis Puodžiūnas. Dailinin
kė Ada Sutkuvienė atidžiai 
sekė veikalo eigą ir sukūrė 
atitinkamą scenovaizdį. Pa
statymo vadovai glaudžiai 
bendradarbiau j a tarpu savy
je ir atsirandančius nuomo
nių skirtumus sprendžia 
draugiškoje nuotaikoje, kad 
žiūrovas būtų patenkintas.

GĮobėjų vardu dr. Leonas 
Kriaučeliūnas pasidžiaugė 
Dainavos ansamblio gyvas
tingumu ir jo vadovų nuo- 
žirdžiu rūpestingumu bei iš
tverme. Kiekvienas lietuviš
kas didesnis renginys reika
lauja didelių išlaidų, kurias 
padengti gali tik didesnės 
ar mažesnės aukos. Dr. L. 
Kriaučeliūnas, suprasdamas 
rengėjų rūpestį, pirmasis 
įteikė tūkstantinę. Gradins- 
kai ir Neringos restorano 
savininkė Buivydienė davė 
po 400 dol.., o Dainavos 
krikštatėvis prof.. B. Vitkus 
šimtinę.

Pajudėjus darbams, atsi
bus ir kiti mecenatai ir au
kos pradės plaukti plačia 
srove. Dainava atlieka dide
lį au'klėjamąjį darbą, su
burdama didelį skaičių dai
nininkų ir Įtraukdama į il
galaikį užsiėmimą — lanky
mą repeticijų. Tai pasi
šventėlių darbas, nes reika
lauja atsisakyti ne tik po
ilsio valandų, bet ir pridėti 
ne vieną dolerį kelionės bei 
kitoms išlaidoms. Neretas 
choristas yra ir mecenatų 
tarpė.

Pabaigai solistai padaina
vo ištraukas iš statomo vei
kalo ii- parodė kiek toli jau 
yra pažengę. Vilniaus pilies 
legenda yra turiningas ir 
įdomus veikalas, kuriuo vi
suomenė galės pasigrožėti.

MENO PARODOS
Atėjęs turtingasis ruduo, 

sugrąžino lietuvių renginius 
atgal į Chicagą. Tris savait
galius iš eilės Tabor Farmo-

Spaudos ir radijo atstovų konferencijoje. Iš kairės: Dainavos ansamblio pirmininkas. Vy
tautas Jasinevičius, Vilniaus Pilies Legendos muzikinis autorius ir dirigentas Aloyzas Jurgutis ir 
libreto autorė rašytoja Aurelija Balašaitienė.. Petro Malėtos nuotr.

je buvo išvykos, vienų vadi
namos studijų dienomis, ki
tų suvažiavimais, o dar kitų 
paprasčiausiu pabendravi
mu, nors netruko paskaitų, 
pokalbių ir diskusijų. Tokie 
susibėgimai Tabor Farmoje 
įvyko; 1982 m. rugpiūčio 
27-29 d. d. akademikų skau
tų, rugsėjo 4-6 d. d. neoli
tuanų ir rugsėjo 9-12 d. d. 
santariečių. Darbo dienos 
savaitgalyje Dainavoje įvy
ko ir PLJ S-gos valdybos 
sušauktas jaunimo subėgi- 
mas pasitarti V-jo jaunimo 
kongreso reikalai bei išklau
syti pranešimų ir paskaitų.

Nekantresnieji nebelaukė 
vasaros sezono pabaigos, 
bet atgaivino vasaros metu 
truputi sumažėjusią veiklą 
Jaunimo Centre, Chicagoje. 
ASS (turbūt Akademikų 
skautų sąjunga?) Chicagos 
skyrius rugsėjo 3 d. suruo
šė dail. Rimgailės Zotovie- 
nės meno kūrinių parodą, o 
rugsėjo 17 d. — paryžiečio 
dail. žibunto Mikšio exlibrų 
ir grafikos gausią parodą. 
Pastarąją, parodą surengė 
pati Čiurlionio Galerijos di
rekcija, vadovaujama dail. 
Vandos Aleknienės.

SKAIDRĖS APIE
PARYŽIŲ IR MONTE 

CARLO

Jaunimo Centro valdybos 
pirm. Irena Kriaučeliūnie- 
nė su dukra Jolita, rugpiū
čio antroje pusėje lankėsi 
Europoje. Dalyvavo Euro
pos lietuvių studijų savai
tėje, įvykusioje rugpiūčio 
15-22 d. d. prie Londono, 
Anglijoje ir įteikė Eugeni
jaus Kriaučeliūno vardo 
jaunimo premiją 1981 metų 
taimėtojui Vidui Puodžiū
nui. Po to lankėsi Vokieti
joje, Prancūzijoje ir Mona- 
co kunigaikštijoje.

š. m. rugsėjo 17 d. Jauni
mo Centro suruoštoje vaka
ronėje, Irena Kriaučeliūnie- 
nė, labai gerai pasiruošusi, 
papasakojo savo įspūdžius 
ir parodė skaidres apie Pa
ryžiaus ir Monte Carlo žy
miausias vietas bei muzie
jus. Irena Kriaučeliūnienė 
pasižymi pastabumu ir su
gebėjimu savo įspūdžius 

vaizdžiai perduoti klausyto
jams. į vakaronę susirinko 
daug žmonių, nors tą vaka
rą buvo užėjęs lietus ir kai 
ką galėjo nugąsdinti.

Visi dalyviai rengėjų var
du buvo pavaišinti vynu, 
kava ir kitais skanėstais.

RENGINIAI
LB Gage Parko (Chicago

je) apylinkės valdyba, pir- 
mininkauj a m a Danguolės 
Valentinaitės, šių metų spa
lio 2 d. (šeštadienį), 7:00 
vai. vak. Jaunimo Centro 
kavinėje ruošia vakarienę, 
kurios pelnas skiriamas Li
tuanistikos katedrai.

Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama vakarienėje da
lyvauti.

★
Margučio feljetono kon

kurso laimėtojui premijos 
įteikimas įvyks šių metų 

‘An?ber HoHdays”

1982 M. EKSKURSIJOS 
I LIETUVA

iš BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE — 
Maskva-Vilnius

Spalio 6 — $995.00 Gruodžio 27 — $995.00
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME

RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mo
kesčiu. Grupes lydės vadovai.

1983 metų EKSKURSIJOS I LIETUVĄ jau 
patvirtintos — pirmoji grupė išvyksta balandžio 
mėn. 20 d. Registracijas priimame dabar.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir 
užsienio agentūra, turinti daugiausia patyrimo ke
lionių organizavime, jau nuo 1960 metų SĖKMIN
GAI ir RŪPESTINGAI išsiunčia visą eilę ekskur
sijų į LIETUVĄ ir kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.

PRICES ARE BASED ON DOUBI.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANCES. REC1STERED TRAVEL ACENT # TA 0324

MEMBER

r j't

spalio 17 d. 3 vai. po pietų 
Jaunimo Centre, Chicagoje.

Iki šiol jau gauta 10 fel
jetonų, kuriuos skaito jury 
komisija. Spalio 17 d... me
ninę dalį atliks New Lorko 
HARMONIJA, mišrus voka
linis kvartetas, vadovauja
mas Viktoro Ralio.

Visi kviečiami koncerte 
dalyvauti ir bilietus įsigyti 
iš anksto Margučio raštinė
je ar Vaznelių parduotuvė
je. Jau 50 metų Margučio 
radijas informuoja visuo
menę apie lietuvių veiklą 
ir įvairius renginius, tai ir 
mums reikia jo renginiuose 
dalyvauti.

★
Korp! Neo-Lithuania me

tinę šventę ir 60 metų veik
los minėjimą ruošia Chica
gos skyrius šių metų lap
kričio 13 d. Lietuvių Tauti- 
tiniuose Namuose.
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Antanas Grinius

GRANDINĖLĖS 
BELAUKIANT

Liudo Sagio vadovaujama. 
Grandinėlė atvyksta Detroi- 
tant ir spalio 17 d. 4 vai., p. 
p. Creshvood High School 
auditorijoje, 1501 N. Beech 
Daly, Dearbom Hts., Michi
gan atliks šokių-muzikos 
programą.. Atvykimo proga 
pateikiau keletą klausimų 
Grandinėlės vadovui Liudui 
Sagiui j kuriuos atsakė 
Grandinėlės administratorė 
Aleksandra Sagienė. Su jais 
ir supažindinsiu Dirvos De
troito ir apylinkių skaityto
jus:

— Kelintą kartą atvyks
tate į Detroitą?

— Grandinėlė vyks j De
troitą septintą kartą. 1956- 
tais metais Detroite buvo 
išmėginta pirmą kartą nau
ja Grandinėlės vadovo Liu
do Sagio mintis — atlikti 
pilną šokių, muzikos pro
gramą, jungiant atliekamus 
numerius j vieną ištisinį 
spektaklį.

— Programoje berods da
lyvauja ir viena solistė. Ku
ri solistė atvyks Detroitan?

— Su Grandinėle ”Nuo 
Sudaužtinio iki Kupolinio” 
programoje vaizduojančioje 
lietuviško liaudies šokio rai
dą, dalyvauja nepamainoma 
liaudies dainų interpretorė, 
solistė Aldona Stempužienė,

ROMUALDO 

SPALIO 

RINKTINĖS
NOVELĖS

Knygoje dešimt no

velių. Kaina 8 dol. 

Išleido Viltis. 

”R. Spalio Įgudimas valdyti novelės formą ir atsklei
džiamos rimtos problemos naują jo knygą padaro vertą 
dėmesio. Išeivijos lietuvių literatūra praturtėjo dar viena 
gera knygr.”

PR. NAUJOKAITIS
Tėviškės žiburiai Nr. 30

—--------------------IŠKIRPTI--------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

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

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

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

atliekanti senovines ir nau
jai harmanizuotas (progra
mai reikalingas) lietuvių 
liaudies dainas.

— Kiek berniukų ir mer
gaičių šoka Grandinėlėje?

— šioje programoje daly
vauja 22 merginos-šokėjos 
ir 11 vyrų-šokėjų, bei 7 mu
zikantai. Liudas Sagys yra 
ansamblio vadovas, Rita 
Kliorienė — muzikinė va
dovė.

— Kiek koncertų Grandi
nėlė yra davusi ir kur?

— Su pilnomis lietuviško 
šokio ir muzikos programo
mis Grandinėlė yra aplan
kiusi po keletą kartų De
troitą, Chicagą, New Yorką, 
Pittsburgha, bei Kanadoje 
Hamiltoną ir Torontą. Jos 
koncertai buvo rengiami 
Los Angeles, Providence, 
Davtone, Londone (Onta
rio), Montrealyje. Ansamb
lis yra nuolatinis daugelio 
amerikiečių festivalių sve
čias. 1970-tais metais Gran
dinėlė gastroliavo Pietų 
Amerikoje, 1972-ais — Eu
ropoje ir 1978-tais — Aus
tralijoje. Per, beveik, 30 
metų Grandinėlės ansamblis 
yra atlikęs apie 500 įvairių 
koncertų ir pasirodymų lie
tuviams ir amerikiečiams.

— Teko girdėti ir spau
doje užtikti išsireiškimų, 
kad Grandinėlės rūbai yra

SPAUS
RINKTINES 
NOVELES

DIRVA

Muzikės Teresė, Joana ir Vida Stankutės atlikusios meninę programa. Tautos šventės mi
nėjime Detroite. Iš kraštų J. Žebraitytė ir B. Juškaitė įteikusios gėles. K. Sragausko nuotr.

nelietuviški. Kodėl gražius 
lietuviškus rūbus pakeitėt 
kitais ir daug kam nesu
prantamais rūbais?

— Jums rūpimi rūbu 
klausimai. Grandinėlės nau
joji programa yra ilgo ir 
kruopštaus (vadovo L. Sa
gio) planavimo rezultatas. 
Jos pastatymui (šokiams, 
muzikai, dainoms, rūbams) 
medžiaga buvo surinkta iš 
etnografinių archyvų, mu
ziejų, bei privačių liaudies 
meno mokslo žmonių turimų 
knygų ir užrašymų. Progra
moje vaizduojami trys lie
tuviško liaudies šokio eta
pai:

1. Senoviniai šokiai (lie
tuviškas kaimas XX š. 
pradžioje).

2. Stiliza c i j o s pradžia 
(1935-45 metai).

3. Lietuviškas šokis, sce
ninio meno kūrinys 
(dabartiniai laikai).

Programą atlieką šokėjai 
ir muzikantai nešioja kiek
vienam etapui charakterin
gus rūbus (pavyzdžiai imti 
iš etnografinių muziejų ir 
dailininkų išleistų knygų).

Mykolas Drunga, aprašy
damas "Nuo Sudaužtinio iki 
Kupolinio” programos spek
takli Chicagoje (Draugas 
82. V. 15) tuos rūbus apsa
ko kaip: "pasakiškai puikūs 
jų drabužiai (kiekvienoje 
dalyje vis kitoki ...)”.

Kadangi tie rūbai specia
liai planuoti dabartinės 
Grandinėlės dabartinei pro
gramai, jie ir nešiojami vi
sur, kur ta programa bus 
atliekama. .

Bilietai Į Grandinėlės kon- 
ertą gaunami pas "Lietuvių 
Balsas’’ klubo pirmininką 
Kazį Gogeli ir valdybos na
rius.

BALFO VAJUS

Balfo 76-to skyriaus val
dyba skelbia tradicinį spa
lio mėnesio piniginį vajų, 
kuriam vadovauti pakvies
tas Balfo direktorius inž. 
Jurgis Mikaila.

Balfo vajus yra lietuviš
ko solidarumo ir artimo 
meilės darbas. Atjauskime, 

tad, gyvenimo sunkumuose 
atsidurusius savo tautie
čius, ištieskime jiems savo 
pagalbos ranką ir savo dos
nia auka padėkime jiems 
dvasiniai ir medžiaginiai.

Savo auką prašome įteikti 
Balfo aųkų rinkėjams prie 
lietuviškų bažnyčių sekma
dieniais — spalio 3 ir 10 d. 
d. arba pasiųsti skyriaus iž
dininkui Vladui Staškui, 
10037 Hazelton, Detroit, Mi. 
48239. čekius rašyti ”UNT- 
TED LITHUANIAN RE- 
LIEF FUND OF AMER- 
ICA” vardu.

ŠV. PETRO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS FESTIVALIS

Rugsėjo 19 d. šv. Petro 
lietuvių parapijoje vyko ru
dens festivalis, kuriam pa
rapija buvo gerai pasiruo
šusi — įvairių lietuviškų 
valgių ir gėrimų netrūko. 
Ir kas svarbiausių ir jų kai
nos nebuvo aukštos. Savo 
gražiu išdėstymu ir fantų 
įvairumu dovanų stalas 
kiekvieną prie savęs viliojo.

Iš visa ko matosi, kad šv. 
Petro lietuvių parapija- dar 
stipri. Turi apie 200 para
pijiečių ir piniginiu atžvil
giu nėra bėdna. Bažnytėlė 
nors nedideli, bet labai jau
ki. Tarp klebonijos ir baž
nyčios .stovi gražus lietu
viškas kryžius. .Kieme auga 
baltas lietuviškas berželis. 
Parapijos klebonas yra kun.' 
Kazimieras Butkus.

PIKNIKAS-GEGUŽINĖ

Spalio 24 d. Lietuvių na
muose ruošiamas šv. Anta
no parapijos piknikas-gegu- 
žinė po stogu. Piknikui su
tiko vadovauti Juozas Kin- 
čius. Virtuvės reikalais rū
pinsis Matas Baukys. Pran
ciška Televičienė sutiko 
dirbti prie kavos ir pyragai
čių. Visi parapijiečiai yra 
kviečiami prisidėti. Loteri
jai fantai jau renkami. Juos 
galima įteikti kuriam nors 
aukų rinkėjui, arba atnešti 
į kleboniją. Galinčios iškep
ti pyragų ar kokių nors ki
tokių skanumynų, susiriša 
su Pranciška Televičiene.
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POLITRUKO MALDA
Vienas rusų politrukas 

ant savo rašomojo stalo tu
rėjo pasidėjęs keturis pa-- 
veikslus — Stalino, Lenino, 
Brežnevo ir... Reagano.

Ateina pas jį komisaras 
ir sako:

— Ką tu čia išsigalvojai? 
Na, tie trys pirmi paveiks
lai tai tvarkoj, bet prie ko 
čia tas Reagenas?

— Prašau nesijaudint, — 
sako jam politrukas, — aš 
viską paaiškinsiu. I Dievą 
aš netikiu, į bažnyčią neinu, 
bet va, kiekvieną rytą žiū
rint į tuos paveikslus, neno- 
roms sukalbu, kaip ir "Tė
ve mūsų”...

Komisaras pasiuto:
— Ką, tai tu meldiesi ?!
O politrukas atsakė:
— Kad beveik taip išeina, 

tik paklausykit, paaiškin
siu. Visi žinome, kad Staliną 
mes vadinome mūsų tėvu, 
tai pirmiausia žiūrėdamas į 
jo paveikslą ir tariu — Tė
ve mūsų. O, kadangi Leniną 
mes padarėm šventuoju, tai 
ir sakau — Kurs esi dan
guje. Paskui seka Brežne
vas, kuris mus valdo, tai ir 
sakau — Tebūna tavo valia. 
Ir, kai pagaliau atsisuku į 
Reaganą, tai labai nuolan
kiai prašau — Teateina Ta
vo Karalystė 1"

O. Undr.

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake. 
Ohio 11091. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vielos pašauktus, 
automobili atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.
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LOS ANGELES

PAMINĖTA PROF. M. 
BIRŽIŠKOS 20 METŲ NUO 

MIRTIES SUKAKTIS

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 1918 m. ak
to signataras prof. Mykolas 
Biržiška gimė 1882 m. rug
piūčio mėn. 24 d., mirė — 
1962 m. rugpiūčio mėn. 24 
d. — savo 80-tųjų metų 
gimtadienio dieną. Taigi — 
kaip tik dabar suėjo lygiai 
100 metų nuo jo gimimo ir 
20 metų nuo jo mirimo die
nos. Palaidotas Kalifornijo
je, Kalvarijos kapuose, 1962 
m. rugpiūčio mėn. 29 d. 
Kaip tik tos mirties ir lai
dotuvių sukakties proga, 
dabar atsitiktinai sužinota 
jo paskutiniai žodžiai.

Būtent: š. m. rugpiūčio 
mėn. 14 d. lietuviškosios 
Los Angeles radijo valandė
lės programoje, redaktorius 
VI. Bakūnas paminėjo prof.
M. Biržišką ištraukomis iš 
jo laidotuvių, kurios buvo 
gana išsamiai užrekorduo- 
tos ir Amerikos Balso. VI. 
Bakūno programoje, dabar, 
buvo perduota paties prof. 
M. Biržiškos keli sakiniai iš 
jo kalbos, pasakytos vieno 
vasario 16-tos minėjimo Los 
Angeles proga. Iš Amerikos 
Balso užrekorduotos laido
tuvių eigos — šioje progra
moje dabar buvo perduota 
tik dalimis — dėl laiko sto
kos, laidotuvių metu pasa
kytų kalbų: rašytojo J. 
Gliaudos, kunigo Vaišnio 
pamokslas, tuolaikinio, da
bar jau mirusio, Lietuvos 
garbės konsulo dr. J. J. 
Bielskio, buri Vilniaus Uni
versiteto prof. K. Almino 
ir visų lietuviškų organiza
cijų vardu atsisveikinusio 
Jono Uždavinio ypačiai jau
trus paskutinis sudiev ... 
Buvo visa eilė kitų atsisvei
kinimo žodį tarusių Rašyto
jų Draugijos vardu — Br. 
Raila ir daug kitų, bet ne
buvo įmanoma į tokį trum
pą valandėlės laiką, kad ir 
tik po pora sakinių juos vi
sus "sugrūsti” atsisveiki
nimo kalbas pasakiusių ei
lėn.

Taip, "ant greitųjų”, Los 
Angeles, kur gyveno ir mi
rė garbusis lietuvis prof. M. 
Biržiška, buvo priminta jo 
mirties 20-mečio sukaktis 
— radijo programoje. Ir tuo 
buvo pataikyta kaip tik į 
širdis tų — kuriem garbu
sis velionis buvo mieliausias 
jo šeimos artimiesiems. 
Kaip tik čia, dėkojant už 
radijo valandėlės programo
je prof. M. Biržiškos atmi
nimą, viena iš jo dukterų 
Marija Biržiškaitė Žyman
tienė, jau taip pat mirusio 
prof. St. Žymanto našlė, te
begyvenanti Los Angeles, 
savo padėkos laiške VI. Ba- 
kūnui tarp kita ko rašo: 
”,.. jis mirė 1962 metais 
rugpiūčio 24 dieną kaip tik 
savo 80 metų gimo dienoje. 

puokšte. Pirmą valandą po 
piet nuvežtas j Park View 
Hospital St. Monicos Blvd. 
L. A. priešais Lietuvių Ben
druomenės namą, 10 vai. va
karo užmigo amžinuoju 
miegu. Paskutinieji jo žo
džiai Onai Barauskienei bu
vo: — pavargau gyventi, 
mirštu". Ona Barauskienė 
yra prof. M. Biržiškos duk
tė.

Tiek buvo prisimintas su 
dėkingumu didis mūsų tau
tos ąžuolas — vienas iš dau
gelio — pasirašiusių Lietu
vos Nepriklausomybės At
statymo aktą 1918 metais, 
prof. Mykolas Biržiška — 
paskutines savo "tremties” 
dienas, taip jis gyvenimą 
Amerikoje vadindavo, pra
leidęs Amerikos Vakaruo
se — Kalifornijos palmių 
pavėsyje... (vb)

CHICAGO
LIETUVIAI 

RESPUBLIKONAI 
SKRIPKŲ SODUOSE

Jaunesnios kartos, čia gi
mę ir augę, lietuviai sunkiai 
besupranta senąsias lietu
vių partijas. Akilesniems 
ir politika besidomintiems 
daugiau rūpi amerikoniškos 
partijos, atseit demokratai 
ir respublikonai.

Malonu konstatuoti, kad 
ypač lietuviai respublikonai 
bando plėsti savo veiklą, 
gražiai organizuojasi, ieško 
kelių Į Amerikos politiką ir 
randa toje partijoje nuošir
džių draugų Lietuvai.

Su amerikiečiais politi
kais lietuviai respublikonai 
susitinka ir savo ruošiamuo
se renginiuose - banketuose 
ar gegužinėse.

Supažindinkit savo bičiulius
su DIRVA.
Atsiųskit jų adresus.
Jie gaus keletą numerių VELTUI!

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

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siuntinėti Dirvą susipažinimui šiems asmenims:

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

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

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

Adresas .............................................. s....................................

Viena iš tokių tradicinių 
gegužinių Įvyko ir šiais me
tais, rugpiūčio mėn. 28 d. 
gražiuose Vlado ir Kazimie
ro Skripkų soduose, už Chi
cagos miesto, prie Lockport, 
Illinois.

Vieta nuostabiai graaži. 
Vingiuotas asfaltuotas ke
lias iš didžiosios 143 gatvės 
veda per gražų sodą prie 
Skripkų puošnios sodybos, 
apsuptos vaismedžių ir di
delių medžių, teikiančių ma-. 
lonų pavėsį.

Svečių nuotaika puiki. 
Atvykstančius pasitinka 
Talandžių dukraitė Roma.

Puikiai dirba kulinarija 
— kvepia skanus maistas, 
paruoštas darbščių ir sim
patiškų Reginos Andrijaus
kiene, Danos Milūnienės, 
Gražinos Talandienės, Ta
landžių dukros Vidos, Eli- 
tos Benderienės, Marijos 
Donskienės, Prano Jurkaus 
šeimos narių Ilgos Jurkie
nės ir kit. šis "štabas”, tai 
sakyčiau šios gegužinės sie
la, maloniai svečius priima, 
pavaišina, pagloboja.

Rūpestingai tauriuosius 
gėrimus tvarko Kazys Bal
čiūnas.

Na, o kas prilygs geguži
nės šeimininkui Jonui Ta- 
landžiui. Jo visur pilna, vi
sus sutinka, visiems po gerą 
žodį taria.

Lietuvių respublikonų II- 
linois lygos pirmininkas 
Pranas Jurkus pasveikina 
svečius, pasidžiaugia jų 
gausa, padėkoja už dėmesį, 
kviečia gamtos prieglobsty
je gražiai praleisti sekma
dienio popietę.

JAV Lietuvių respubliko
nų federacijos pirmininkas 
Anatolijus Milūnas išryški
no . lietuvių respublikonų

Buvę clevelandiečiai, dabar Floridos gyventojai, Daugėlų ir 
Kapčių išleistuvėse, jiems persikeliant į naują gyvenvietę. Sėdi 
iš kairės: E. Mikšienė, J. Kapčius, I. Kapčienė, J. Daugėlienė, J. 
Daugėla, L. Slabokienė, P. Mikšys; antroje eilėje: M. Gincienė, 
V. Butkienė, L. Gincaitė, stovi: A. Šalkauskas, J. Šalkauskienė, 
D. Valodkienė, S. Slabokas, A. Staškūnienė, L. Staškūnas, V. 
Ginčas ir priekyje T. Valodka. J. Štaro nuotr.

JUNO BEACH
IŠLEISTUVĖS

Solistė Juoze Krištolaity- 
tė-Daugėlienė, Jonas Dau
gėla, Irena ir Jonas Kapčiai, 
čia išgyvenę virš 10 metų, 
persikėlė gyventi į Ormond- 
Daytona Beach, Floridoje. 
Buvę clevelandiečiai Mikšių 
namuose jiems surengė iš
leistuves, linkėdami laimin
go gyvenimo naujoj gyven
vietėj.

veiklą, jų siekius ir įtaką 
amerikiečių politikoje. Jis 
pažymėjo, kad tik dalyvau
dami amerikiečių partijose 
lietuviai galės tikėtis at
siekti įtakingesnių postų 
valdžioje. Pasidžiaugė lietu
vių respublikonų ligšioline 
veikla.

Gegužinėje dalyvavę statė 
reprez. Emil Boucek, komi- 
sionierius iš Du Page Coun
ty Kirchoff Bud, kandida
tas į valstijos kongresą Tom 
McAvoy su žmona buvo su
pažindinti su gegužinės da
lyviais, o svečiai tarė po 
trumpą žodį, žinoma, lies
dami politiką ir artėjančius 
rinkimus.

Svečių tarpe taip pat bu
vo Lou Wasper — Chicagos 
respublikonų vadas ir Kar 
Hanson Cook County komi- 
sionierius.

Gegužinė buvo gerai orga
nizuota, nuotaikinga ir vy
ko malonūs ir nuoširdūs pa
bendravimai.

Kazimierui ir Vladui 
Skripkams. parodžiusioms 
daug širdies svečius pri
imant ir leidžiant naudotis 
gražaisiais sodais priklauso 
nuoširdi padėka.

Jurgis Janušaitis

JEI .11 MS KEIKIA UŽDENGT! 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 dailus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

• Apalonija Pažėrienė, 
Palm Beach LB apylinkės 
sekretorė, ir jos brolis Ze
nonas Gobis, gyv. Clevelan
de, išvyksta į Australiją, į 
sesers dukros vestuves.

• Vladė Butkienė iš Cle
velando Juno Beach nusipir
ko namus ir jau apsigyveno.

• Aldona Urbienė iš In
dianos džiaugiasi čia turė
jus puikias atostogas. Prieš 
tai ji su savo vyru dr. Vy
tautu Urba buvo išvykę į 
Pietų Korėją,

• Liucija Petrikonienė ir 
jos dukra Angelė išvyko 11- 
nesnėm atostogom į Euro
pą.

• Dr. Henrikas ir Alicija 
Soliai ir jų sūnus stud. Ste
pas, pasižymėjęs lauko teni- 
sistas, iš Toledo, Ohio, Juno 
Beach nusipirko namus.

P. Mikšys

MIAMI
TAUTOS ŠVENTĖS 

PAMINĖJIMAS
Miami šaulių iniciatyva, 

rugsėjo 12 d. buvo suruoš
tas Tautos šventės minėji
mas Miami lietuvių klube. 
Pravedė šaulys Mykolas 
Vitkus. Tai progai pritai
kintą paskaitą skaitė Pau
lius Leonas. Meninėje pro
gramoje šapokienė ir Vai- 
čiukonienė duetu padainavo 
keletą liaudies dainų ir vi
siems dalyviams kartu gie
dant Tautos himną. Akom- 
panavo muz. Liaugminienė, 
o Kodatienė gražiai pade
klamavo eilėraštį. Nors 
šiuo metu Miami skaitomas 
"tuščiu”, tačiau iš ne taip 
jau gausingos lietuvių ko
lonijos į minėjimą suvažia
vo gerokai per šimtą žmo
nių. (P)

Mes šeimos nariai iš pat ry
to pasveikinome jį su rožių ................................................................................................
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IČlG
Tel. (216) 531-3500

AMBER STUDIOS, m<.
505 East 185 Street, 

CLEVELAND, Ohio 44119

Galerijoje rasite didelį pasirinkimą sekančių menininkų tapybos ir 
grafikos kūrinių:

• Ignas
• Kezys

. • Rimas
• Hicks

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

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• SPALIO 2 D. Pabaltiečių 
vakaras. Ruošia Amerikos Lie
tuvių Taryba. Latvių Sąjunga 
ir Estų Taryba.

• SPALIO 3 D. Lietuvių 
Namuose Balfo 145 skyriaus 
vajaus atidarymo popietė su 
menine programa.

• SPALIO 3 D. Šv. Pran
ciškaus 800 m. gimimo sukak
ties minėjimas šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Paskaita ir me
ninė programa.

• SPALIO 10 D. 4 vai. p. p. 
Lietuvių Namuose Aurelijos 
Balašaitienės novelių rinkinio 
"Susitikimas pamary” prista
tymas visuomenei. Rengia 
Clevelando skautininkių drau
govė.

• SPALIO 1G D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos me
tinis susirinkimas-balius.

• SPALIO 23 D. Clevelando 
šaulių šaudymo užbaigtuvės 
Lietuvių Namuose su menine 
programa. Globoja Žalgirio 
šaulių kuopa.

• SPALIO 24 D. Laisvės pa
minklo šventinimas ir simfoni
nis koncertas Dievo Motinos 
parapijoj.

• LAPKRIČIO 13-14 D. L. 
S. S. Vidurio Rajono vadovų-ių 
sąskrydis Lietuvių Namuose.

• LAPKRIČIO 13 D. Jaunų
jų talentų muzikos konkursas. 
Rengia LB Kultūros taryba 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje.

• LAPKRIČIO 14 D. Šv. 
Jurgio parapijos rudens mini- 
festivalis parapijos salėje.

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

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbaro Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119
Tel. Į216] 531-7770

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

liams pastatyti.

• Leach
• Palubinskienė
• Petrikonis

• GRUODŽIO 4 D. Lietuvių 
Dienos. Rengia LB Clevelando 
apyl. valdyba.

• GRUODŽIO 19 D. 4 vai. — 
Religinis koncertas Dievo Mo
tinos šventovėje pristatant Ba
lio Gaidžiūno poetini kūrinį 
"Bernelių mišios” ir dalyvau
jant sol. Aldonai Stempužienei. 
Rengia Dievo Motinos parapija

• GRUODŽIO 19 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eglutė.

1983 m.
• VASARIO 12 D., 6:30 v. 

v. — Lietuvos laisvės vigilija. 
Rengia Dievo Motinos parapija.

• VASARIO 13 D. Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas. Rengia Amerikos Lie
tuvių Taryba.

• VASARIO 27 D., 4 vai — 
Koncertas dalyvaujant sol. Al
donai Stempužienei ir kanklių 
solistei Mirgai Bankaitytei Die
vo Motinos parapijos auditori
joj. Rengia Dievo Motinos pa
rapija.

• KOVO 5 D. Dirvos koncer
tas Dievo Motinos parapijos 
auditorijoje.

• KOVO 13 D. Kaziuko mu
gė.

• KOVO 19-20 D. Grandi
nėlės trisdešimtmečio šventė 
Dievos Motinos parapijos audi
torijoje.

• BALANDŽIO 9 D. Šv. 
Kazimiero Lituanistinės mo
kyklos parengimas Dievo Mo
tinos parapijos salėje.

• GEGUŽĖS 14-15 d. Skau
čių Židinio parengimas.

• PERKANT IR PAR- 
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis i ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St.. 
Willowick. Ohio 11091. Tel. 
913-0910.

• žumbakienė
• Zulik
• Nackowitz
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DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo: 
LKVS Ramovė.

Clevelando skyrius ... .20.00 
J. Kapčius,

Daytona Beach............. 10.00
S. Jurskytė, Philadlphia 2.00 
A. Simontis, Lakevvood 10.00 
Balfo Dtroito skyrius . .. .15.00 
J. Saikus. Cleveland .... 3.00 
M. Peckienė, Chicago .... 8.00 
E. Augustaitis, Chicago . . 1.00 
J. Girnys, Anglija ..........33.00
V. Žilinskas,

Treasur Island............  3.00
A. Indreika. Chicago .... 8.00

SBB /uperior /avings
■ association

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA
Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 

Už įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior /avinę/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: ĮSĮ

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

R. Kot, Amsterdam......... 3.00
Ig. Anužis. Trov ............. 3.00
P. Mikšys, Juno Beach .. 5.00 
J. Miežaitis,

Ormond Beach............  3.00
Br. Kasakaitis, Chicago .. 8.00
Dr. A. Plateris, Bethesda 20.00
J. Kiemaitis, Germantown 3.00
A. Kukučionis,

Tinley Park ................ 3.00
A. Praskus. Baltimore .. 3.00 
J. Daugėla,

Ormond Beach............ 10.00
Dr. W. Bergen. Columbus 50.00 
J. Biliūnas, Mentor......... 3.00
M. Barniškaitė, Euclid . . 5.00 
Dievos Motinos

parapija Clevelande ..150.00 
A. Garka, Euclid............  3.00
A. Pavilčiūtė, Chicago .. 8.00 
J. Adomaitis,

Ville La Šalie ............. 8.00
V. Zaunienė-Leskaitienė,

Santa Monika .............23.00
R. Valiukėnaitė-Reilly,

Laramie ....................... 20.00
R. Isdunis, Cape Coral ., 3.00 
L. Kapeskas, Hartford .. 3.00 
A. Devenienė-Grigaitienė,

Santa Monica ..............13.00
N. Von Kiparski,

Huntsburg .................... 3 00
K. Šimulis. Juno Beach .. 8.00 
St. Vaičius. Chicago .... 8.00 
D. Liepienė, Cicero......... 3.00
J. Povilaitienė, Omaha ..10.00 
A. Vaivada, McLean . .. . 3.00 
V. Gadliauskąs. Ridgetvood 3.00
G. Taoras^Cleveland .... 5 00 
R. Vodopalas,

Highland Hts...................3.00
P. Račiukaitis, Baltimore 3.00 
Br. Kasakaitis. Chicago .. 5.00 
Dr. R. Sakalas,

Vero Beach ................. 13.00

G. Breichmanas. Dundas 4.88 
J. Stankūnas.

Michigan City ............. 8.00
J. Naujokaitis, Cleveland 6.00 
Dr. Dainius Degėsys.

Euclid ........................... 8.00
E. Lembergienė, Agoura 13.00 
Gr. Kenter, Danbury . . . 13.00
A. Bliudžius, Southfield 8.00
F. Modestavičienė, Chicago 5.00 
VI. Šniolis.

St. Petersburg ............. 12.00
Dr. J. Jakštas, Lakcwood 10.00 
V. Graužinis, Chicago .... 6.00 
Ed. Žitkus,

Beverly Shores............. 13.00
LB Cape Cod apylinkė . .25.00
B. Savickas, Weston .... 3.00 
T. Tallat-Kclpša,

Cream Ridge................ 3.00
V. Garbauskas. Sparta .. 3.00 
R. Gulbinas. Palos Park 8.00
F. Šeštokas, St. Petersburg 3.00
B. Bernotas. Cleveland .. 3.00
K. Mykolaitis. Detroit ..10.00 
W. Žiedonis, Cleveland .. 8.00
K. Giedraitis. Ypsilanti .. 8.00
M. Tamulionis, Bratenahl 3.00
V. Džigas, Omaha ......... 8.00
ALT S-gos East

Chicagos skyrius ....400.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Maloniai kviečiame visus dalyvauti

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

ATSTATYTO LAISVĖS PAMINKLO 
ŠVENTINIMO ŠVENTĖJE

LIETUVIŲ SODYBOS 
REIKALU

JAV Lietuvių Bendruo- 
ruomenės Socialinių Reika
lų Tarybos Clevelando sky
riaus prašymas HUD De
partamentui skirti pinigus 
vyresnio amžiaus lietuvių 
namams yra patenkintas ir 
dviejų milijonų dolerių su
ma paskirta penkiasdešim
ties butų projektui. Lietu
vių Sodyba (Lithuanian 
Center) bus statoma Wil- 
loughby, Ohio ant gražaus 
4'/, akrų sklypo.

Lietuvių Sodybos staty
bos. ir kitais sodybos reika
lais lietuvių visuomenė bus 
ateityje pastoviai informuo
jama. Dėl smulkesnių ir as
meninių informacijų kreip
tis į L. B. Socialinių Reikalų 
Tarybos Ohio skyriaus pir
mininką Bronių Snarskį, tel. 
526-1572 arba i Tarybos se
kretorę Daną čipkienę, tel. 
943-0910, arba rašyti Li
thuanian Human Services 
Council Ohio Chapter, 31517 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094.

ATVYKSTA AKTORĖ
M. SMILGAITĖ

Ohio Lietuvių Gydytojų 
draugijos metinis susirinki
mas įvyks š. m. spalio 16 d. 
6 v. v. Lietuvių Namuose. 
7:30 v. v. sutikimas svečių, 
o 8 v. v. prasidės balius, ku
rio meninę programą atliks 
dramos aktorė Marija Smil- 
gaitė iš Chicagos.

Baliaus metu bus pa
skelbtas šių metų gydytojų 
draugijos skiriamos kultū
rinės premijos laureatas.

Lietuvių visuomenė malo
niai kviečiamą į balių atsi
lankyti.

BALFO SKYRIAUS 
POPIETĖ

Spalio 3 d. 4 vai. p. p. Lie
tuvių namuose, pradedant š. 
m. šalpos Vajui, įvyksta po
pietė su pietumis ii' menine 
programa, kurią atliks Kris
tina ir Ilona Kuprevičiūtės. 
Pietūs $6.00.

PABALTIEČIŲ 
BENDRAVIMO 

VAKARAS
Š. m. spalio 2 d., 7:30 vai. 

vakare, Lietuvių Namuose 
vyksta trečias Clevelando 
Jungtinės Pabaltiečių Są
jungos bendravimo vakaras.

Praeityje tie vakarai ne
sulaukė lietuvių susidomė
jimo ir buvo mažai jų lan
komi. Jie vykdavo tolimes
nėje miesto dalyje, politi
niai neatrodė reikšmingi, o 
ūpą nekėlė seni "konkuren
cijos” prisiminimai. Kaip

DIEVO MOTINOS PARAPIJOJE, 18022 NEFF ROAD, CLEVELAND, OHIO 

1982 SPALIO 24 DIENĄ, SEKMADIENĮ
9:30 v. r. Paminklo šventinimo iškilmes su vysk. JAMES P. LYKE. 

10:00 v. r. Šv. Mišios.
4 vai. Simfoninis koncertas, dalyvaujant pianistui ANTANUI 

SMETONAI ir CLEVELANDO FILHARMONIJOS 
ORKESTRUI su dirigentu WILLIAM SLOCUM.

Koncerto bilietai: $8.00, $6.00 ir $4.00. Pensininkams ir jaunimui puse kainos. Vietos 
numeruotos — bilietus prašome rezervuoti tel.: 531-4263 arba sekmadieniais Dievo Motinos 
parapijos svetainėje.

Rengia DIEVO MOTINOS PARAPIJA

kartais šeimoje tarp brolių 
pasireiškia varžybos "pir
mauti”, toks reiškinys gali 
pasirodyti ir broliškų tautų 
tarpe. Paprastai, konkuren
cija įneša gyvastingumo ir 
progreso į žmonių gyveni
mą, nors stengimasis ne
atsilikti gali kiek ir erzinti. 
Tuo reikalu kalbant su ne
seniai Clevelande apsilan
kiusiu prof. K. Eringiu, jis 
man priminė, kad senoje 
mūsų istorijoje mes latvius, 
pavyzdžiui, dažnokai apkul- 
davome. Tad gal nereikėtų 
stebėtis, jeigu tų įvykių 
prisiminimas juos vėlesniais 
laikais skatindavo į agresy
vesnę konkurencijos dvasią.

Bet dabar nauji laikai ir 
nauji uždaviniai. Kur tik 
nesiklausysi politinių ko
mentatorių, ar tai amerikie
čių valstybininkų ar lietu
vių veikėjų, visur tas pat 
raginimas — burkites į pla, 
tesnius politinius vienetus, 
kad parodžius savo masinę 
galią. Tas ypač aktualu da
bar, mūsų politinės veiklos 
galimybėms prasiveržus pro 
veiklą ribavusius ”žemo 
profilio" varžtus. Washing- 
tone ir pasaulyje jau ofi
cialiai buvo akstinas prive
dęs prie mūsų bylos įteisi
nimo, abejoju, kad Ameri
kos valstybininkai būtų su
sipratę imtis iniciatyvos, 
jeigu per kelis dešimtme
čius pabaltiečių atstovai 
Washingtone nebūtų juos 
užvertę informacine me
džiaga ir nenuilstamais pri
minimais, kad reikalas šau
kiasi atitaisymo. Išimtinu- 
mo pripažinimas nėra lygus 
nepriklausomybės atstaty
mui, bet nesiliovus klebenti 
duris, sekantis pasaulį su
krečiantis politinis įvykis 
gali ir nepriklausomybę at
statyti.

Dalyvavimas Pabaltiečių 
bendravimo vakare mūsų 
bylos išsprendimo nenu- 
lems. Tačiau gėda neparo
dyti tiek nuoširdumo ir mo
ralinės paramos tautoms, 

kurių įtemptas darbas 
mums duoda lygiai tiek pat 
naudos, kaip ir jiems..

Dar nevėlu paskambinti. 
Anastazija Mackuvienė

• Dr. W. Bergas, gyv. Co- 
lumbus, Ohio, atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 50 dol. Ačiū.

• Dievo Motinos parapi
jos kleb. kun. G. Kijaus
kas, dėkodamas už parapijai 
patarnavimus. Dirvai pa
remti atsiuntė auką 150 dol. 
Ačiū už paramą ir linkėji
mus.

PADĖKAA

A. t A. 
BIRUTEI-MARIJAI JUODIKIENEI 

apleidusiai ŠĮ gyvenimą š. m. rugpiūčio mėn. 19 d. dė
kojame visiems, kurie per paskutinius kelis jos sunkios 
ligos metus guodė ir teikė jai ypatingai daug stiprinan
čios moralinės paramos. Širdingiausią padėka reiškiame 
visiems, kurie nuoširdžiais laiškais, telefonu, telegra
momis ir asmenišku lankymu daug prisidėjo prie jos 
sunkių gyvenimo dienų palengvinimo. Ypatingai dėko
jame ponioms, kurios skautišku pasišventimu paskuti
nėmis jos gyvenimo dienomis ją slaugė, lankė ir teikė 
visokią pagalbą. Dėkojame nuoširdžiai taip pat visiems 
ją prisiminusius gėlėmis, aukomis ir mums pareikštomis 
užuojautomis ir palydėjusiems ją į amžino poilsio vietą.

VYRAS, DUKTĖ IR BROLIS

• 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.

MŪRINIS DVIEJŲ ŠEIMŲ
Euclide. Dideli kamba

riai. Labai geroje padėty, 
žaidimų kamb. 2'4 garažas. 
$85,000.

Akligatvvje Euclide. Mū
rinis bungalow. žaidimų 
kamb. Dengta veranda. 214 
garažas. Labai geras.

Mūrinis kolonialinis. 2 
ugniakuriai. 214 garažas. 
Puikus pirkinys. Kaina žy
miai sumažinta.

A. A.

VIKTORIJAI VENCLAUSKIENEI 

mirus, jos dukrą JANINĄ, žentą STEPĄ 

BUTRIMĄ ir jos anūkus nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime

L.K.V.S. Ramovė
Clevelando skyriaus valdyba

Naujai rinkoje. Išskirti
nas mūrinis, kolonialinis 
Friday Avė. Dėl Smulkme
nų skambinti Anton

CAMEO REALTY
261-3900 

Anton Matic 
531-6 787

(36-37)

Mirus brangiai žmonai

A. t A.

ALEI KREMERIENEI, 
jos vyrui, mūsų mielam draugui OSKARUI 

ir visiems artimiesiems reiškiame giliausią 

užuojautą ir drauge liūdime

Uogutė ir Vytautas Labanauskai 
Mindaugas Labanauskas ir šeima



DIRVA
ĮDOMIOS sv arstybos

St. Lozoraitis, Jr., Lietu
vos atstovas Vatikane, prof. 
dr. D. Krivickas, tarptauti
nės teisės žinovas, ir d. Bin-

dokienė, rašytoja, pedagogė, 
visuomenininke, š. m. spa
lio mėn. 3 d., sekmadienį, 3 
vai. p. p., dalyvaus Lietuvių 
Tautiniuose Namuose (6422 
S. Kedzie Avė., Chicago, III.

A. A.

PETRUI VALŪNUI

mirus, jo žmonai GENOVAITEI, anūkams ir 

visiems artimiesiems reiškiame gilią užuo

jautą ir kartu liūdime

Vincentas ir Aleksandra 
Gruzdžiai

PETRUI VALŪNUI

mirus, žmonai GENUTEI reiškiame 'gilią

užuojautą ir kartu liūdime

Liuda ir Edmundas
Trečiokai

Riviera Beach, Flo.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

nariui
A. A.

JONUI ŠIMĖNUI
mirus, jo žmonai PAULINAI ir kitiems gi

minėms reiškiame nuoširdžią užuojautą

ALT S-gos Richmond Hill
Skyrius

60629) rengiamose svarsty
bose. Jose bus nagrinėjami 
Lietuvos laisvinimo ir išei
vijos veiklos klausimai.

Svarstybas rengia Ame
rikos Lietuvių Tarybos Vi
suomenini ų Reikalų komisi
ja (pirm. dr. L. Kriaučeliū- 
nas). Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Įėjimas veltui; 
aukos nebus renkamos.

MUZIKOS KONKURSAS- 
FESTIVALIS

JAV LB Kultūros Taryba 
kviečia lietuvių išeivijos 
jaunus talentus dalyvauti 
muzikos konkurse š. m. lap
kričio 13 d., Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje, Cle
velande.

Konkurse gali dalyvauti 
vokalistai, pianistai ir in
strumentalistai. Daly viii 
amžius — 16 iki 30 metų.

Registruojantis prašome 
atsiųsti trumpą biografiją 
ir pavyzdinę garso juostą. 
Registracija vyks iki spalio 
1 d. Dėl informacijos ir re
gistracijos kreiptis: And
rius Kuprevičius, 2166 N 
St. James Pkwy, Cleveland 
Hts., Ohio 44106. Telef.: 
(216) 321-1710.

KANADIEČIŲ DĖMESIUI

Dirvos skaitytojai Kana
doje, siųsdami čekius žymė
kite, kad suma būtų išmokė
ta U. S. doleriais (prie su
mos prirašykit dvi raides 
U. S.).

Dabar, pavyzdžiui, iškel
tus čekį 20 kanadiškių dole
rių, gauname tik 15.90 US 
pinigais, kas nepadengia 
Dirvos metinės prenumera
tos (17.00), nors skaityto
jas galvojo, kad iš jo siųs
tos sumos liks ir auka Dir
vai.

DAYTONA BEACH 
SHORES, FLORIDA

Išnuomojamas prie jūros 
condominium — be baldų. 
Du miegamieji, 2’Z* vonios, 
garažas. Kaina $525 mėne
siui. Skambinkite (904) 
761-4879 arba (203) 529- 
7339.

•Juoze ir Jonas Daugėlai, 
anksčiau gyvenę Clevelande 
ir paskutinįjį dešimtmetį 
Floridoje, Juno, persikėlė 
nuolatiniam gyvenimui į 
Ormond Beach prie Dayto- 
nos. Jų naujas adresas — 
27 Ocean Crest Dr., Ormond 
Beach, Fla. 32074, telef.: 
(904) 441-7916.

• Dr. Aleksandras Plate- 
ris, gyv. Bethesda, Md., at
naujindamas Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

• Vincė Jonuškaitė-Zau- 
nienė, Lietuvos operos pri
madona, dabar gyvenanti 
Santa Monica, Ca., atnau
jindama Dirvos prenumera
tą, atsiuntė auką 23 dol. 
Ačiū.

• A. Devenienė-Grigaitie- 
nė, gyv. Santa Monica, Ca., 
atnaujindama prenumeratą, 
Dirvai paremti pridėjo au
ką 13 dol. Ačiū.

AUSROS ŠIMTMEČIUI 
ATŽYMĖTI

DIRVOS ROMANO 
PREMIJA
2,500 DOLERIŲ!
Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS

ATEINANČIAIS 1983 metais sukanka šimtas metų 
nuo dr. Jono Basanavičiaus Įsteigto ir redaguoto "Aušros” 
laikraščio pasirodymo. Pagerbdama ir norėdama tinkamai 
paminėti lietuviškosios spaudos svarbią sukaktį, Dirva 
skelbia "Aušros” šimtmečio sukaktuvinį romano konkur
są. Jo globėjas ir rėmėjas yra nuolatinis Dirvos kas
metinių novelės konkursų mecenatas Simas K aš e - 
1 i o n i s.

Mums atrodo, kad pati "Aušros” epocha, jos tautinis 
romantizmas, lietuviškų aspiracijų istorinis fonas ir gim
tosios žemės traukos pajautimas bei gilus laisvės ir ne
priklausomybės troškimas yra dėkingas fonas kiekvienam 
lietuviui rašytojui, kurio kūrybinė plunksna tikrai atras 
dėkingą temą ir savą, lietuvišką, artimą siužetą įamžinti 
savo kūrinyje tą erą, kurią vadiname romantiniu "Auš
ros” laikotarpiu.

Tačiau, kaip ir visada, rašytojui paliekame visišką 
laisvę apsisprendime ir kūrybiniame įkvėpime. Jis turi 
teisę pats pasirinkti tą ar kitą tematiką, jam patinkamą 
siužetą. Turinys ir veikalo pobūvis jo nevaržo. Veikėjai 
gali būti arba istoriniai, ateiną iš praeities rūkų, arba fik
tyvūs — gimę rašytojo vaizduotėje, žinoma, jie gali būti 
ir kasdieniai pilki žmonės, jo pastebėti kasdieniame gyve
nimo kelyje. Kūrėjui duodame visišką laisvę laiko, tikro
vės ir fantazijos rėmuose. Iš dalyvaujančių konkurse te
bus reikalaujama, kad rašytojo plunksna sukurtų spal
vingą vaizduojamo laiko tarpio koloritą, kad jis mums 
duotų gyvus — fiziniai ir dvasiniai — veikėjus, kurie gy
ventų tikrame ir nemeluotame literatūriniame pasaulyje.

• TEMATIKA — Konkurso dalyviai savo kūriniui 
temą pasirenka pagal savo nuožiūrą. Tematika gali būti 
įvairi: tautinė, visuotinė, fantastinė, psichologinė. Siu
žeto pobūdis — paties autoriaus reikalas.

• ROMANO ILGIS — Romano rankraštis turi būi 
rašytas rašomąja mašinėle, su dvigubu tarpu ir netrum- 
pesnis, kaip 200 mašinraščio lakštų.

• RANKRAŠČIO PARUOŠIMAS — Konkursui siun
čiami rankraščiai būtinai privalo būti paruošti rašomąja 
mašinėle ir pasirašyti slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis 
užrašomas ant uždaro pridedamo vokelio, kurin autorius 
įdeda užrašęs savo tikrą pavardę, adresą ir telefono nu
merį. Nelaimėjus, vokeliai neatidaromi.

• LAIKAS — Paskutinė rankraščiui prisiuntimo data 
yra 1983 metų gruodžio mėn. 1 d.

• SĄLYGOS — Laimėjęs konkursą autorius už savo 
kūrinį gauna dviejų tūkstančių penkių šimtų (2500) do
lerių honorarą-premiją. Dirva pasilaiko teisę premijuo
tojo romano ištraukas spausdinti savo laikraščio skiltyse 
ir be papildomo atlyginimo išleisti romaną atskira knyga.

• MECENATAS — šio romano konkurso mecenatas 
yra Simas Kašelionis ilgametis Dirvos novelės 
konkursų globėjas ir rėmėjas.

• ADRESAS: — Rankraščius siųsti: DIRVA, Aušros 
šimtmečiui atžymėti romano konkursui, P. O. Box 03206, 
Cleveland, Ohio 44103.

• JURY KOMISIJA — Jury komisija sudaroma iš 
trijų narių, kurie savo posėdyje balsų dauguma sprendžia, 
kuris rankraštis yra premijuotinas.

• NEPREMIJUOTI RANKRAŠČIAI — Saugomi ir 
grąžinami autoriams prisiuntus adresus.

• R. Valiukėnaitė-Reilly, 
gyv. Laramie, Wyo., mūsų 
bendradarbio Chicagoje Me
čio Valiukėno duktė, nuošir
di Dirvos rėmėja, ir šį kar
tą, atnaujindama prenume
ratą, pridėjo auką 20 dol. 
Ačiū.

• Kostas Butkus vis daž
niau užtinkamas įvairiuoje 
amerikiečių spaudoje. Jau 
ketvirti metai, kai jis kiek

vieną žiemą Marųuette par
ko lagūne surenka antis, 
kurios dėl įvairių priežasčių 
nesuspėja išskristi į šiltes
nius kraštus. Jis jas apgy
vendina šiltame garaže ir, 
pavasariui atėjus, vėl nu
neša į lagūną. Amerikiečiai 
jį vadina širdingu ančių 
draugu. Apie jo rūpestingą 
žiemos prieglaudą antims 
keliais atvejais rodė ir te
levizija..


	1982 Rugs.30 0001
	1982 Rugs.30 0002
	1982 Rugs.30 0003
	1982 Rugs.30 0004
	1982 Rugs.30 0005
	1982 Rugs.30 0006
	1982 Rugs.30 0007
	1982 Rugs.30 0008
	1982 Rugs.30 0009
	1982 Rugs.30 0010
	1982 Rugs.30 0011
	1982 Rugs.30 0012
	1982 Rugs.30 0013
	1982 Rugs.30 0014
	1982 Rugs.30 0015
	1982 Rugs.30 0016

