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Derybos su sovietais
Ar tik nepasikartos 'grūdų afera’?

Vytautas Meškauskas

Jau rašėme, kad netrūksta 
ženklų, kalbančių už rimtes
nes derybas su sovietais, negu 
pokalbiai Madride apie žmo
nių teises. Visų pirma tik taip 
Andropovas gali sustabdyti 
NATO apsiginklavimą Per- 
shingo II raketomis, kurių jis 
sakosi bijąs, nes jos iš Vokieti
jos greičiau galėtų pasiekti 
Maskvą, negu paleistos iš Ame
rikos. Faktinai tas 10 minu
čių skirtumas neturėtų taip 
labai baidyti, turint galvoje, 
kad visi svarbesni taikiniai So- 
vietijoje jau yra nutaikyti tarp- 
kontinentalinėm - tolimos dis
tancijos - raketom. Kremlius 
nenori atominio karo kol nėra 
tikras, kad galėtų ji laimėti. 
Karo baime jis nori tik suar
dyti JAV-Vakarų Europos san
tykius. Iš tikro, kaip tik ta bai
mė sulaiko nuo karo veiksmų. 
Teroro balansą grąsina suar
dyti sovietų slėptuvėse išrikiuo
tos naujos tolimosios distanci
jos raketos, kurios teoriškai ga

lėtų pirmu smūgiu sunaikinti 
tokias pat amerikiečių raketas. 
Prieš tokią grėsmę JAV visų 
pirma norėjo pačios apsigink
luoti moderniškesnėm MX ra
ketom. Tačiau tokios raketos 
pačios irgi yra ‘pirmo smūgio’ 
ginklas, kuris paskatintų so
vietus padidinti savo raketų 
skaičių. Už tat abiem pusėm 
būtų saugiau apsiginkluoti 
mažesnėm, tik su vienu sprogs 
tarnu užtaisu raketom, kurios 
būtų tik atsikeršijimo, o ne 
‘pirmo smūgio’ ginklas, bet tai 
jau per sunki problema, kad 
ją galima būtų greitai išspręs
ti.

Pagal SALT susitarimus, 
kurių antrąjį JAV neratifika
vo, bet jo vistiek laikosi, abi 
pusės gali turėti po 2,250 ra
ketų ir bombonešių. Sovietai 
dabar siūlo tą skaičių suma
žinti iki 1,800, o amerikiečiai 
iki 1,600: 1,200 raketų ir 400 
bombonešių. Kaip matome, 
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Maldos momentas iš Pavergtųjų tautų savaitės paskelbimo iškilmių Clevelando miesto 
mero Įstaigoje liepos 18 d. Iš kairės: Pavergtųjų tautų savaitės komiteto pirm. J. Bosilevich 
(kroatas), kroatė su tautiniais drabužiais, latvaitė, vengrė, už vėliavos mero žmona, vengrų 
evangelikų kun. Aaron Elek skaito maldą, meras George V. Voinovich, paskelbęs proklamaciją, 
mero egzekutyvinis asistentas V. Hyvnar (čekas), lenkas S. Radvan, ukrainietė, lietuvė Beatri
čė Pautienienė ir ALTo pirm. Algimantas Pautienis. Iškilmėse taip pat dalyvavo LB pirm. V. 
Čyvas, Lietuvių respublikonų klubo pirm. V. Plečkaitis, spaudos ir radijo atstovai. Dirvą at
stovavo A. Laikūnas, o Tėvynės Garsų radiją — J. Stempužis. T. Gasparik nuotr.

A Soviet 1VJR Europos saugumas yra apleistas
Sako Otto von Habsburg

odyssey:
In the land 
of paradoxes
By Thomas J. Brazaitis
STAFF WRITER

M0SC0W — Sooner or later, 
anyone who visi ts the Soviet Union 
learns the six paradoxes of Soviet 
life.
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Tbere’s no unemployment, būt 
no one works.

No one works, būt tbe Plan is 
always fulfilled.

Tbe Plan is always fulfilled, 
būt tbere’s notbing in the stores.

Tbere’s notbing in tbe stores, 
būt at home there’s plenty on the 
table.

Tbere’s plenty on the table, būt 
no one is satisfied.

No one is satisfied, būt all are 
prepared to die for tbe motber- 
land.
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To these should be added a 
seventh paradox:

The Soviet Union preaches 
peace, būt is preparing for war 
and is, in fact, at war in Afgban- 
istan.

When people ask me what it

The Plain Dealer Clevelando dienraštis, sekmadienio lai
doje, liepos 24 d. pradėjo spausdinti savo štabo nario Thomo 
Brazaičio kelionės įspūdžius po Sovietiją, reto pastabumo, 
kurie parodo tikrąjį Sovietuos veidą.

Dr. Otto von Habsburg, 
Europos Parlamento narys, 
š. m. liepos 12 d. privačiai 
susitiko su Baltų-Amerikos 
Laisvės Lygos atstovais: 
Vai. Pavlovskis — prezi
dentas, Antanas Mažeika ir 
Avo Piirisild — viceprezi
dentai ir valdybos nariai — 
Danutė Mažeikienė dr. An- 
sis Blakis ir Vivi Piirisild.

Dr. Otto von Habsburg 
yra Karolio I paskutinio 
Austrijos imperatoriaus ir 
Vengrijos-Bohemijos kara
liaus vyriausias sūnus ir

yra aktyvus Europos Par
lamento narys nuo 1979 me
tu. Jis yra žymiausias pro
pagandininkas Europos su
vienijimo, laisvės grąžinimo 
sovietų pavergtiems Rytų 
Europos ir Baltijos kraš
tams.

Jis yra žymiausias rėmė
jas ir strategas Baltų Tau
tų rezoliucijai pravesti Eu
ropos Parlamente, kuria 
reikalaujama Baltų Tautų 
laisvės klausimą iškelti 
Jungtinėse Tautose įnešant 
j Kolonializmo Komiteto

dienotvarkę.
Dr. Otto von Habsburgui 

pagerbti įvertinant jo pa
sišventimą Baltų Laisvės 
klausimui asmeniškai jam 
buvo įteikta Baltic Free
dom Day Proklamacijos ko
pija prezidento Reagan pa
sirašyta 1983 m. birželio 
14 d.

Dr. Otto von Habsburg 
ragina Amerikos Baltų 
Laisvės Lygą nedelsiant da
ryti žygių Baltų Tautų lais
vės klausimui kelti Jungti- 
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Baltic American Freedom League atstovai liepos 13 d. susitiko su -Europos parlamento 
atstovu dr. Otto von Habsburg. Iš kairės: Rimas Gajauskas, Bronės Gajauskienė, Avo Piirisild, 
Viivi Piirisild, dr. Otto von Habsburg, Bafl pirm. Valdis Pavlovskis, Antanas B. Mažeika ir dr. 
Ansis Blakis. D. Mažeikienės nuotr.
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sovnmnĖ poutiu^^

Naujos pareigos Kissingeriui. - Paskutinės žiežirbos Madride. - 
'Amnestija’ Lenkijoje. - Vokiečiu katalikų 'reparacijos’ lenkams.

Prezidentas Reaganas turi 
naudingą būdą kontroversi
nius klausimus pavesti komi
sijoms, sudarytom iš abejų par
tinių politikų, ar jiems artimų 
žinomų asmenybių. Taip So
čiai Security problema buvo 
sutvarkyta pagal ekonomisto 
Greespano vadovaujamos ‘bi- 
partizanės’ komisijos pasiūly
mą. O ats. gen. Scowcrofto 
komisija išsprendė klausimą, 
kur išrikiuoti MX raketas, 
kiek jų reikia iš viso ir ko to
liau siekti šioje srityje. Pagal 
tą pavyzdi Henry Kissingeris 
dabar pakviestas vadovauti ko
misijai nustatyti ilgalaikius 
pagrindus JAV politikai Cent
ro Amerikoje. Tam reikalui 
jai duota laiko iki gruodžio 1 
dienos. Į komisiją paskirta 12 
politikų, visuomenės bei unijų 
veikėjų ir į ją dar po keturis 
atstovus deleguos Atstovų Rū
mai ir Senatas.

Kisssingerio paskyrimas bu
vo netikėtas. Visų pirma, jo 
detentės politiką su sovietais 
kritikavo pats prezidentas. Be 
to, kai kilo klausimas ar Kissin
geriui bus rasta vietos Reaga- 
no administracijoje, naujo pre
zidento aplinkumoje buvo pa
reikšta, kad ji visai nesuintere
suota matyti Kissingerio foto
grafijas TIME ir kitų magazi
nų viršeliuose! Kodėl dabar 
Kissingeris vėl atsimintas? 
Atsakymas toks, kad preziden
to 'stiprios rankos’ centrinėje 
Amerikoje politika neturi di
delio pritarimo krašte ir iš viso 
amerikiečių dauguma nesu
pranta Centro Amerikos svar
bos JAV-bėms. Kissingerio as
meninis populiarumas tai 
problemai suteiks reikalingą 
dėmėsi. Be to, Kissingeris yra 
pažiūros, kad Centro Ameri
kos problemą reikia spręsti ne 
atskirai, bet Rytų Vakarų 
klausimo kontekste. Kissinge
ris, reikia taip pat atsiminti, 
yra prisidėjęs prie marksisto 
prezidento nuvertimo Čilėje. 
Dėl viso to liberalai iš Kissin
gerio nesitiki daug gero, nors 
antra vertus jie gerbia Kissin
gerio diplomatinius sugebėji
mus. N.Y. Times paskyrimą 
sutiko tokiu vedamuoju: Dr. 
KISSINGE'S SURGERY OR 
MASSAGE? Ar jis pasiūlys 
skaudamą vietą tik pamasa
žuoti, ar padaryti radikalią 
politikos operaciją?

•••

Kissingerio paskyrimas su
tapo su 4 metų revoliucijos Ni- 
caragvoje sukaktim. Nuver
tus diktatorių Somozą, ten bu
vo tikimasi demokratinio re
žimo; vietoje to susilaukta 
marksistinio, kuris ne tik yra 
pats ne demokratinis, bet dar 
bando sukurstyti marksistines 
revoliucijas kitose kaimyninė
se valstybėse, visų pirma Sal
vadore. įdomu, kad tokios su
kakties proga faktinas Nica- 
ragvos valdovas, save kukliai 
vadinąs koordinatorium, neti
kėtai pareiškė sutikimą daly
vauti svarstybose dėl taikos at
statymo Centro Amerikoje ir 
net pasisakė prieš svetimų ka
rinių patarėjų priėmimą (Ni- 

caragva jų turi 5,000 iš Sovie
tų Sąjungos, Kubos ir kitų so
vietų satelitų). Tuo tarpu 
JAV iš abejų Nicaragvos pu
sių, Ramiajame ir Atlanto 
Vandenynuose pradėjo kari
nio laivyno manevrus.

• ••

Šias eilutes rašant Madrido 
konferencija dar nebuvo baig
ta dėl Maltos užsispyrimo bū
tinai sušaukti dar konferenci
ją Viduržemio jūros saugumo 
klausimams. Tokia konferen
cija posėdžiavo 1977-78 m.m. 
Belgrade, bet nieko nepasiekė 
dėl Rytų ir Vakarų priešingų 
pažiūrų. Malta gali šiauštis, 
nes visi sprendimai Madrido 
konferencijoje - kaip numaty
ta Helsinkio Akte - turi būti 
padaryti vienbalsiai. Nors fak- 
tinai Vakarai ir Sovietų Są
junga sutarė konferenciją 
Madride baigti ir pokalbius 
apie žmonių teises bei kt. tęsti 
Šveicarijoje, JAV delegatas 
Max M. Kampelman dar kar
tą pasmerkė sovietų elgesį, 
pavadindamas jį blogiausiu 
nuo Helsinkio Akto pasirašy
mo. Sovietų delegatas tą kal
bą pavadino ‘neverta konfe
rencijos’ ir kaltinimus atmetė. 
Oficialiai konferencija turėtų 
būti baigta rugsėjo mėn., da
lyvaujant Shultzui ir Gromy- 
ko.

• ••

Lenkijos valdžia atšaukė 
karo stovį, nes praktiškai, 
pagal kitus dabar priimtus 
įstatymus, ji turi beveik tokias 
pat teises kaip karo metu. Ji

DERYBOS SU SOVIETAIS...
(Atkelta iš 1 psl.) 

skirtumas tėra tik 200. Pagal 
SALT sovietai gali turėti 
1,200 - slėptuvėse žemėje ir po
vandeniniuose laivuose laiko
mų - raketų su nedaugiau 
kaip vienu sprogstamu užtai
su. Jie dabar nusileidžia iki 
1,080, kas vis tiek leistų jiems 
pasilaikyti visas dabar turi
mas SS-18 ir SS-19 tolimosios 
distancijos raketas, nutaikytas 
į JAV, tačiau jie turėtų sunai
kinti dar apie šimtą kitų, se
nesnių raketų. Washingtonas 
siūlo sumažinti abiem pusėm 
leidžiamą skraidančių bombų 
(cruise missiles), paleidžiamų 
iš bombonešių, skaičių iki 
2,400 (120 bombonešių), nuo 
SALT II numatytų 3,360.

Iš viso prezidentas Reaga
nas siūlo leidžiamų sprogsta
mųjų užtaisų skaičių abejose 
pusėse sumažinti iš 7,500 iki 
5,000.

Kaip matome, skirtumas 
tarp abejų pusių pasiūlymų 
nėra toks didelis, kad negali
ma būtų susitarti. Didesnę 
kliūtį sudaro amerikiečių rei
kalavimas pagerinti ‘patikri
nimą’. Iki šiol kitos pusės ap
siginklavimas buvo tikrina
mas ‘savom priemonėm’, jų ne 
specifikuojant. Taip pat kliū
ti sudaro ir sovietų grąsinimas 
kad Pershing II išrikiavimas 

net žada paskelbti amnestijas 
tiems, kurie pažadės daugiau 
politiškai nenusikalsti.

Spaudoje pasirodė daugiau 
žinių apie Vakarų pagalbą 
Lenkijos ūkininkams. Ta idė
ja, gimusi dar SOLIDARU
MO žydėjimo laikais 1980-81 
metais. Tąsyk V. Vokietijos 
vyskupai žadėjo pravesti rink
liavą, kaip vokiečių katalikų 
‘reparacijas’ savo bendrati- 
kiams Lenkijoje, specialiai 
smulkiems privatiems ūkinin
kams, kurių padidėjusi pro
dukcija būtų naudinga visam 
kraštui. Tų ūkininkų yra apie 
4 milijonus. Aukos būtų ren
kamos ne tik iš pavienių kata
likų, bet ir pramonės bei pre
kybos įmonių ir net atskirų 
kraštų vyriausybių visam lais
vam pasaulyje. Tam planui 
pritarė Lenkijos primas kardi
nolas Glemp ir net vyriausy
bės galva gen. Jaruzelskis, ta
čiau dar nesutarta dėl dalini
mo procedūros.

Lenkijos privatūs ūkininkai 
patiekia % kraštui reikalingo 
maisto, tačiau jie turi tik pusę 
jiems reikalingų traktorių. 
Jiems taip pat trūksta trąšų ir 
kitokių reikmenų, kurių stoką 
paaštrino Vakarų sankcijos. 
Eilė Vakarų katalikų veikėjų 
mano, kad lenkai, kurie neba
dauja, gauna žymiai daugiau 
pagalbos negu vadinamo Tre
čiojo Pasaulio vargšai, kurie 
tikrai badauja. Vakarų Euro
pos Ūkinės Bendruomenės 
kraštai yra sudarę tam reika
lui ištirti komisiją, pirminin
kaujamą Luksemburgo vys
kupo.

Europoje vers atšaukti jų suti
kimą sumažinti tol. distanci
jos raketų skaičių.

Pavojus dėl tų derybų yra 
toks, kad prezidentas Reaga
nas, nuotaikų Amerikoje spau 
džiamas, gali per daug nusi
leisti toje srityje, ar duoti so
vietams kitokių lengvatų. O 
taip galvojant reikia prisimin
ti Nixoną ir jo Valstybės Sek
retorių Henry Kissingerį, de
tentės kūrėjus iš Amerikos pu
sės.

Nesenai pasirodžiusioje kny 
goję THE PRICE OF POW- 
ER - Kissinger in the White 
House (698 psl., $19.95) pa- 
garsėjas žurnalistas Seymour
M. Hersh, aršus Kissingerio 
kritikas, taip aiškina Nixono- 
Brežnevo pirmojo susitikimo 
užkulisius. Girdi, Nixonas ir 
Kissingeris negalėjo praleisti 
progos pasirodyti herojais, ku
rie nugalėjo sovietų lokius jų 
pačių olose ir iš Maskvos atsi
vežė laimėjimą.

Sovietai iš savo pusės 
tokiam atvaizdavimui nekliu
dė, nors tai vedė prie Nixono 
perrinkimo. Ko sovietai už tai 
norėjo mainais - buvo kredi
tas, palankios prekybos sąly
gos ir grūdai. Sovietų derlius 
1972 m. buvo labai blogas ir 
jų javų supirkėjai tuojau pra
dėjo slaptai supirkinėti JAV 
javus už daugiau kaip bilijoną

■ Iš kitos pusės
Dr. Antanas Butkus DIRVOS liepos 14 d. Nr., rašy

damas apie pasaulio lietuvių seimą, teigė, kad jame iš
ryškėjo du faktoriai:

”a) absoliuti seimo narių dauguma pripažino ir tvir
tino, kad Lietuvių Bendruomenės kiekviename 
laisvame krašte turi teisę ir pareigą dirbti Lie
tuvos laisvinimo darbą.

b) PLB valdyba buvo raginama skubiai atnaujinti 
santykius su VLIKu ...”

Tai sveikintina pažanga. Iš tikro laisvinimo darbas, 
galimybių ribose, turėtų būti kiekvienos lietuvių organi
zacijos ir net paskirų asmenų pareiga. Ginčijamasi dėl 
to, kaip tas pavienes pastangas sujungti po "viena kepu
re”, nors praktika rodo, kad konkurencija šioje srityje 
yra sveikintina.

Savaime aišku, kad daugiausiai ką galima padaryti 
yra tam tikras spaudimas j savo krašto vyriausybes už
imti vieną ar kitą poziciją: nepripažinti, iškelti ir pan. 
Tam daugiau tinka atitinkamų kraštų bendruomenės ar 
kitos organizacijos, nes su globaline lietuvių organizacija 
ne vienas suvereninė valstybė neturi reikalo skaitytis. 
Už tat kyla praktiškas klausimas, kam reikalinga ta 
"globalinė kepurė”. Juo labiau, kad jų esama dviejų: 
PLB-nės ir VLIKo? Dar blogiau, kad jos abi yra Jung
tinėse Amerikos Valstybėse. Jei jose atsiras ambicingų 
ir energingų asmenų, jos bandys savo valią primesti čia 
pat veikiančiom Krašto Bendruomenei ir šalia jos dar 
esančiai ALTai. Jei savo keliu tose atsiras ambicingų ir 
energingų asmenybių — turėsime visas sąlygas tolimes
nei emigracinei kovai dėl reprezentacijos Washingtone.

Tokiu atveju nuraminti gal galėtų istorinis patyri
mas. Emigrantų seimai pirmojo pasaulinio karo metu 
Šveicarijoje ir Petrapilyje nebūtų istorijoje paminėti, jei 
tėvynėje likę, progai pasitaikius, nesuorganizuotų ten 
savo valdžios. (vm)

dolerių. Kissingeris savo atsi
minimuose aiškinasi, kad jis 
apie tai nebuvo painformuo
tas. Baltieji Rūmai susigaudę 
kai užpirkimai buvo jau pasi
baigę ir kainos JAV-bėse pra
dėjo kilti.

Hersh teigia, kad tai netei
sybė ir įrodymui cituoja Jo- 
seph Alsopą, kuris 1972 m. ge 
gūžės mėn. rašė, kad Kissin
geris įtikino Nixoną, kad so
vietai por viršūnių konferen
cijos padarys didelius javų už
pirkimus. Alsopo šaltinis tada 
buvęs pats ... Kissingeris.

Vienu žodžiu, yra pakanka
mai duomenų, kad Washing- 
tonas žinojo apie blogą sovietų 
derlių tais metais, bet to neno
rėjo išnaudoti tikėdamiesi, jog 
sovietai mainais už tai nepro
testuos prieš pastiprintą Hano 
jaus ir Haipongo bombarda
vimą, per kurį nukentėjo ke
turi sovietų prekybiniai laivai 
- vienas jų net nuskendo, bet
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero lllinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).

Willowbrook, III. 60521

FSUC

Joseph F. Giibauskas 
Exccuti ve-Scc reta r.v 

Open Mon.. 9-8; Tues.. Thurs.. Fri. 9-5; Sat., 9-1; Clored Wed.

sovietai tai nutylėjo. Norėda
mi pasisekimo Nixonas ir Kis
singeris net padarę nereikalin 
gų nuolaidų derybose dėl ato
minių ginklų ...

Čia neturime vietos plates
nėms ištraukoms. Tik pasi
tenkinsime konstatavimu, kad 
noras pasirodyti laimėtoju iš 
tikro politikus dažnai priver
čia ir nusileisti. Tai atsitinka 
visuose kraštuose. 1972 m. pa 
vyzdys dabar vėl įgijo aktua
lumo, turint galvoje naują 
Kissingerio paskyrimą (žiūr. 
Apžvalgą).

OPPORTUNITY FOR 
RN’s — Ll’N’s 

Preferabily with Gcrentric experience. 
Now hirinj full time & part time 
NURSES for all thifls. Good start- 
jng salary 4c shift dif ferential. Liberal 
personnel policies nnd f ringe benefits. 

Appiy or call 313-338-0345 
BLOOMFIELD HILLS CARE 

CENTER
50 WEST SQUARE LAKE RD. 

BLOOMFIELD, MICH. 48302 
(29-33)
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'JAV turi budėti, kad pasaulyje 
nebūtų pavergtų tautų...’ 

Pareiškė prezidentas Reaganas
Pavergtų Tautų Savaitės 

paminėjimo proga buvo su
rengtas Rytų Europos tau
tų atstovams priėmimas 
Baltuose Rūmuose. Jame 
dalyvavo ir mūsų organiza
cijų atstovai: VLIKo pir
mininkas dr. K. Bobelis, 
ALTo vicepirm. dr. L. 
Kriaučeliūnas. ir JAV LB 
Krašto valdybos pirm. dr. 
Antanas Butkus. Preziden
tas R. Reaganas jautrioje 
ir nuotaikingoje kalboje 
pabrėžė, kad JAV turi bu
dėti, kad pasaulyje nebebū
tų pavergtų tautų ir kad 
esamos galėtų išsivaduoti 
iš pavergimo.

Po prezidento kalbos se
kė trys pranešimai:

a) Amerikos Balso direk
torius Ken Tomlinson kal
bėjo apie JAV radijo trans
liacijų reikšmę. Jis taip pat 
skundėsi, kad Kongresas 
šiom transliacijom labai 
šykščiai skiria lėšas. Apa
ratūra pasenusi tad tik dėl 
to tos transliacijos yra to
kios silpnos, šalia to rusai 
dar trukdo. Tomlinson ape
liavo j klausytojus, kad ra
gintume Kongresų tam tiks
lui skirti daugiau lėšų.

b) Pulkininkas L. Tracy, 
Centrinės Amerikos politi
kos direktorius aiškino Cen
trinės Amerikos politikų, ir 
JAV uždavinius. Pagal Tra
cy, Sov. Sąjungai užkirsti 
keliai veržtis i Japoniją, Ki
niją, Artimuosius Rytus ir 
Europą, tad pastaroji pasi
rinko sau prieinamiausių 
kelių — Centrinę Ameriką.

c) Pabaigai Paula Dob- 
riansky kalbėjo apie Rytų 
Europos reikalus. Praneši
me daugiausiai lietė Lenki
jos klausimų, po Popiežiaus 
vizito, karo stovį ir Unijos 
Solidarumas problemas, pa
brėždama, kad lenkų vy
riausybė taip sugriežtino 
įstatymų, kad jis ir po ka
ro stovio panaikinimo ne
duos daugiau jokių teisių 
darbininkams negu karo 
stovis kad davė.

Šių prezidentinio vizito 
proga, lietuvių iniciatyva

buvo sukviestas Pabaltiečių 
pasitarimas OSI reikalu. 
Pasitarimas vyko VLIKo 
būstinėje. Be VLIKo, ALT 
ir JAV LB atstovų, jame 
dalyvavo G. Suhan Simon- 
son — Estų nacionalinis 
pirmininkas, Visvaldis V. 
Klive — Amerikos Latvių 
Org. pirmininkas ir dr. O. 
Pavlovskis — Laisvo Pa
saulio Latvių Federacijos 
pirmininkas.

Pasitarime buvo priimtas 
lietuvių pasiūlymas finan- 
suotii Kirkland and Ellis ad
vokatų firmų, kuri nemoka
mai yra gynusi vienų lietu
vio bylą ir tam tikslui iš
leido virš 700,000 dol. savo 
pinigų, kad pastaroji pra
vestų JAV Kongrese įstaty
mo pakeitimo projektų, lie
čianti OSI kaltinamų asme
nų gynimų.

Projekte numatyta pa
ruošti videotape filmų, ku
riame bus parodytas kaip 
OSI apklausinėjimai ir jų 
liudijimai prieštarauja JAy 
Teismo procedūrai ir kiti 
priešįstatyminiai nusikalti
mai. Toji juostelė bus pa
rodyta mums palankiems 
kongresmanams iš ad-hoc 
komiteto kurie su ja supa
žindins kitus kongresmanus 
ir tuomet mųsų ir kitų tau
tybių žmonės bus prašomi 
pasirašyti mūsų paruoštus 
laiškus ir juos pasiųsti sa
vo rajonų kongresmanams 
ir senatoriams. Juo dides
nę laiškų rašymo akciją 
mes ir kitos tautybės pra- 
vesime, tuo būsime sėkmin- 
gesni to įstatymo pakeiti
me.

Kirkland firma honoraro 
neims, tik už filmų fakti- 
nų išlaidų padengimų. Mes 
su tautybėm sutarėm tą 
padaryti. Susirinkimas šį 
reikalų koordinuoti pavedė 
dr. A. Butkui ir kun. J. 
Prunskiui. Pastarieji liepos 
22 d. aiškinosi dėl detalių 
su p. Springer, Kirkland ir 
Ellis firmos atstovu.

(ab)

Europos saugumas
(Atkelta iš 1 psl.)

nėse Tautose. Jis yra opti
mistas ir mato didėjantį 
Europos valstybių rėmimų 
tam klausimui šiuo metu 
iškelti Jungtinėse Tautose. 
Jis skatino taipgi nuolat 
priimti ir daryti spaudimų 
į JAV ir kitų valstybių val
džias tuo tikslu. Skelbti per 
spaudų apie sovietų daro-

■ ■■

kalavimas. Eventualiai, ap
sisprendimo teisės pripaži
nimo reikalavimas yra lau
kiamas Centrinėje ir Rytų 
Europoje ir tam sovietų 
okupantai turės paklusti.

Daug sykių savo kalboje 
Dr. Otto von Habsburg mi
nėjo okupuotas Baltų Tau
tas ir jų kova atgauti savo 
nepriklausomybę. Preziden

tas Reagan pasirašydamas 
Baltic Freedom Day pro
klamacijų, taipgi Europos 
Parlamento priimta rezoliu
cija, raginančių Jungtines 
Tautas Baltų Kraštų lais
vės klausimą įnešti į Kolo
nializmo Komiteto dieno
tvarkę įrodo, jo nuomone, 
stiprėjantį JAV ir Europos 
valstybių Baltų Tautų lais
vės rėmimą.

Antanas B. Mažeika
mus nusikaltimus ir pažei
dimus prieš tautos gyvybę, 
religijų ir bendrai žmogaus 
teises okupuotoje Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje.

Amerikos Baltų Laisvės 
Lyga numato ateity keistis 
informacijomis ir koordi
nuoti savo veikimų su Dr. 
Otto von Habsburg veikla.

★

Dr. Otto von Habsburg 
po susitikimo su B. A.F. L. 
atstovais Los Angeles 
World Affair Council (Pa
saulio Reikalų Tarybos) 
pakviestas Beverly Hilton 
viešbutyje, 500 klausytojų 
auditorijai — nariams, sve
čiams ir pakviestiems spau
dos atstovams padarė pra
nešimų apie krizę Europoje 
ir Sovietų Sąjungoje. Kas
dien, diena iš dienos Vaka
rų politika ir mūsų viisų gy
venimas pareiškė jis, vis 
daugiau paklusta Sovietų 
Sąjungos ofenzyvinės poli
tikos reikalavimams. Ta
čiau jis pastebėdamas da
bar jau ateinantį Sovietų 
sistemos griuvimo žymes, 
nurodė į reikalą JAV ir Eu
ropos valstybių sustiprin
tam defenzyviniam bendra
darbiavimui, kad iš anksto 
pasiruošti apsaugoti Vaka
rus tam pavojingam perei
namo laikotarpiui atėjus. 
Kas liečia dabar labai papli
tusio Vakaruose taikos ju
dėjimo ir vienpusiško nusi
ginklavimo propagavimas, 
tai prelegentas perspėjo, 
kad visi tie gražūs apgau
lingi žodžiai ir tam ruošia
mos demonstracijos yra 
tai trumpiausias kelias į 
karų. Šios dienos Europos 
problema yra, jis pareiškė, 
kad jos ekonomija yra per
daug išvystyta, kai tuo tar
pu jos saugumas žiauriai 
nedavystylas ir apleistas. 
Tačiau pačios didžiausios 
išlaidos gynybai kainuoja 
mažiau negu pats karas.

Jis nurodė į Sovietų Są
jungos nesugriaunamumo 
mito nykimo žymes. Yra 
tai pirmiausiai demografi
nės permainos aiškiai slavų 
tautų nenaudai. Taipgi pa
blogėjusi ekonominė padė
tis prisidės prie paveldėtos 
archaiškos Rusų Imperijos 
subyrėjimo. Tam procesui 
pagreitinti efektyvinė prie
monė yra Free Europos ir 
Radio Liberty transliacijos 
į Sovietų Sąjungų ir nesu
stabdoma TV pasaulinė ko
munikacija.

Popiežiaus apsilankymo 
Lenkijoje pasėkoje Balti
jos kraštuose sustiprėjo di
desnės religinės laisvės rei-

‘Arpber jįolidays” 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

Rugpjūčio 3 — $1338.00 Rugsėjo 26 — $1110.00 
Rūgpjūčio 17 — $1528.00 Spalio 5 — $1229.00

(su Ryga) (su Ryga)
Rugsėjo 7 —$1338.00 Gruodžio 26—$1175.00
Rugsėjo 19 —$1143.00 (su Ryga)

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERI
KOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 

mokesčiu.
Registracijos, informacijos reikalu 

SKAMBINKITE 
1-800-722-1300 (TOLL FREE) 

Massachusetts ir Kanadoje 1-017-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127
Įstaigai vadovauja: 

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.

PRICES ARE BASED ON DOUBI.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANGES.

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
RASITE

MEMBER

Chicagoje pas vieninteli lietuvį kailininką

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

Tel. krautuvės (312) 263-5826; nra? (312) 677-8489.
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Lenkija, mūsų kaimynė (3)

Rugių ir vandalų tautos
Jūratė Statkutė de Rosa/es

Norint žinoti, ant kokio klo
do dabartinė lenkų tauta susi
kūrė, yra būtina išsiaiškinti 
kas buvo tie pirmieji vakarų 
Lenkijos gyventojai, būtent 
Oderio baseino rugių tauta ir 
šiaurės vakarų Karpatų van
dalų tauta.

Lenkijos rugius ir vanda
lus dauguma istorikų klasifi
kuoja kaip germanus. Ar to
kia klasifikacija yra patikima, 
būtų sunku atsakyti. Abi tau
tos greičiausiai buvo anksty
vesni už germanus tautiniai 
vienetai, ypač kiek tai liečia 
vandalus. Kiek pas juos būta 
proto-germaniškų bruožų, 
kiek baltų įtakos, ir kiek savi
tų, gal bendrų su jų pietiniais 
kaimynais gepidais, bruožų - 
ne mums atsakyti.

Mano rastoji kronika žodį 
‘germanai’ mini tiktai daug vė 
lyvesnių laikų aprašyme. Kal
bėdama apie globalinę baltų 
jmperijos padėti ji nurodo, 
kad imperijos vakariniai kai
mynai buvę germanai, o ryti
niai kaimynai mongolai. Tai 
ir viskas.

Ankstyvesnių laikų aprašy
muose kronika įsakmiai laiko
si specifinio ‘rugių’ ir ‘vanda
lų’ vardo, labai platus vanda
lų tautos istorijos skyrius kro
nikoje prasideda su vandalų 
tautos pradžios aprašymu ir 
niekur ‘germanų’ denomina
cijos nevartoja.

Galvojant kokia kalba van
dalai kalbėjo, tenka pastebėti, 
kad žymiai vėliau vandalų už
kariauta visa Siaurės Afrika 
neparodė savo kalbose germa
niškų bruožų žymesnės įtakos, 
bet arabų kalbose randame 
įdomių baltiškų bruožų, kurie 
greičiausiai buvę bendri bal
tams ir vandalams, kaip pri
dera seniems kaimynams.

Rugių atžvilgiu tokių abejo
nių nėra. Išrodo gana saugu 
daleisti, kad rugiai ir jų vėly
vesnį vakariniai kaimynai šve- 
bai suvaidino aiškų proto-ger- 
manų vaidmenį Europos kal
bų istorijoje. Sprendžiant iš 
kronikos, germanų kalbų for
macijoje vaidmenį suvaidino 

ir baltų įtaka, nes ankstyviau
siais savo istorijos laikais bal
tai buvo dviejų labai įstabių 
natūralių uostų - Aismarių ir 
Kuršių marių - valdovai ir di
deli jūreiviai. Kronika mini 
ju koloniją Danijoje, bet, de
ja, nepamini nei datos nei 
apystovų, kas verčia galvoti 
jog tai būta dar ankstyvesniais 
laikais, negu kronikos pradžia. 
Taigi ir rugių,kaip proto-ger- 
manų, denominacijoje yra bū 
tina atžymėti baltų įtaką, ku
ri greičiausiai buvo tuo svar
besnė, kad ji įsispaudė pačios 
germaniškų kalbų pradžios 
metu dargi dviem klodais: 
nuo 2000 iki 1500 Baltijos jū
ros keliais, o nuo 1500 iki 1200 
pr. Kr. pilnos migracijos į ru
gių žemes keliu.

Jei rugius galima vadinti 
proto-germanais, tai vandalus 
geriausiu atveju tektų vadinti 
‘centro-europiečių’ vardu, pa
našiai kaip ir lygiai tokią pat 
seną, jiems kaimyninę gepidų 
tautą. Vėlyvesnė vandalų kul
tūra, atkasta Lenkijoje ir va
dinama Przevvor komplekso 
vardu, yra - kaip pats jos var
das pasako - įvairių kultūrinių 
bruožų kompleksas. Tai, tur
būt, ir bus tiksliausias vėles
nės vandalų kultūros bruožas, 
nes jų geografinė padėtis Kar
patuose, trijų svarbių upių šal
tinių srityse (Vyslos, Oderio ir 
Elbos) bei dviejų svarbių Du
nojaus baseinų intakų pra
džioje, pavertė juos upių kelio 
žinovais. Vyslos, Oderio, El
bos ir Dunojaus baseinų įtakos 
neišvengiamai turėjo veikti 
kalbą ir kultūrą. įvairios in
vazijos iš rytų irgi atsimušda
vo į natūralią Karpatų kalnų 
sieną ir palikdavo savo ženklą. 
Ypatingas vandalų tautos se
numas įneša į tų laikų įtakų 
atsiradimą tam tikrą istorinį 
bangavimą. Pvz. dar vėles
niais laikais naudotas vandalų 
vardas ‘skvadai’ (atžymėtas 
kronikoje) yra germanų pasisa 
vintas kaip savo germaniškos 
genties denominacija. Gali
mas daiktas, kad tuo metu 

vandalai jau buvo daug dau
giau gavę germaniškos įtakos, 
arba - gal atvirščiai - kad van
dališki bruožai jau sudarė tuo
met germanų tautų formaci
jos meto svarbų klodą.

Iš kronikos težinome vieną 
dalyką tikrai: tie pietų Lenki
jos gyventojai vandalai nebu
vo baltai ir istorijos bėgyje jie 
dažniausiai buvo mums prie
šiška tauta, nors tūkstantme
tės kaimynystės metu tarp 
abiejų tautų neišvengiamai 
turėjo atsirasti nemažas skai
čius bendrų kalbinių ir kultū
rinių bruožų.

Kalbant apie vandalus, ten
ka atžymėti ir kitą detalę. Bu
vusi vandalų teritorija, kurios 
ribos kadaise išsilaikė pasto
vios kelis tūkstančius metų, 
apėmė geopolitiniai apginti- 
nas žemes Karpatų šiaurės va
karuose. Dalis dabartinės van
dalų teritorijos dabar yra Če
koslovakijoje, dalis Lenkijoje.

Savo pietiniame rubežiuje, 
lygiai kaip ir rytinės sienos 
nustatyme, dabartinė Lenkija 
neišlaikė buvusios, amžių bė
gyje nusistovėjusios sienos, ku
ri geopolitiniai savo pateisintų. 
Tas neišvengiamai turi iššauk
ti eilę nesusipratimų su pieti
niais kaimynais čekoslovakais, 
lygiai kaip iššaukė eilę nesusi
pratimų dėl kitos geopolitinės 
natūralios sienos neišlaikymo 
baltų tautų pusėje.

(Bus daugiau)

OI’PORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

Small friandly well eęuipped hospital 
is accepting application tor RN's on 
all shifts. Wages comparable with 
area hospituls based on experience, 
excellent bt.nefit package. Contact 

UN1TY HOSPITAL 
1301 Main St..

Buchanan. Mich. 49107 
616-695-3851

(27-33)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work in sunny Florida 
expenenccd 

CRITICAL CARE RN’s 
and 

INTENSIVE CARE SUPERVISOR 
for 97-bed hospital in centrai Florida 
located midway between Daytona 
Beach čc Oriando. Full & part time 
ODenings for 3 to I I & I I to 7 shifts. 
Pleasant working environment & 
competitivc wage & benefits program. 
Call 904-734-2323 coilccl. Cathy 
Simms. Director of Personnel, F1SH 
MEMORIAL HOSPITAL DeLAND, 
Ha. 32720.____________________ (25-34)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work & live in a smal congeniai 
community & a small 4b bed general 
acute care hospital.
For all services & all shifts. Rural 
area beautiful place to live.
Good starting salary. Liberal person
nel policies & fringe benefits. 
Apply call or send retume to: Ad- 
ministrator. MOUNTA1NVIEW GEN- 
ERAL HOSPITAL. P. O. BOX 510. 
Mountain View, Arkansas 72560. 
501-269-4361. (28-31)

Azartų ir angelų
ANTANAS LAUKAITIS

Palikus Chicagą dar su 
nuo triukšmo, atsisveikini
mo baliukų ir paskutinių 
nemigo noktų užančiom 
galvelėms-, mes atskridome 
į dykumų azartinį miestų 
— Las Vedas, čia, nors ir 
karšta, tačiau neprakaituo- 
jams, nors po visų balių ir 
būtų tikrai iš ko. Man čia 
jau tenka būti trečią kar
tą, tačiau jaunuoliams at- 
vykusiems pirmą kartą, 
viskas yra taip Įdomu. Tru
putį pailsėjus, pamažu kai 
kurie pradeda bandyti savo 
laimę prie įvairių stalų. Ki
ti maudosi, ilsisi, ar krau
tuvėse perkasi. Vakarai 
praleidžiami bežiūrint žino
mus ir garsiuosius Las Ve- 
gas viešbučių pasirodymus, 
stebint pasaulines įžymy
bes. Taip, po trijų dienų čia, 
labai smarkiai aplengvėjus 
kišenėms, nes tikėjomės, 
ko negavom finansiniai nei 
iš Amerikos, nei iš Kanados 
čia pasipildyti, dar daugiau 
palengvėję, sėdom į lėktuvą 
ir skridom jau į savo pa
skutinę gastrolių vietą Los 
Angeles.

šiame gražiajame Angelų 
miesto aerodrome, mūsų 
jau laukė buvęs australie- 
tis, dabartinis sporto klu
bo Bangos pirmininkas Al
gis šėkas su savo padėjė
jais. Labai tvarkingai ir 
greitai paskirstęs visus į 
gyvenvietes, susodino į au
tobusą ir turėjome trijų 
valandų ekskursnę kelionę 
po JIolywood’ą ir kitas gar
siąsias Los Angeles miesto 
vietoves. Vakare poilsis ar 
susitikimas su senai nema
tytais savo draugais, šeš
tadienio ryte paskutinės 
rungtynės. Mūsų tinklinin- 
kės pralaimi 3-1 šeiminin
kėms. Vyrai tinklininkai 
laimi 2-0 ir vyrai krepši
ninkai turi po gražios ko
vos nusileisti Bangos vy
rams, nors taip vienašališ
kų teisėjų jau senai nebu
vau matęs. Ir svarbiausia 
jie buvo vietos lietuviai. 
Tačiau draugiški sportiniai 
susitikimai buto gražūs ir 
laimėjimas ar pralaimėji

mas mums nebuvo reikalin
gas.

Vakare parapijos salėj 
susipažinimo vakaras. Sma
gu ir įdomu vėl sutikti se
nus draugus ir susipažinti 
naujus. Gi jaunimo supa
žindinti daug nereikėjo. Jie 
jau pažįstami iš Australi
jos Chicagos ir kitur, todėl 
ir draugystės atsirado labai 
greitai. Bangos pirminin
kas Alg. šėkas sveikino 
mus ir linkėjo laimingos 
kelionės namo, kai aš taip 
pat padėkojau už savo arti
miausių kaimynų tokį šiltą 
mūsų priėmimą ir atmini
mui įteikiau mūsų išvykos 
ženklus ir knygutes. Vaka-. 
ras prabėgo taip greitai ir 
gražiai. Gi, jau sekmadienį, 
dalyvaujam pamaldose ir 
po to sportininkų suruošto
je gegužinėje, gražioje pa
jūrio vietovėje, praleidom 
gražią sekmadienio popietį, 
kur jaunimas turėjo progos 
pažaisti sviediniu ir visi ki
ti draugiškai pabrendrau- 
ti. Malonu buvo Los Ange
les mieste sutikti savo bi
čiulį Gasparą Kazlauską, 
kuris suprasdamas mūsų 
sportininkų sunkią finansi
nę padėtį paaukojo mums 
400 dolerių. Ačiū Gasparai.

Nebuvusiems, aplankius 
Disney Land ir kitas šio 
miesto įžymybes, po ketu
rių įdomiai ir gražiai pra
leistų Angelų mieste die
nų, pakilome link Havajų, 
kur praleidome tris dienas 
poilsio, saulės ir jūros ban
gų malonumuose. Tai buvo 
tikras poilsis, tikrai ir pel
nytai užtarnautas po 6-šių 
savaičių sportinių gastrolių. 
Ir pagaliau ir vėl pakeliui 
į savo Kengūrų kraštą, kur 
mūsų laukia jau pasiilgę 
giminės ir draugai, ku
riems įdomu kaip pasisekė 
visa kelionė, kaip mes at
stovavome Australijos lie
tuvius ir ką gero parvežė- 
me.

Baigiant aš noriu visų 
sportininkų vardu padėkoti 
visiems Amerikos ir Kana
dos lietuviams už jų tokį 
brolišką mūsų priėmimą.

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor
savininkas

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

Turime namų Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač apie naują parapiją. Taip pat ir 
naujoj lietuvių kolonijoj, SUNNY HILLS, Flori
doje, 955 mylios nuo Clevelando.

Norintieji pirkti ar' parduoti prašom kreiptis 
į mano įstaigą.
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Pokalbis su Broniu Raila (1)

Rašytojas ir žurnalistas Bronys Raila pastaruoju' 
laiku rečiau buvo matomas su straipsniais mūsų periodi
nėje spaudoje. Dabar paaiškėjo, kad per tris pastaruo
sius metus jo nė kiek netinginiauta. Staiga, beveik iš 
karto pasirodo net dvi jo storos knygos, abi per 400 pus
lapių. šį pavasarį NIDA Londone išleido jo literatūrinių 
apybraižių veikalą "Raibos agavos” (perredaguotą ir pa
pildytą ankstyvesnių rašinių rinkinį), o VILTIES leidyk
la netrukus pateikia skaitytojams naują jo radijo pra
kalbų į Lietuvą rinkinį, vardu "Kitokios Lietuvos ilge
sys”. Tai 1980 m. išleistosios "Vaivos rykštės” tęsinys 
— antrasis šimtas prakalbų į Lietuvą per Laisvės radiją.

"Agavose” autorius paskyrė beveik šimtą puslapių 
įvairiems pokalbiams su draugais rašytojais ir žurnalis
tais. Taigi, matyt, jis mėgsta tokią žurnalizmo formą, ir 
tie puslapiai knygoje iš tikrųjų yra vieni iš gyviausių. 
Todėl ir DIRVOS redakcija sugalvojo su šiuo mūsų labai 
produktyviu žurnalistu atlikti dar vieną ir kiek ilgesnį 
pokalbį, kuris susidarė, iš atsakymų į mūsų paklausimus 
laiškais ir vėliau papildomų pasikalbėjimų telefonu.

DIRVA pakvietė Br. Railą išsamiau pasisakyti ne 
tik apie pastarąsias knygas ar apie save, bet ir kitokiais 
platesnio dėmesio klausimais. (vg)

Pensininkystė neleidžia pervargti

— Kaip čia laimingai at
sitiko, kad kelių mėnesių 
laikotarpyje galėjai iškart 
skaitytojams paruošti dvi 
stambias knygas?

— Iš tikrųjų atsitiko ne
labai laimingai. Aš apgai
lestauju prieš publiką, bet 
to negalėjau pakeisti. Mano 
"Raibų agavų” rankraštis 
buvo užbaigtas 1980 metų 
pradžioj, bet porą metų su
sivėlino išleidimas. Didž. 
Britanijos lietuvių leidykla 
NIDA, kurios nuopelnai už
sienio lietuvių rašto kultū
rai puoselėti tikrai dideli, 
deja, ne dėl savo, o labiau 
dėl skaitytojų mažėjimo 
kaltės, labai suretino savo 
leidinius. Manasis, kiek gir
dėjau, būsiąs vienas iš pa
skutiniųjų ...

Kas kita su radijo prakal
bom Lietuvos linkui, čia ap
linkybės buvo palankesnės. 
Be to, jas lydėjo laimė. Ma
no bičiulis Kostas Ramonas 
iš Čikagos taip gausiai pa
rėmė jų išleidimą, jog VIL
TIES leidyklai atkrito daug 
rūpesčių. Teko tik techninį 
darbą atlikti, ką ji gerai ir 
skubiai atliko per kelis mė
nesius nuo mano tam rinki
niui paruoštos paskutinės 
prakalbos per Laisvės radi
ją.

Bet ir man pačiam reikė
jo gerokai pasitempti.

— Ar nepervargai, nebe 
nuo vakar įkopęs į pensi
ninko amžių?

— Pensininkystė visokioj 
lietuviškoj veikloj dabai’ 
yra perdaug rimtas ir at
sakingas laikotarpis, kad 
būtų leistina pervargti.

Kai pajuntam, kad per
vargimas artėja, pakuoja- 
mės ir per dykumas nurie- 
dam į Las Vegas, kur geros 
sąlygos pailsėti ir gausu 
priemonių pasigydyti. Mo
rališkai čia< žmogui daug 

padeda įdomūs akiai ir 
kraujo apytakai prancūziš
ki spektakliai ir iliuzijos 
išlošti. Be to, sausra, saulės 
karštumas, geri baseinai...

Praėjusiam birželyje ten 
išbuvom per porą savaičių. 
Bet tegu ir žiauriai DIR
VOS spaustuvės reikalavi
mų spaudžiamas, dar spėjau 
atlikti "Kitokios Lietuvos 
ilgesiui” paskutinę, pačią 
įkyriausią ir nuobodžiausią 
pareigą — paruošti toje 
knygoje minimų pavardžių 
ir šaltinių indeksą. O jų šį 
kartą buvo labai daug. Lai
mė dar, kad mano žmona, 
nors jos kantrybė aukšta 
kaip Himalajai, šiais sukak
tuviniais metais 
nesibarė. Bet spėju, kad ir 
jos kantrybė amžinai neat
laikys. Kaitindamasis Las 
Vegas saulėje (100 laipsnių 
ir daugiau ...), skaitinėjau 
filmų aktoriaus ir gana gero 
rašytojo Petro Ustinovo au
tobiografiją ”Dear Me”. Jis 
ten pasakoja, kaip jo vieno
je pjesėje senė uja senyvą 
ir ligotą vyrą literatą, ku
ris vis dar geidžia rašyti 
savo autobiografiją: "Kny
gos, knygos ...”, bumba 
senė. "Galiu dar suprasti 
žmogų, kuris jas skaito. 

perdaug ■ kitokie

Šiek tiek lasvegiškos romantikos... "Raibų agavų” ii- "Ki
tokios Lietuvos ilgesio” autorius su žmona poilsiauja Las Vegas, 
Nevadoje šią vasarą. V. Aleksandrūno nuotr.

Bet kaip gyva nesuimu, ko
dėl žmonės turėtų jas ra
šyti". ..

— Ar Las Vegas šį kar
tą išlošė! daug pinigų?

— Kaip paprastai, ne. šį 
kartą beveik nieko. Daneta 
neleido. Bet visi žinot pa
guodos dėsnį: jei kam ne
siseka lošti, tam geriau se
kasi meilėj. Ir jeigu kas su 
tuo pačiu vyru ii’ ta pačia 
žmona pajėgia kartu išgy
venti 50 metų ir dar nu
vyksta į Las Vegas prieš
paskutiniam medaus mė
nesiui, tai spėčiau, jog čia 
bus pakankamai įtikinantis 
ano dėsnio teisingumo įro
dymas.

— Atsižvelgiant, kad šiais 
metais sulaukėt tokios re
tos šeimyninės sukakties, ir 
dar dviejų naujų knygų, tai 
nuotaika turėjo būti kūry
binga ir gera. Ar tiesa?

— Ne visai. Nuotaika ne
būna labai gera. Straipsnių 
ar tuo labiau knygų rašy
mas — iš tikrųjų ilgas ir 
varginąs darbas, kurio skai
tytojas nemato, retas tuo 
neužsiimantis Įsivaizduoja, 
štai kad ir tas radijo pra
kalbų ruošimas. Reikia 
skaityti tiek daug visokios 
spaudos! Arba dvi tris die
nas vargti ant kokios kny
gos, kad apie ją vėliau šį 
tą pasakytum per 5-6 mi
nutes. Arba ir nieko nepa
sakytum ...

Mūsų nuotaiką liūdino ir 
išgyvenimai. Tai

tos dažnėjančios artimų 
draugų ar giminių mirtys. 
Štai kelių savaičių laikotar
pyje Santa Monikoje mirš
ta ilgų metų bičiulis, rytų 
aukštaitis, įdomus pašne
kovas, architektas Jonas 
Mulokas, o Santa Barbaro
je labai artimas širdies 
draugas, geras žmogus, šiau
rės aukštaitis, mano mūri- 
ninkystės meno mokytojas 
Klemas Galiūnas. Kai da
bar išeinu į mūsų kiemą, 
Klemo mūrytos tvoros, so
lidžios ar su papuošimais,

Bronys Raila.

arba kiti jo įkvėpti ir išmo
kyti jau mano paties darbe
liai nuolat ir skaudžiai pri
mena šio bičiulio netekimą.

O ir Lietuvoj nuo pra
ėjusių metų taip dažnai 
lūžta mano ar žmonos arti
mųjų giminių medžiai. Ne
seniai ilgesnio amžiaus su
laukusi Kaune pasimirė 
mum abiem artima žmonos 
dėdina Elena Janulaitienė, 
prof. Aug. Janulaičio našlė, 
prieš karus žinomo vilniečio 
fotografo Jarušaičio duktė. 
Ji buvo profesionališkai iš
simokslinusi klasikinio-rea- 
listinio stiliaus dailininkė, 
ypač portretiste. Kukli ir 
nedalyvavusi dailininkų bo
hemos šurmuliuose, ji re
čiau tebūdavo minima 
spaudoje. O sukūrė nemaža 
gerų portretų: pvz. rekto
riaus prof. M. Romerio, 
poeto Maironio, Krėvės 
žmonos ir kitų. Mano žmona

Dail. A. Janulaitienės tapy
tas Danetos Janulaitytės-Rai- 
lienės portretas ... Kūrinys ir 
jam pozavęs gyvas modelis po 
49 metų. V. A. nuotrauka 

buvo jos daugelio škicų ir 
portretų mėgiamas mode
lis. Prieš pat karą vieną iš 
labai spalvingų portretų po 
parodos valdžios lėšomis1 
nupirko Prezidentūra. Mes 
labai norėjom, bet to por
treto nebegavom. Ar į Pre
zidentūros rūmus 1940 me
tų vasarą įsibrovęs sovieti
nis "prezidentas” Justas 
Paleckis tą paveikią išmetė 
ar gal perdavė kokio muzie
jaus fondams — norėjau, 
bet ligšiol neradau kelio iš
siaiškinti.

Tačiau kitas, Janulaitie
nės anksčiau tapytas mano 
žmonos portretas, laimei, 
pasisekė išgabenti Ameri
kon (tik kiek apkarpytas).

V. Aleksandrūno nuotr.
Jis puošia vieno mūsų kam
bario sieną. Ir tik skaudžiau 
didina mielosios dėdinos 
"Aliutės”, kaip ją vadinda
vom, netekimo liūdesį.

— Nuotaikai paskaidrin- 
ti gal truputį grįžkim į ta
vo jaunystę. Ar jau tada 
turėjai noro pagarsėti, ir 
kaip? Ar nujautei, kad bū
si rašytoju ir plačiai pasi
reiškusiu žurnalistu?

— Dar nieks taip neklau
sė ii- pats niekados nepa
galvojau. Vienokį ar kitokį 
norą "pagarsėti” turbūt tu
ri kiekvienas žmogus — ir 
ne tik jaunas, bet gal la
biau senstantis. Kaip dabar 
dažnose išeivių rungtynėse 
dėl įžymumo ir garsumo ...

Būti rašytoju ir žurna
listu aš norėjau ir stengiau
si nuo pat vaikystės. Ta 
kryptimi be pertraukos ruo- 
šiaus ir toliau, įvairiaip ir 
visokiose mokyklose moky
damasis. Tai tebedarau ir 
dabar, tik be mokyklų, pri
vačiai, "neakivaizdiniu bū
du”. Vis tebejaučiu, kad 
reikia lavintis, vis daugiau 
įsitikinu, kad sunku pasida
ryti geru rašytoju ar žur
nalistu. Mat dabar daugiau 
suprantu, koks iš tikrųjų 
turėtų būti "geras rašyto
jas” ar "plačiai pasireiškęs 
žurnalistas”. Tik mano no
ruose ir darbe niekad neju
tau motyvo "pagarsėti”, 
bet labiau kažkokį neužge
sinamą, vidinį reikalą išsa
kyti, kas man atrodo svar
bu ar įdomu, žmogų "pa
garsinti” gali ne jo noras 
ar kiti iliuzijų miražai, o 
vien darbas ir vertingumo 
užsitarnavimas. Nieko ne
padeda ir "nujautimas”. 
Bet jei kas daug dirbsim, 
nuolat ruošimės, nesikelsim 
į tuščią puikybę, ir tėvai 
dar išmelš "Dievo dovaną”, 
vadinamą talentu, — tai 
svajonės ir nujautimai gal 
ir pasiteisins ...

— Sunkiau rašyti būda
vo. anksčiau, ar dabar?

— Dabar žymiai sunkiau. 
Priežastį ką tik minėjau: 
dabar geriau suprantu ra
šytojo ir žurnalisto atsako
mybę, jų darbo intelektua
linės kokybės standartus, 
formos atributų gerumą 
ir t.t. daugiau)
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Vacio Kavaliūno DALIA Alė Rūta

Išeivijos kritikams, gal 
ir skaitytojams, yra jau nu
sibodę kaimo aprašymai. 
Lietuvių literatūrą iki šiol 
dominavo kaimietiški per
sonažai, senojo sodžiaus 
vaizdai, primityvi ūkininkų 
psichologija...

V. Kavaliūno knygose to 
nėra. Nors kai kurie jo per
sonažai ir iš kaimo kilę, ar 
lanko tėviškes, turi ten bro
lių ii- seserų. Vietomis ir 
jis subtiliai vaizduoja kai
mo gamtą: šienaujamas 
pievas, miško takus, sodą, 
pakluones ... Bet, V. Ka
valiūno romanų pagrindi
niai veikėjai — sofistikuo- 
ti, išsiilgę svajojamų mies
tų, kultūros, knygų, nepa
prastos meilės. Ir jų tėviš
kės kaime, pro nuolatinį fi
losofavimą, apsigaubia liū
desiu, šešėliais, tamsa, pa
virsta į, tarytum, kokių 
merdinčių, kenčiančių sielų 
buveinę.

"Jautri siela visada ken
čia giliai”, — sako autorius 
vienos jo sukurtos veikėjos 
lūpomis ("Dalia”, 236 p.).

Gal būt, dauguma V. Ka
valiūno knygų personažų 
yra jautriausių sielų pavyz
džiai, nes liūdesio ir kančios 
jo romanų puslapiuose — 
nepanešamai.

Vacys Kavaliūnas yra 
studijavęs Lietuvos ir už
sienio universitetuose lietu
vių ir prancūzų literatūrą, 
pedagogiką. Jis turi magis
tro laipsnį iš prancūzų lite-

VACIO
KAVALIŪNO

ROMANAS

DALIA
Kietais viršeliais su aplanku dail. Vlados Stančikai- 

tės-Abraitienės, 236 psl. Kaina 7 dol. Išleido Viltis.
---------------------------IŠKIRPTI-----------------------------

Siunčiu 7 dol. ir prašau atsiųsti Vacio Kavaliūno

5 dol.).
Persiuntimo išlaidoms pridėti 1 dol.

naują romaną DALIA. (Vilties draugijos nariams kaina poetiškų sakinių, filosofavi-

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

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

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

Rašytojas Vacys Kavaliūnas

ratūros. Yra buvęs Lietuvoj 
ir lietuvių išeivijoje gimna
zijų mokytoju bei direkto
rium, dirbęs Amerikoj net 
akademinį darbą — Statė 
University, Cleveland, Oh. 
Plačias žinias bei patirtį jis 
panaudoja ir savo literatū
rinėse knygose bei tos sri
ties straipsniuose — perio
dikoj.

Apie jį čia užsimenam, 
jo kūrybos pagrindinius 
bruožus iškeliame, ketvir
tojo romano "Dalia” šiemet 
pasirodymo proga. Pirmie-

VACYSKAVALIŪNAS

ji trys — "Hestera" ir 
Draugo romano konkursuo
se premijuoti "Kalnų gies
mė” ir "Aidai ir šešėliai”. 
Paskiausios trys jo knygos 
išvydo "skaitytojų pasau
lį” maždaug dešimtmečio 
atokumu: "Kalnų giesmė” 
— 1963 m., "Aidai ir šešė
liai’’ — 1972 m. ir dabar 
"Dalia” — 1983 m. Taigi, 
jis nėra greitas rašyti ir 
skubus — knygas išleisti. 
Gal užtat jo kūriniai išmąs
tyti ir kalbiškai bei stilis
tiškai gerai apdoroti, iš
baigti.

Visų trijų minėtų roma
nų siužetai kiek panašūs: 
kilnios ir daugeliu atvejų 
nelaimingos meilės istorija, 
švelnūs santykiai su tėviš
ke ir draugais. Visa tai 
perpinta nenusakomu, be
veik tragišku liūdesiu, liki
mo nuojauta; nors romanų 
baigminės mintys — krikš
čioniškas optimizmas, tary
tum pro juodus debesis, pro 
gyvenimo audras, prasiver
žę šviesos spinduliai. Visų 
šių trijų romanų pabaigo
je — tragiškas tėviškės ne
tekimas: dėl komunistų, 
kurie sutrypė ir paniekino 
mūsų valstybę ir mūsų lais
vę, priverstinas iš Lietuvos 
pasitraukimas. Panašus ir 
vaizdavimo stilius. Daug 

mo, gilaus liūdesio prasiver
žimo.

Štai kaip "Dalioje” V.
Kavaliūnas, veikėjo Romo 
lūpomis, išreiškia sunkų 
jausmą paliekant gimtinę:

"Kaip sunku, kaip bega
liniai sunku palikti žemę, 
kurioje neišdildomai įmin-
tos tavo pėdos ir kurioje 
praleistos tavo mažų pava
sarių dienos, gražesnės už 
pasaką.”

”0 kai pereinu sieną, su
stoju ir atsigrįžtu. Ir pa
juntu gilų praradimo jaus
mą. O savo būties gelmėse 
girdžiu — mane šaukia 
gimtoji mano žemė”.

"Einu sunkiais žings
niais, palinkęs, ir žiūriu į 
savo šešėlį. Ir vis atsigrįž
tu. O kaip geliančiai skau
du. Rodos, grįžtum, pavirs- 
tum akmeniu ir liktum 
gulėti tėviškės žemės pake
lėje.” ("Dalia”, 220 p.).

V. Kavaliūnas rašo vaiz
dingai, naudodamas daugu
moj esamąjį veiksmažodžių 
laiką, kažkas panašaus į fil
mų "skriptą”. Trumpi, la
koniški dialogai. Panašiai 
rašo Romualdas Granaus
kas (okup. Lietuvoje). Bent 
R. Granausko "Vėjas ru
giuose”, kino apysaka, at
spausdinta šių metų "Ne
muno” 6-tame numery, gi
mininga V. Kavaliūno rašy
mo būdui.

Iš tik paminėtų citatų 
matome, kaip gimtosios že
mės praradimas skaudus; 
ir su tuo sutinkame. Bet 
norėtume spėti, kad Romo 
gyvenimas (romane "Da
lia”) anksčiau, Nepriklau
somoje Lietuvoje, buvo ga
na šviesus ir laimingas. Ne. 
Jauno vyro, studijuojančio 
Kaune, aprašytos nuotaikos 
— tikri pesimizmo himnai! 
Ir kai susitinka sostinėj 
gražią mergaitę, kurią be
veik iš karto pamilsta, ir 
kai lanko tėviškę, ir gražio
je kaimo gamtoje, — visur 
liūdesys, giliai užsislėpusi 
kančia, liūdni nujautimai...

"Atmerkiu akis — ir ma
ne suspaudžia skausmas ir 
begalinės beprasmiškos tuš
tumos jausmas. Saulė teka, 
ir graudūs raudoni jos spin
duliai krenta ant viename 
mano kambarėlio kampe 
tylios ir susikaupusios fis
harmonijos. Pro atidarytą 
langą girdžiu paukščius. 
Tačiau ir jų balsuose — jo
kios šviesos ir jokio džaug- 
smo suvirpėjimo, tik juodi 
praėjimo šešėliai.” ("Da
lia”, 21 p.).

Skaitai ir nenori tikėti, 
kad taip jaustųsi jaunas 
vyras, giliai beįsimylįs, dar 
nieko nepraradęs, tik vidu
je graudžiamas neaiškių 
nujautimų.

Romane yra ir idiliškų 
tėviškės vaizdų: pieva, te
kantis upelis, Romas girdo 
gyvulius, nuo horizonto nu
slenka debesys ... Bet to
kių vaizdų nedaug. Romano 
žmonės -— liūdni, tragiški. 
Dalia visą laiką kuo tai bai
minasi, sapnai jos liūdni.

"— Tu verki ? — pasilen
kiu prie jos veido.

— Gražu, — sako ji. — 
O kai gražu, tai ir liūdna.” 
("Dalia", 62 p.).

Beje, labai panašiai kal
ba ir mylinti Kristijana V. 
Kavaliūno "Kalnų giesmėj.” 
Ar gi meilė atneša tik liū
desį?

O štai apie motiną, kaip 
sūnus ją mato išvažiuojan
čią:

"Mane apima gailestis, 
žiūriu ir vis tebematau mo
tinos veidą. Matau jį ir ta
da, kai bričkutė išnyksta iš 
akių.

Jis vis išsigandęs ir ken
čiantis. Ir vis spinduliuo

jantis iš jos sielos kylančia 
tamsa, kuri giliu skundu ir 
liūdesiu nuaidi žaliuojan
čiais ir saulės nutviekstais 
laukais.” ("Dalia”, 74 p.).

Tai neįprastas lietuvių 
literatūroj kaimietės mo
tinos vaizdas; daugumoj 
motinos tvirtos ir šviesios, 
nors ir kenčiančios.

Niūrūs ir nelaimingi, taip 
pat, kiti šio romano žmo
nės: Romo brolis Pijus, ne
mylimas, nusišovė. Jo my
limoji ,už kito ištekėjusi, 
nuo vidinio susikrimtimo 
mirė. Romo sesuo Jūratė — 
iš pradžių giedri, bet pa
niūra ir nebepakenčia su- 
sižeidusio ir apšlubusio sa
vo vyro — kapitono Gervės, 
kuris žūsta (gyvas nepasi
duoda komunistams). Ir pa
ti Dalia, pagrindinė veikė
ja, — tikėjimo bei pareigos 
auka, beveik nesuprantamu 
būdu save susinaikinusi. 
Dalios sesuo Nastė — eks
centrike .(nors vienintelis 
kiek giedresnis persona
žas) , pavydinti seseriai mo
tinos meilės, o pati ujanti, 
stumdanti savo mylintį, ge
rą vyrą. Antraeiliai veikė
jai (kaime) — tartum še
šėliai, išskyrus įdomią Ur
bonienę, pletkininkę ir in
trigantę. Žinoma, "Dalioje”, 
atrodo, nebuvo autoriui pa
grindiniu tikslu vaizduoti 
kaimą — tėviškę, o tik at
skleisti nelaimingos — mei
lės dramą ir jos psichologi
nius pagrindus. Gal tai au
toriui ir pavyko: didžios ir 
gilios sielos netarpsta pra- 
einančioj grasaus gyveni
mo realybėj.

Romanas prisotintas min
tijimo, kondensuoto jaus
mo. Skaitant imi tikėti, kad 
tai autoriaus didelio inte
lektualumo, plataus apsi
skaitymo vaisius. Imi regė
ti daugelį įtakų. Regis, čia 
ir Anatole France, Chateau- 
briando liūdesys, ir Gėtės 
"Jaunojo Verterio kan
čios” ; prancūzų romantiz
mas ir egzistencializmas; 
ir Hamsun’o "Viktorija”, ir 
A. Vaičiulaičio "Valenti
na”. ..

Ir tik romano pabaigoje, 
lyg iš liūdesio bedugnės su 
varpų aidais išplaukia 
krikščioniška mintis; žmo
gus ir miręs gyvena ...

Ši gražiai parašyta kny
ga autoriaus dedikuota:

"žmonai Onutei ir vai
kam — Arūnui, Jolitai ir 
Aldutei.”

Vacys Kavaliūnas — 
Dalia, romanas. 1983 
m. išleido "Viltis”, 
6116 St. Clair Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103. 
Gražus aplankas daili
ninkės Vlados Stanči- 
kaitės-Abraitienės. Kai
na — 7 dol. Gaunama 
visur — pas leidėjus 
ir platintojus.

PRINTING
Four-color btrippers, 8-10 years Jour* 
neymen who- want to livc and work 
in mid-Michigan. Progressive, quali- 
ty shop. No layoffs $11.50 per hour 
2nd shift, $12.00 per houi 3rd shift. 
Apply call or write to to lames 
HOUVENDER, PENDELL PRINTING 
INC., 1700 James Savage. Rd., Mid- 
land, Mich. 48640. 517-496-3333.

(28-23)
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TARĖSI TAUTINIU ŠŪKIU ŠVENTĖS 
IR KITAIS REIKALAIS

S.m. liepos mėn. 16 d. Cle
velando Lietuvių Namuose 
įvyko JAV Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos posė
dis, kuriame be valdybos na
rių dalyvavo ir Lietuvių Tau
tinių Šokių Instituto pirminin
kė Galina Gobienė, sekretorė 
Stasė Bacevičienė, VII Tauti
nių Šokių šventės meninės 
programos vadovė Jadvyga Re 
gienė ir Šventei Rengti komi
teto vicepirmininkė Stefa Ged
gaudienė. Posėdyje buvo per- 
žvelgos Šventei rengti k-to tai- 
sykės, paryškinant Instituto 
pareigas bei jo įnašą į šokių 
šventės meninę programą. Iš 
p. Reginienės pranešimo išryš
kėjo, kad šios programos pa
ruošimas sparčiu tempu vyks
ta pirmyn; šokių programa ga
lutinai patvirtinta, kurioje nu
matyta 22 šokiai. Dalyvaus 3 
pagrindinės šokėjų grupės: 
jauniai, suaugusieji ir vetera
nai. Šokiams muzika paruoš
ta ir kiti reikalai susiję su 
šokių programa atlikti. Visa 
meninė programa bus prista
tyta šokių kursuose, kurie 
įvyks š.m. rugpiūčio 21-28 
d.d. Dainavos stovykloje. Į 
šiuos kursus įsiregistravo virš 
90 kursantų, o į Tautinių 
šokių šventę jau užsirašė 
virš 50 grupių. Jų tarpe po 
vieną atvyks iš Australijos, 
Brazilijos ir Anglijos. Tikima
si, kad dar bent viena grupė 
atvyks ir iš Europos.

Dar kartą buvo aplanky
tas Koliziejus ir visų dalyva
vusių vienbalsiai pripažįnta, 
kad jis suteiks tokias visapusiš
kai puikias sąlygas šventei su
ruošti, kokių iki šiol neturėjo
me. Taip pat susirinkusiųjų 
buvo konstatuota, kad šven
tės paruošiamieji darbai, ne
žiūrint, kad jie buvo laikinai 
sustabdyti, kad nepakenkus 
antrosioms Pasaulio Lietuvių 

dienoms, vyksta labai gerai ir 
net greičiau, negu kad jie 
vyko tuo pačiu metu šeštąją 
Tautinių šokių šventę ruošiant.

Liko svarbiausias rūpestis - 
lėšų ir žiūrovų mobilizavimas. 
Tais klausimais bus pradėta 
intensyvi programa. Tikimasi 
visų JAV ir Kanados lietuvių 
gausi talka lėšomis ir žiūro
vais. Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas į Lietuvos Vyčius 
ir ankstyvesniųjų kartų lietu
vius.

Krašto valdybos posėdyje 
buvo svarstytas Lituanistinės 
katedros klausimas, kurio toli
mesnis rūpestis PLB Seimo 
prašymu norima pavesti JAV 
Krašto valdybai. Krašto val
dyba šį prašymą su rezervu 
priėmė, pavesdama JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkui 
Jonui Kavaliūnui rūpintis toli
mesniu lėšų telkimu. Kaip ži
noma, PLB valdyba pasirašy
dama sutartį su universitetu 
buvo pasižadėjusi iki š.m. rug 
sėjo 1 d. sutelkti $200,000 . 
Deja, iki šiol dar trūksta apie 
$70,000 . Ponas Kavaliūnas, 
sustiprinęs vajaus komiteto sąs 
tatą ir suaktyvinęs pinigų tel
kimo programą, tikisi šias uni

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
VUOSTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Sariaiakai: J. JANUtAITlS Ir J. MAtKIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

versiteto sąlygas išpildyti. Sa
lia pinigų telkimo vajaus, 
Krašto valdyba p. Kavaliūnui 
pavedė su universitetu išsiaiš
kinti ir kitas sutarties sąlygas, 
nes kai kurios jų, nežinant pil
no sutarties teksto, kelia kai 
kuriems Krašto valdybos na
riams rūpesčio.

Daug laiko ir energijos Kraš 
to valdybai kainavo Clevelan
do Lietuvių Centro statybos 
darbų vykdymo klausimas. 
Lietuvių Centro statyba rūpi
nasi specialus komitetas, kurį 
paskyrė JAV LB Socialinių rei 
kalų taryba. Tas komitetas 
veikia savystoviai, tik prisilai
ko JAV valdžios (HUD) nuro
dymų. Kai tas komitetas pa
skelbė statybininko paieškoji
mą, atsiliepė keliolika staty
bos firmų, iš kurių buvo pa
rinktos šešios, jų tarpe vienas 
lietuvis. Kiekvienas iš tų pa
rinktų statybininkų raštu pa
teikė projekto kainą, už kurią 
jie sutiko pastatyti Lietuvių 
namus. Be to, visi jie turėjo 
pristatyti savo firmos finansinį 
stovį, bei patyrimą HUD pro
jektų statyboje. Pagal tuos 
pristatytus duomenis komite
tas parinko Snavely firmą, 
kurios pasiūlyta statybos kai
na buvo pati žemiausia. Ant
ra, toji firma buvo finansiniai 
labai pajėgi ir trečia, jis turi 
daugiausiai patyrimo, nes yra 
stačiusi daugelį HUD projek
tų.

Lietuvio firma, to projekto 
negavusi, pareiškė Krašto val
dybos nariams ir kitiems Cle
velando bendruomenininkam 
didelį nepasitenkinimą. To 
pasėkoje buvo sušauktas Cle
velando Lietuvių Bendruome
nės darbuotojų susirinkimas, 
kuriame minėtas lietuvis sta
tybininkas išdėstė savo moty
vus, kodėl jis turėjo šį projektą 
gauti. Deja, susirinkime (KV 
pirmininkui tarnybiniais rei
kalais išvykus) nedalyvavo nei 
vienas kompetetingas komite
to narys, kuris tą klausimą bū 
tų galėjęs pristatyti ir iš objek
tyvios pusės. Taip tas statybi
ninko parinkimo klausimas at
sidūrė Krašto valdybos posė
dyje. Po labai ilgų svarstymų 
KV nariai priėjo vieningos 
nuomonės, kad Lietuvių Sody
bos statybininko parinkimo 
klausimas teisėtai priklauso So
dybos komitetui, o ne JAV LB 
Krašto valdybai. Apie tuos re 
zultatus buvo pranešta staty
bininkui ir Lietuvių sodybos 
komitetui.

Krašto valdybos posėdis tę
sėsi nuo 2 vai. p.p. iki 1:30 
vai. ryto. (ab)

MOLD MAKER
PLASTIC MOLD

Pay commensurate with ex- 
perience.

Call 212-438-1200
(23-29)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

3-11 and 11-7 SH1FT 
Pinecrest Hospital, a 250 bed nurs
ing home providing comprehensive 
care to the geriatric patients is re- 
cruiting RNs for supervisory posi- 
tions. This is a statė civil service 
covered position with an attractive 
benefit program. Prefer RNs with 
experience in Gerontology. Salary 
commensurate with education and 
experience. We are an EEO Emplo
yer. If interested, please send resume 
to Jerri L. Hartsock, Assistant Ad- 
ministrator, PINECREST HOSPITAL, 
P. O. Bos 1109, Beckley, WV 25801 
or call 304-252-6251, Mon.-Fri. frorr 
9 am-5 pm. (27-33)

PRINTERS WANTED
Didde Roll-to-sheet Press Person. 
Also, Didde Collator Operators. Mušt 
be self starter. Need help for all 
shifts. Steady work for gualified men 
We are a grovving and Busy Compa
ny and will help the right people to 
movė. Call 203-792-9587, ask for 
GARY or HARRY.

DANBURY BUSINESS FORMS 
Old Brookfield Rd. 

Danbury, Conn. 06810 
(25-31)

TOOL MAKER
Know progressive & steel rule 
dies.
Pay commensurate with ex- 
perience.

CaU 212-438-1200
(23-29)

VVANTED - Detlgnar wlth mini
mum S years axp«rl«nca In 
electro-mechanlcal davlcas. 
Electromagnet exparlance 
preferred. Ability to do electrl- 
cal and mechanlcal engineer
ing reęuired. Good drawlng, 
wrltlng and communlcatlons 
skili* necessary. Successful ap- 
pllcant wlll be relocated to the 
I.M.I., Boyne City, Michigan 
piant. Send resume to Industrl- 
al Magnetlcs, P.O. Box 106, 
Boyne City, Michigan 497T2 .

(3)

VYT. ALANTAS

Draugo Višakio karjera
(R) Lietuvių Bendruomenės premijuota novelė

Lyg ir išeitų, jei nori būti pa
aukštintas, turi kažką nužudyti. Kur jis suka? 
Kokią machinaciją tas maskolis sugalvojo? 
žmogaus likvidavimas partijos labui Višakiui 
nebuvo jokia naujiena: tokie darbeliai dėjosi 
kasdien, bet tai buvo daroma partijos, sistemos 
vardu, ir niekas sau atsakomybės nesiėmė.

— Nužudyti žmogų savo atsakomybe, kad 
gautum tarnybinį paaukštinimą, ne, tokios vel
niavos man dar neteko patirti, — Višakis burb
telėjo pamodamas ranka. — Tiesą sakant, pa
aukštinimo man dar niekas ir nebuvo siūlęs ...

— Ar tu eidamas sapnuoji, Sigai? — jis 
išgirdo šalia savęs linksmą moterišką balsą.

— Vyga!
— Einu šalia tavęs, o tu manęs nematai 

ir žioplini, kaip nakviša, — ji šypsojosi žiūrė
dama į jį didelėm gražiom akim.

— Dovanok ...
— Nėra ko atsiprašinėti: už žioplumą tu

rėsi nuvesti mane į restoraną pietų.
— Gerai, einam.
— Palauk! — Vyga stabtelėjo prie didelio 

prekylangio. — žiūrėk kokia graži suknelė: 
būtų kaip tik man.

— Pirk!
— Už ką: už senas sagas? Bet ir tokių

reikia turėt...
— Einam!
— Palauk, — ji vėl stabtelėjo prie kito 

prekylangio. — žiūrėk, kokia graži sofa. Labai 
tiktų mūsų kambariui: mes ant jos sėdėtume 
televizorių žiūrėtume ...

— Einam! — jis paėmė ją tvirtai už pa
rankės. — Tu niekad negali nuo tų prekylan- 
gių atsitraukti, nors ir žinai, kad už jų tuščia.

— O tau vis gaila man laiko nors akimis 
pasigrožėti.

— Šiandien aš nelinkęs ginčytis.
— Matau, tu manęs ir šalia einančios ne

pastebėjai, nors kitais kartais pamatydavai ir 
už trijų skersgatvių.

Višakis nieko nebeatsakė, ii’ jie tylėdami 
nuėjo iki restorano. Pažįstama padavėja paso
dino juos nuošalesnėje vietoje.

— Sakyk, Sigai, kas tau yra? Tu kaip ne 
savas, — Vyga atsidėjusiai pažiūrėjo jam į 
akis.

— Atsitiko daug ir nieko. Kaip tau patik
tų, jei aš pasidaryčiau Dolgošėjėvo pavaduo
tojas?

— Ką? — ji žiūrėjo klausiamai, ar jis 
nejuokauja.

— Rimtai, jis man sakė.
— Kad nori tave paskirti savo pavaduo

toju?
— žodis žodin.
— Tada, oh tada tai mes pagyventume!

— ji atsilošė svajingai pažiūrėdama į lubas.
— *Ką tik norėtum galėtum nusipirkti iš

rinktųjų krautuvėse, — šypsojosi ir Višakis.
— Tu, žinoma, galvoji, kad aš pliuškė?

— ji dėjosi užsigavusi.
— Aš galvoju, kad tave myliu ir kad tu 

turėtum vilkėti kaip princesė.
— Tokia žinia, o tu dūlini gatve, lyg že

mę pardavęs! Kodėl?
— Sakau; dar nieko tikro; paaiškės šią

nakt. Viršininkas liepė ateiti į įstaigą vienuo
liktą valandą. Patekti į tokią vietą ne taip pa
prasta: viršininkas gali sau padėjėją pasirink
ti, bet nežinia ką partija pasakys. Tai viena, 
o antra, jis yra numatęs man kažkokį darbą 
atlikti, kokį, dar nežinau.

— Darbą? Kokį darbą.
— Sakau, nežinau: šiąnakt paaiškės.
— Gal čia kokios pinklės?
— Pinklės ne pinklės, bet aš tikrai žinau, 

kad tas maskolis be suktybių neapsieina. Nebe- 
galvokim apie tai. Miglotai situacijai praskaid
rint išgerkime gero vyno butelį, — jis pašaukė 
padavėją ir užsakė gėrimą.

Po pietų, gurkšnojant vyną, Višakis pa
klausė; •

— Tu pažįsti mano viršininką?
— Užmiršai? Tu pats mane supažindinai 

teatre su juo ir jo meiluže, kurią jis vadina 
sekretore. (Bis daugiau)
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Kultūriniai renginiai
Pasaulio Lietuvių Dienose

Antrųjų Pasaulio Lietu
vių Dienų rėmuose, greta 
didžiųjų renginių: PLB sei
mo, Dainų šventės. I LI
TU ANI operos, sporto žai
dynių ir jaunimo kongreso 
atidarymo Chicagoje vyko 
visa eilė kultūrinių ir pra
moginių renginių.

Į II PLD apimtį įsijungė 
lietuvių mugė (Lithuanian 
Festival) birželio 25 d. Li
thuanian Plaza Court, Chi
cagoje. Mugę organizavo 
spec. komitetas, vadovau
jamas Marųuette Parko 
namų savininkų draugijos 
pirm. Zigmo Mikužio. Pro
gramą pravedė Anatolijus 
Milūnas. Mugės atidaryme 
dalyvavo ir lietuviams gero 
žodžio nešykštėjo: vysk. 
Vincentas Brizgys, kun. 
Ansas Trakis, buvusi Chi
cagos miesto burmistre 
Jane Byrne, II PLD pirm, 
dr. Antanas Razma, alder- 
manas Frank Brady. Gro
jo neolituanų ir Vytauto 
Belecko orkestrai, tautinius 
šokius šoko šaulių Vytis, 
vadovaujama Smieliauskai- 
tės-Atkinson.

Visa gatvė tarp Westem 
ir Washtenaw buvo užda
ryta judėjimui, o joje įsi
taisė organizacijos ir pre
kybininkai, pardavinėdami 
meno kūrinius, gintarus, 
rankdarbius, maisto patie
kalus ir lengvus gėrimus, 
žmonių buvo pilna gatvė ir 
ūžė, kaip bitės avilyje. Tai 
tikras lietuviškas kermo
šius, sutraukęs dešimttūk
stantinę minią žmonių.

Geras įvadas į II Pasau
lio Lietuvių Dienas.

LITERATŪROS 
VAKARAS

Antrosios pasaulio lietu
vių dienos pradėtos litera
tūros vakaru birželio 25 d.

Literatūros v<_ are birželio 28 d. Chicagoje Jaunimo Centre. Iš kairės: Vija Bublytė, įtei
kusi gėles, Dalia Gotcaitienė, pravedusi programą, poetas Kazys Bradūnas, rašytoja Birutė Pū- 
kelevičiūtė ir dramaturgas Algirdas Landsbergis. J. Tamulaičio nuotr.

ANTANAS JUODVALKIS

Jaunimo centro aukštuti
nėje (didžiojoje) salėje. 
Literatūros vakarą puikiai 
pravedė viduriniosios kar
tos visuomenininke Dalia 
Gotceitienė, gražiu žodžiu 
aptarusi kūrėjus ir jų kū
rybą.

Pirmasis scenoje pasiro
dė žemininkas poetas Kazys 
Bradūnas, paskaitęs keletą 
eilėraščių iš ciklo ”Prie al
suojančios žemės”, iš išleis
tų knygų apie Čiurlionį, 
Donelaitį, Gediminą, o už
baigė naujausia kūryba iš 
"Prierašų”. Poetas K. Bra
dūnas chicagiškei visuome
nei pažįstamas iš ruošiamų 
turtingų Poezijos dienų ir 
kitų kultūrinių renginių.

Antruoju pasirodė dra
maturgas Algirdas Lands
bergis iš New Yorko, pa

Kultūrinių renginių ko
miteto pirm. Ingrida Bub
lienė tarė kūrėjams padėkos 
žodį o mergaitės prisegė po 
gėlytę.

Prieš Dainų šventę priėmime. Iš kairės: vysk. V. Brizgys, I. Bublienė, dr. A. Razma, 
Mr. & Mrs. senat C. Percy, gen. garbės konsule J. Daužvardienė ir V. ir A. Adamkai.

skaitęs ištraukas iš naujau
sios premijuotos komedijos 
”Onos veidas”. Humoristi
niame įvade ir skaityme iš
ryškėjo jo, kaip dramatur
go savybės.

Pagaliau išvydome rašy
toją, aktorę, režisierę, dau
gelio kultūrinių renginių ar 
minėjimų nepamainomą tal
kininkę Birutę Pūkelevičiū- 
tę. Ji savo žodyje prisiminė 
AUŠROS šimtametę sukak
tį ir matė bebrėkštančią 
naująją Lietuvai aušrą. 
Pasirinkdama šio vakaro 
skaitymams ištraukas iš 
premijuotų romanų: Aštuo- 
ni lapai ir Devintas lapas. 
Padarė įvadą į Antrąsias 
pasaulio lietuvių dienas ir 
pasirinktą šūkį — Vieny
bėje su kovojančia tauta. 
Jos aktoriškai perduotas 
žodis sužavėjo visus žiūro
vus.

Clevelando vyrų oktetas koncertavęs Tautniuose Namuose 
ir Conrad Hillton viešbutyje. Prieky sol. Grigaliūnaitė.

J. Tamulaičio nuotr.

Lietuvių liaudies muzika
Kanklių muzikos koncer

tas įvyko birželio 27 d. Chi
cagos kultūros centro teat
re, esančiame didmiesčio 
centre (78 E. Washington

E. Būtėno nuotr. Namuose. Ne koncertams
St.). Kankliavo clevelandie- 
tė Mirga Bankaitytė. Kon
certe neteko būti, tad nega
liu parašyti kokia tautybė 
vyravo klausytojų tarpe ir 
kiek jų iš viso buvo. Gry
nai tautiniu muzikos instru
mentu duoti rečitalį vieti
niams gyventojams, nedaž
nas išdrįsta. Ne tik Mirgai 
Bankaitytei reikia dėkoti, 
bet pasveikinti ir kultūrinių 
renginių komisiją už ban
dymą išeiti į platesnę ap
linką.

Antro kaimo spektakliai
Chicagos lietuvių saty

ros teatras Antras kaimas 
birželio 28 ir 30 d. d. Play- 
house salėje (2515 W. Li
thuanian Plaza), davė net 
4 spektaklius. Nežiūrint 
tvankaus ir karšto oro, ne
vėsinamoje ir tirštai prirū
kytoje salėje, visos vietos 
buvo užimtos. Prievaizdo 
Tito Antanaičio vadovybėje 
dalyvavo šie antrakaimie- 

Mirga Bankaitytė Chicagos 
Cultural Center teatre birželio 
27 d. atliko kanklėmis koncer
tą. J. Tamulaičio nuotr.

čiai; Vida Galvydienė, Jū
ratė Jakštytė. Indrė Toliu- 
šytė, Eugenijus Būtėnas, 
Juozas Kapačinskas, Romas 
Stakauskas ir Arvydas 
Vaitkus.

Vyrų okteto koncertas
Clevelando vyrų oktetas, 

vadovaujamas Ryto Babic
ko, davė koncertų birželio 
29 d. Lietuvių Tautiniuose 

skirtą 250 vietų salę, užplū
do danos mėgėjai ir pritrū
ko vietų. Svečius pasveiki
no Kultūrinių reng. pirm. 
I. Bublienė.

Tuo pačiu metu Jaunimo 
centre vyko filmų vakaras, 
kuriame buvo rodomi R. 
Šležo, A. Kezio, A. šluto ir 
kitų filmai. Kitomis dieno
mis buvo rodomos vaizda
juostės ir filmai.

Filmų rodymą organiza-. 
vo Marija Smilgaitė.

Jaunųjų talentų vakaras
Jaunųjų talentų vakaras 

(taip skambiai pavadintas) 
įvyko liepos 2 d. Chicagos 
miesto centre Bismarko 
viešbučio didžiojoje salėje, 
talpinančioje daugiau dvie
jų tūkstančių žiūrovų. Pa
grindinis ėjimas apkabinė
tas gausiais plakatais, skel
bė čia vykstantį lietuvių 
jaunųjų talentų pasirody
mą. Visos vietos užpildytos 
jaunų ir ne taip jaunų žiū-
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Scena iš operos ”1 Lituani”. Centre Dana Stankaitytė, Jonas Vaznelis ir kt.
J. Tamulaičio nuotr.

Aušros šimtmečio parodos atidaryme birželio 26 d. Jaunimo
Centre. Iš kairės: dr. A. Kušlys, Br. Kviklys. PLB pirm. V. 
Kamantas, gen. garbės konsule J. Daužvardienė ir I. Bublienė.

J. Tamulaičio nuotr.

rovų. Programą pravedė ir 
pertraukose lnksmesnį žo
delį įterpė Antrojo kaimo 
aktoriai: Jūratė Jakštytė, 
J. Kapačinskas, E. Būtėnas, 
R. Stakauskas, T. Antanai
tis.

Programa buvo įvairi, bet 
ne vienodo lygio. Labiausiai 
publiką sudomino pantomi
mikas Paulius Rajeckis iš 
New Yorko, sulaukęs dau
giausiai aplodismentų. (Ge
rai pavaizduota kelionė į 
Lietuvą). Geros pianistės 
Veronika Krausaitė iš Ka
nados ir Nijolė Kupstaitė 
iš Chicagos, šoko Rima Ku- 
likauskaitė iš Los Angeles. 
Skambino kanklininkės — 
Elena Muliolytė (solo), 
Auksė Bankatytė, Virgini
ja Juodišiūtė ir Rytas Ur- 
baitis, visi iš Člevelando. 
Tokioje didelėje salėje silp
nokai girdėjosi kanklių 
skambesys. Programą pra
dėjo australietės Zita ir Bi
rutė Prašmutaitės ir Lore
ta čižauskaitė, padainavu
sios estradinių dainų, o 
Kęstutis Ivinskis, pritarda
mas gitara ir su P. Gylio 
talka, padainavo lietuviškas 
balades. Asta Šepetytė iš 
Detroito pūtė fleitą, prita
riant pianinu N. Kupstai
tei. Vakarą užsklendė VAI
VOS ansamblis, vadovauja
mas muziko Fausto Stro- 
lios, davęs operetinį ciklą 
humoristinių dainų, palydė
tų šokiu.

Jaunųjų talentų vakaras 
praėjo sklandžiai su humo
ristiniu pamušalu.

Tuojau po šios progra
mos buvo sporto žaidynių 
žymenų įteikimas, vado
vaujant Valdui Adamkui.

Šio vakaro ruošos komi
tetą sudarė: K. Ambutas, 
R. Dirvoms,-Br. Juodelis, J. 
Kapačinskas, R. Kemežai- 
tė, V. Kleiza, D. Stankai- 
tienė, menininkai — A. 
Krasauskas ir V. Lukas. 
Taip pat daug čia nepami
nėtų ir nematomų asmenų.

Opera

Vienas iš didžiausių ir iš- 
laidingiausių IIPL Dienų

kultūrinių renginių buvo 
Ponchielli operos I LITUA- 
NI pastatymas liepos 1 d. 
Auditorium teatre, Chica
gos miesto centre. Teatras 
turi 4,000 vietų, kurios vi 
sos buvo užimtos lietuvių ir 

Jaunųjų talentų vakare pan
tomimą atlieka Paulius Rajec
kas. J. Tamulaičio nuotr.

Trofėjų įteikimo vakare apdovanotieji If PLD ir sporto vadovai. Iš kairės: R. Dirvonis, 
dr. A. Razma, V. Kamantas, A. Bielskus, V. Adamkus. J. Tamulaičio nuotr.

kitataučių. Kultūrinių ren
ginių komisija, vadovauja-, 
ma Ingr. Bublienės ir ope
ros valdyba, pirmininkau
jama Vytauto Radžiaus, 
įdėjo daug darbo ir pastan
gų ieškodami mecenatų bei 
rėmėjų, o meno vadovai —■ 
tinkamai pasiruošti ir pasi
rodyti. Pastiprintas operos 
choras ir padidintas orkes
tras diriguojamas Alvydo 
Vasaičio .gerai nuteikė su
sirinkusius svečius. Svar
besniuose vaidmenyse bu
vo šie solistai: Dana Stan
kaitytė, Margarita Momkie- 
nė, Algirdas Brazis, Rimas 
Strimaitis, Jonas Vaznelis, 
Bernardas Prapuolenis, Ed- 
ward Ozaki.

Choristai atliko vaidme
nis teutonų, riterių, karių, 
seklių, teisėjų, dainių, aba
tų vienuolių ii- kitų. Chorai 
skambėjo garsiai ir stip
riai.

Operos spektaklį paįvai
rino gerai atliktas baletas 
— solo ir grupėmsi. Chore
ografė Violeta Karosaitė. 
Pagrindiniai šokėjai: B. 
Barodicaitė, V. Barauskas 
ir J. Beaumont.

Reikia paminėti ir meno 
vadovus, kurie daug laiko

Jaunųjų talentų vakare Vaivos ansamblis programos atli
kimo metu. J. Tamulaičio nuotr.

pašventė repeticijoms, me
niniam a p i pavidalinimui, 
scenai ir t.t. Dirigentas — 
Alvydas Vasaitis, režisie
rius — Kazys Oželis, chor
meisteriai: Alfonsas Gečas 
ir Emilija Sakadolskienė, 
choreografė — Violeta Ka
rosaitė, dailininkas — Vla
das Vijeikis, apšvietimas 
Dennis Mae, scenos vado
vas — Jonas Paronis, akom- 
poniatorius — Robert Moc
kus.

Orkestras ir unijos narių 
tvarkoma miesto centre sa
lė iščiulpė visus pinigus, 
nors rengėjai, ypatingai In
grida Bublienė, aukomis su
gebėjo surinkti labai didelę 
sumą — 50,000 dol. (tiek

paskelbta programos leidi
nyje). Nors ir labai išlai- 
dingas renginys, ne tik su
teikė malonumą išgirsti lie
tuviškai dainuojančius apie 
lietuvių kovas su kryžiuo
čiais, bet ir pajusti pasidi
džiavimo jausmą, kad ir 
mes galime padaryti dau
giau, kaip kitos tautybės. 
Ištvermė ir ryžtas ugdo pa
sitikėjimą savimi.

Parodos
Prie kultūrinių renginių 

tenka priskirti ir gausias 
įvairias parodas kuriose bu
vo parodyta pogrindžio 
spauda, knyga, organizaci
jų veikla, dailė, menas, tau
todailė pinigai, medaliai ir
t.t.

Didžiausia ir turtingiau
sia buvo Aušros šimtmečiui 
p a m inėti draudžiamosios 
spaudos paroda, suorgani
zuota spaudos mylėtojo ir 
rinkėjo, žurnalisto Broniaus 
Kviklio, šios parodos atida
rymas įvyko birželio 26 d. 
Jaunimo centro apatinėje 
salėje. Paroda pasižymėjo 
retais eksponatais, gražiai 
apipavidalinta ir išdėstyta. 
Lankytojas galėjo pasi
džiaugti senų rinkinių rū
pestinga apsauga ir globa. 
Br. Kviklys chicagiškiams 
pažįstamas ne tik, kaip 
laikraštininkas, turiningų 
vedamųjų ir istorinių kny
gų autorius (Mūsų Lietu
va — 4 tomai, Lietuvos 
Bažnyčios-— bus 6 tomai), 
bet ir nepamainomas istori
nių įvykių minėjimų pra- 
turtintojas, retų eksponatų

(Nukelta į 10 psl.)
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Kultūriniai 
renginiai...

(Atkelta iš 9 psl.)

rodytojas. Dėl .gausių kitų 
renginių ir parodų, gal ne
pakankamai buvo lankyta, 
įvertinta ir suprasta.

Pirmą kartą išeivijos 
veikloje, VI-jo PLB seimo 
proga, LB Kraštų valdybos 
suvežė eksponatus ir parodė 
visuomenei, ką jos veikia ir 
ką yra atsiekusios. Lietuvių 
Bendruomenės darbų paro
da ne visų Kraštų vadovy
bių vienodai buvo suprasta 
ir pasiruošta. Didesnės lie
tuvių nausėdijos daugiau 
padaro ir daugiau turi ką 
parodyti, o mažesnioms — 
sunkiau išvystyti veiklą ii' 
ką nors reikšmingesnio at
siekti. Lituanistinis švieti
mas gerai veikia JAV, Ka
nadoje, o kituose kraštuo
se baigia užgęsti. Skirtinga 
padėtis yra Pietų Amerikos 
lietuvių, ypatingai Argen
tinos, Brazilijos ir Urugva
jaus. čia yra nemažai lietu
vių atvykusių tuoj po Pir
mojo Pasaulinio karo, bet 
dėl ekonominių sąlygų ir 
vietos administracinių prie
monių, veikla yra silpna ir 
baigiama nutautėti. Trečioji 
karta jau nebekalba lietu-

M /uperior /oving/
1 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 Zaving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DIRBO VALANDOS:

Kasta nu 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

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

viškai, o vyresnieji amžiu
mi ateiviai, baigia iškeliau
ti amžinybėn. Pokario metu 
per mažas kiekis naujųjų 
ateivių apsigyveno šiuose 
kraštuose, todėl ir lietuvių 
kultūrinis bei visuomeninis 
gyvenimas negalėjo taip su
klestėti, kaip kituose kraš
tuose, kur apsigyveno de
šimtys tūkstančių naujųjų 
ateivių lietuvių.

Vienuose kraštuose lietu
viška veikla gyvesnė, ki
tuose — silpnesnė, o dar 
kituose — kur bėra tik sau
jelė lietuvių, pasitenkina
ma asmeniniais ryšiais. 
Prie lietuvybės išlaikymo 
daug prisideda lietuviškos 
parapijos, ypač žymu Pietų 
Amerikos kraštuose.

(Bus daugiau)

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• RUGPIUČIO 7 D. BALFo 
gegužinė prie ežero (tarp Can- 
terbury ir Landseer gatvių).

• I (JGPIŪCIO3-4 D. Old 
World festivalis E. 185 gatvė
je.

• RUGPIŪČIO 14 D. SLA 
14 kuopos gegužinė Jokūbai
čių sodyboje.
• RUGSĖJO 4 D. gegužinė 

prie ežero. Rengia L. K. V. S. 
Ramovė Clevelando skyrius.

• RUGSĖJO 10 D, šeštadie
nį Abiturientų balius Lietuvių 
Namuose.

• RUGSĖJO 11 D. 4 v. p. p. 
Lietuvių Namų salėje įvyks 
Bronio Railos naujosios kny
gos — šimtas prakalbų į Lie-

ALT S-gos Clevelando skyriaus gegužinė, surengta prie 
ežero liepos 10 d., buvo gausi svečiais ir puikia nuotaika. Nuo
traukoje dalis svečių. J. Velykio nuotr.

tuvą "Kitokios Lietuvos ilge
sys” sutiktuvės, dalyvaujant 
autoriui.

• RUGSĖJO 11 D, Šilinės 
šventė, šv. Jurgio bažnyčioje 
iškilmingos šv. mišios, proce
sija į Marijos grota, ir Tautos 
šventės paminėjimas.

• RUGSĖJO 17 D, 6:30 vai. 
vak. Šv. Jurgio parapijos me
tinis balius-koncertas parapi
jos salėje.

• RUGSĖJO 18 D. Video 
filmų festivalis. Filmuotojas: 
Vladas Dautas. Rengia: Dievo 
Motinos parapija.

• RUGSĖJO 18 D. Žalgirio 
šaulių kuopos rudens balius.

• RUGSĖJO 24 D. "Vasarą 
palydint” Neringos tunto ba
lius.

• RUGSĖJO 24-D. Ateiti
ninkų gegužinė.

• RUGSĖJO 25 D, 4 vai — 
Vacio Kavaliūno knygos "Da
lia” pristatymas Dievo Motinos 
parapijos salėje.

• SPALIO 1 D. Pabaltie
čių draugiškumo vakaras. Ren
gia Clevelando ALTos skyrius 
drauge su latviais ir estais.

• SPALIO 8-9 D., šv. Jurgio 
parapijos Eucharistinės pamal
dos (40 vai. atlaidai).

• SPALIO 8 D. Kar. Juo
zapavičiaus šaulių kuopos spor
to užbaigtuvės.

• SPALIO 8 D. Vienos die
nos rekolekcijos Jėzuitų reko
lekcijų namuose. Praveda: 
kun. G. Kijauskas, S. J.

• SPALIO 9 D. 11:30 vai. 
Dievo Motinos auditorijoje 
Įvyks naujos lietuvių sodybos

M1SSIONAR1ES needed. ..

to bring the Gospei to thelr future.
Join MAR1ANNHILL as a prlest or brother.

100 years In South Africa, Zimbabwe,
Transkel. Mlssions also in Papua New Gulnea & Brazil

— Students accepted for college &. theology
— Older or second career vocatlons Invlted.

For more information contact: 
MAR1ANNHILL M1SSIONAR1ES 
Vocatlons Offlce 
23715 Ann Arbor Trall 
Dearborn Heights, MI. 48127 
(313) 561-6695

Vytautas Stuogis, ilgametis 
ALT S-gos Clevelando sky
riaus valdybos narys, skyriaus 
gegužinėje buvo pagerbtas su
laukęs 70 metų amžiaus.

Sukaktuvininkas yra daug 
talkinęs ir Dirvai, ruošiant pa
rengimus. Linkime ilgiausių 
metų! J. Velykio nuotr.

"Lietuvių Centro” pristatymas 
visuomenei. Rengia Ateities 
Klubas.

• SPALIO 15 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų draugijos me
tinis susirinkimas-balius.

• SPALIO 16 D. — 4 vai 
parapijos auditorijoje simfoni
nis koncertas. Dalyvauja: pia
nistas Antanas Smetona, so
listas Jonas Vaznelis ir Cleve
lando Filharmonijos orkestras. 
Rengia: Dievo Motinos para
pija.

• SPALIO 22-23 D. JAV LB 
Tarybos suvažiavimas Euclide.

• SPALIO 30 D. Kristaus 
Karaliaus Šventė DMNP pa
rapijoje. Organizuoja ateiti
ninkai.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

• A. A. Vidas Klimaitis, 
29 metų amžiaus, baigęs 
teisininko mokslus Kalifor
nijoje, tragiškai žuvo pra
eitą savaitę Clevelande nuo 
piktadario rankos. Nuliūdi
me liko tėvai Julija ir Fe
liksas Klimaičiai, kuriems 
Dirva reiškia užuojautą. 
Atsisveikinimas įvyko lie
pos 26 d. Palaidotas liepos 
27 d. Visų Sielų kapinėse.

Clevelando miesto meras George V. Voinovich kalba tautybių atstovams Pavergtųjų tau
tų savaitės iškilmėse, ragindamas kitais metais dvidešimt penktosios sukakties proga surengti 
didžiulę eiseną su plačia pavergtųjų tautų programa. Nuotraukos dešiniame krašte — Lietuvių 
respublikonų klubo pirm. V. Plečkaitis ir ALToatstovė B. Pautenienė. T. Gaspark nuotr.

ti vežimai yra laimėję pir
muosius prizus.

Lietuviai su savo bičiu
liais amerikiečiais kviečia
mi festivalio dienomis ap
lankyti Gintarą ir Lietuvių 
klubą.

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

• Remigijus Belzinskas, 
Pilėnų tunto tuntininkas, 
dalyvavo pasaulinėje skau
tų Jamboree Kananaskis 
Country, Kanadoje, kur sto
vyklavo iš 100 kraštų 16,000 
skautų. Remigijus vadova
vo amerikiečių skautų 
draugovei. Kartu su juo iš 
Clevelando stovyklavo ir R. 
Matas.

HOUSE FOR SALE

• Lengvosios atletikos 
treniruotės tęsiamos antra
dieniais ir ketvirtadieniais 
6:30 vai. vak. šv. Juozapo 
High School stadijone. Ypa
tingai kviečiami patys jau
niausieji, pradedant nuo 7 
metų amžiaus.

designatlng July 18-25, 1983

"CAPTIVE NATIONS WEEK"

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

Euclid ranch, 629 East 
240 St. off Babbit and Hart- 
land. 3 bedrooms & den, 
dishvvasher, disposal, book 
cases, many extras. Utility 
room. Maintenance free ex- 
terior. Immaculate condi- 
tion. 2'/o car attached gar- 
age large lot, trees. $59,900.

M. J. Catalano
439-1245 
256-8021

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nabor»wide 19 on you'’ sk*©

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBEI .KNIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti. ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUJ (216) 161-3500.

The cause of human rights and personai dignity remains 
a universal asplration, yet in much of the world, the struggle 
for freedom, human rights and independence continues unresolved. 
It is appropriate, therefore, that we who value our own precious 
heritage should manifest an understandlng for those who are 
deprlved of these benefits.

The oppressed nations in the communist colonial emplre 
are the best friends of the free world. Our government should 
reassure the captive nations that the United Statės has not, does 
not and never w111 recognize the Soviet domination over Centrai 
and Eastern Europe and other nations in Asia and Latin America.

We salute the courageous stand of the Polish people against 
Soviet tyranny and domination, led by the brave men and women 
from the Solidarity movement. We salute the contlnuous struggle 
of the Afghanistan freedom fighters who are noble proof to the 
world that even the most sophls ticated ueapons cannot destroy the 
wi 11 of a people to be free.

The Eighty-Sfxth Congress passed Public Law 86-90 establtshing 
the third week of July as "Captive Nations Week." It offers us 
an opportunity to reafflrm once again our faith that the 
aspiratlons for freedom wi11 ultimately prevail over the rule 
of force, coercion and tyranny.

NOH, THEREFORE, I, George V. Voinovich, Mayor of the City 
of Cleveland, do hereby proclaim July 18-25, 1983 as "CAPTIVE 
NATIONS WEEK" In Cleveland. I call on all citizens to observe 
this week with appropriate ceremonles and activltles. I urge 
everyone to give renewed devotion to the joint aspiratlons of all 
peoples for national independence and human liberty.

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

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

IN UITNESS WHEREOF, I have sėt my hand and 
caused the Corporate Seal of the City of 

his 18th day

SENOJO PASAULIO FESTIVALIS

J. LUPO
DECORATING 

COMPLETE HOUSE 
REPAIR, 

PA1NTING-PAPER- 
HANGING-PLASTER

461-5882

HOWARD TURNER 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS 
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

Rugpiūčio mėnesio pir
mąją savaitę (VIII. 3 —, 
VIII. 7) 200,000 žmonių va
žiuos automobiliais, eis pės
ti East 185 gatve pasižiū
rėti Senojo pasaulio festiva
lio, kurio ryškiausi šio ra
jono reprezentaitai yra lie
tuviai, slovėnai, kroatai ir 
vokiečiai. Festivalio svečiai 
ragaus šių tautybių įvairius 
valgius, prekystaliuose ieš- 
kosis suvenyrų, o vakarais 
šoks polkas dundant žy
miausiems polkų orkes
trams. Sekmadienį rugpiū
čio 7, 10 vai. 30 min. ryto 
didžiulėje palapinėje slovė
nų kilmės vyskupas Edward 
Pevec atnašaus "Polka 
Mass”. Festivalio oficialus 
atidarymas bus trečiadie
nį, rugpiūčio 3, 7 vai. vak. 
šv. Juozapo gimnazijos 
sporto aikštėje, East 185 
gatvės šiauriniame gale, 
Dalyvaus veteranų garbės 
sargyba, miestų merai, te
levizijos ir radijo asmeny
bės. Po atidarymo iki 11 
vai. vak. bus šokiai, ku-

riems gros trys žymiausi 
orkestrai.

Ketvirtadienį, penktadie
nį iš šeštadienį programos 
prasidės 2 vai. p. p. Visi 
pagrindiniai įvykiai bus 
šv. Juozapo gimnazijos 
sporto aikštėje, palapinėje 
ir gimnazijos auditorijoje, 
jeigu būtų lietus. Lietuvių 
klubas organizuoja prie 
Lietuvių namų tautodailės 
stalą, knygų ir suvenyrų 
stalą ir taip pat lietuviškų 
patiekalų stalą. Kulminaci
nis festivalio įvykis — sek
madienio paradas, kuriame 
įvairiausiai išpuošti veži
mai veža tautiniais drabu
žiais pasipuošusias moteris 
ir vyrus, Clevelando ir Eu- 
clido merus, gubernatorių, 
kongresmanus ar organiza
cijų veikėjus. Lietuvių klu
bo ir Lietuvių namų direk
toriai žygiuos savo vežimo 
priekyje persijuosę tautiš
komis juostomis. Petras 
Maželis paradui ruošia ve
žimą lietuviška tema. Pra
ėjusiais metais jo dekoruo-

HOUSE FOR SALE

Willoughby Hills, 2 acres, 
4 bedroom brick, brick pa- 
tio, excellent moving condi- 
tion, centrai a-c, gas heat, 
finished basement, mušt 
see to appriaciate, country 
living with all type fruit 
trees. Estate sale. $89,500. 
Call: 423-0682. (26-29)

Beautiful Storines of New 
England—New York. Sept. 
6-10 (five days). Francis- 
can Monastery, home of the 
Lithuanian Fathers. Found- 
ed in 1947 in Kennebunk, 
Maine. One of the most 
atractive places by the At- 
lantic Acean.

Stockbridge - Massachu- 
setts home of the Marian 
Fathers. Mercy of Gods 
Shrine, Eden Hill.

Jesuit’s Martyr’s Shrine, 
Auresville, New York.

For informaciotn cal day 
or night (216) 951-8122.

OPPORTUNITY FOR
RN/DIRECTOR OF NURSES 
204 bed skilled NURS1NG HOME 
knowledge of Statė & Federal regu- 
lations supervisory experience. Sala
ry commcnsurate with operience čc 
ability. Liberal personnel policies & 
fringe benefits.

APPLY TO:
SAVOY TERRACE

302 w. BURWASH 
SAVOY. ILL. 61874 

(29-38)



DIRVA
BEVERLY SHORES

Balfo Beverly Shores skyr. 
pirm. O. Pulkaunikienė sega 
Balfo garbės ženklelį skyriaus 
vicepirm. K. Pociui, aktyviam 
rėmėjui. V. Kasniūno nuotr.

• A.L.T. S-gos East Chi
cagos skyrius š. m. rugpiū
čio mėn. 13 d., šeštadienį, 
p. p. Pocių sodyboje, 532 
Lake Shore County Road, 
Beverly Shores, lnd. rengia 
gegužinę Dirvai paremti.

Visi kviečiami atvažiuo
ti, praleisti popietę prie 
ežero ir atsigauti senų ąžuo
lų pavėsyje.

Iš BALFO VEIKLOS
Balfo Beverly Shores sky

rius pasižymi veiklumu ir 
kas metais surengia du pa
rengimus. Apylinkės lietu
viai ir nariai nuoširdžiai 
remia Balfą ir vajaus metu 
suaukoja 1000 dol. Be to, 
praveda drabužių vajų ir 
pasiunčia 300-400 svarų 
centro sandėliui. Skyriaus 
pirmininkė yra Ona Pulkau
nikienė, žymi labdaros dar
buotoja, neišsemiamos ener
gijos, sumanumo. Vajaus 
vedėjas yra aktyvus visuo
menininkas inž. Kazimieras 
Pocius. Skyriaus parengi
mų vadovė — Gražina Stan
kūnienė. Jonas Stankūnas 
ir dr. Kazys Ambrazaitis 
yra žymiausi skyriaus rė
mėjai — šimtininkai. Mo
kytojas Jonas Kavaliūnas 
yra skyriaus iždininkas.

Liepos 31 d., sekmadienį, 
1 vai. p. p. Balfo skyrius 
rengia gegužinę Stankūnų

Mielam jaunystės draugui

DR. KAZIUI VILEIŠIUI
mirus, žmonai VERUTEI, dukrai DANGAI, 

sūnui JONUI, seserims — ALENAI DEVE- 

NIENEI-GRIGAITIENEI ir RITAI BAGDO

NIENEI, broliui dr. PETRUI VILEIŠIUI bei 

jų šeimoms gilią užuojautą reiškia ir kartu 

liūdi

Birutė Paprockienė
Algirdas Breimeris 
Gediminas Klimas 
Vytautas Matonis 
Valentinas Varnas

— Pines restorano sode. 
Bus labai turtingas laimės 
šulinys, kuri praves Graži
na Baužienė. Vaišes ruošia 
Stankūnai. Į rengiamą ge
gužinę suvažiuoja lietuviai 
iš Union Pier, Horbert, Mi- 
chigano, Nevv Buffalo ir ki
tų apylinkės vietovių. Taip 
pat laukiama atvykstant 
daug svečių, baltininkų iš 
Chicagos. (s)

• Moksleivių ateitininkų 
vasaros stovykla Neringo
je nuo liepos 31 d. iki rug
piūčio 13 d. neįvyks. Cent
ro valdyba prašo apie tai 
pranešti draugams ir pažįs
tamiems.

PREMIJA METMENIMS
METMENŲ žurnalas, su 

kitais septyniolika Illinois 
valstijoje leidžiamais žur
nalais, Illinois Arts Coun- 
cil buvo apdovanotas 500 
dol. premija. 1983 metų lai
mėtojai išrinkti iš 106 kan
didatų. Premijos skiriamos 
šioje valstijoje leidžia
miems žurnalams už at
spaustą čia gyvenančių au
torių prozą, poeziją, dramą 
ir esė.

METMENŲ administraci
ja svarstymui Įteikė MET
MENŲ 44-tą numerį su Ka
zio Bradūno pirmą kartą 
spausdinta poezija "Priera
šai prie Genezės", už kurią 
buvo paskirta premija Met
menims ir Kaziui Bradūnui.

Komisiją sudarė Robley 
Wilson, Jr., Clayton Eshle- 
man, Judith Mintz ir Mari
ja Stankus-Saulaitis.

šis atžymojimas MET
MENŲ žurnalui ne pirmas. 
1980-tais metais Illinois 
Arts Council paskyrė 1000 
dol. Tais pačiais, metais 
METMENYS taip pat gavo 
1000 dol. iš Coordinating 
Council of Literary Maga- 
zines.

• Daiva Marcinkevičiūtė- 
Kinnavy gyv. Ravena, Oh., 
atnaujinudama Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 15 
dol. Ačiū.

PABALTIEČIŲ 
JAUNIMO 

KONGRESAS
Rugpiūčio 18-21 dienomis 

lietuvių jaunimas (tarp 18- 
30 m.) yra kviečiamas at
vykti į CONCOARD, New 
Hampshire, kur įvyks ant
rasis pabaltiečių jaunimo 
kongresas. Rengėjai nuta
rė pavadinti ši suvažiavimą 
Kongresu, nes jame bus 
įsteigta Pabaltiečių Jauni
mo Sąjunga. Kongreso pro
gramoje bus paskaitos, 
simpoziumai ir užsiėmimų 
būreliai liečiant pabaltie- 
čius politines, kultūrines ir 
religines temas. Girdėsime 
paskaitas: a) Osii vedamas 
bylas prieš pabaltiečius 
naudojant sovietų suteiktą 
medžiagą, b) pogrindžio 
spaudą, c) mišrių pabaltie- 
šių šeimų problemas, d) 
JBANC, BALF ir BATUN 
veikla, e) nauji kūrybingi 
politinės veiklos metodai 
baltų tarpe. Iš kultūrinės 
pusės bus estų teatro pasi
rodymas ir veiks vaidinto j ų 
būrelis. Kongreso metu 
vyks pabaltiečių meninė pa
roda (prašome stovyklau
tojus atsivežti savo kūri
nius, ir tautinių šokių bū
reliai. Laisvalaikio metu 
stovyklautojai galės žaisti 
tinklinį arba krepšinį, pa- 
plaukyti ežere, arba atsi
gaivinti saunoje. Vakarais 
numatytas laužas ir ’rock 
and roll” šokiai grojant pa
garsėjusiam latvių jaunimo 
orkestrui: AKACIS.

Kongreso kaina .$65.00 
asm eniui užsiregistravu
siems iš anksto iki rugpiū
čio 1 d., ir $80.00 vėluojan- 
tims. Mokestis vienai pa
rai— $22.00. Prašome če
kius rašyti: Baltic Youth 
Congress, Inc. ir siųsti šiuo 
adresu: Vytas Volertas, 
405 Leon Avė., Delran, N. 
J. 08075. Užsiregistravu
siems bus prisiilsta žemė
lapiai ir kita informacija 
liečianti kongreso vietą ir 
tvarką.

Stovyklavietė vadinasi 
"Priesaulė” (latviams pri
klauso) ir yra apie 20 mi
nučių nuo Concord mieste
lio. Ruošėjai prašo, kurie 
turi palapines jas atsivežti.

Jonas V. Dunčia

ATITAISYMAS
B. Augino straipsnyje 

"Vaižganto pašaukimas...” 
(Dirva Nr. 28, 9 psl.), Vaiž
gantas susipažįsta ne su 
Petru Mašiotu, bet su Pra
nu Mašiotu. Atsiprašome 
dėl korektūros klaidos.

OPERATING ROOM 
SUPERVISOR

WESTERN COI.GRADO 78 BED 
HOSPITAL W1TH TTO SURGICAL 
SUITES HAS AN OPEN1NG FOR A 
OPERATING SUPERVISOR.
IF YOU ARE INTERESTED IN 
MOV1NG TO WESTERN COLORADO, 
PLEASE WRITF. TO PERSONNEL 
DEPARTMENT.

COMMUNITY HOSPITAL
1065 AValnut Avė.

Grand Junction, Co. 81501 
OR CALL

(303) 242-0920, Ext. 250

Equul Opportunity Employer 
(27-29)

NAUJA PIJS VALDYBA

Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjungos atstovai, stu
dijų dienų metu Trento 
universitete, Kanadoje, iš
sirinko sąjungos pirminin
ku Gintarą Grušą ir į jo 
valdybą Ritą Burei kaitę, 
Tadą Dapšį, Danutę Baraus- 
kaitę-Mažeikienę, Gintą Pa
lubinskaitę, Liną Polikaitį 
ir Reginą Stančikaitę. Šis 
Los Angeles sąrašas laimė
jo prieš Chicagos pasiūlytą 
sąrašą.

Nutarta ateinantį Jauni
mo kongresą šaukti Austra
lijoje.

Tragiškai žuvus vienturčiui mylimam sūnui

VIDUI KLIMAIČIUI,

tėvams JULIJAI ir FELIKSUI reiškiame 

nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Stasė, Jonas ir Rita
Kazlauskai

Mielam sūnui

VIDUI KLIMAIČIUI

tragiškai žuvus, mecenatei JULIJAI KLI- 

MAITIENEI ir jos vyrui FELIKSUI liūde

sio valandoje užuojautą reiškia

šv. Kazimiero Lituanistinė Mokykla
ir

Tėvų Komitetas

Neolituanų Globėjai Mylimai Motinai

FELICIJAI MODESTAVIČIENEI 
mirus, kolegoms neolituanams Modestavi- 
čiams: CEZARIUI, GENOVAITEI, ALGIUI, 
EDVARDUI, REGINAI reiškiame nuoširdžią 

užuojautą

Jieva ir Vytautas sr.
Vytautas jr., Julija jr., Marius

Kąsni ūnai

A. A.

DR. JUOZUI VYDUI-PETUKAUSKUI 

mirus, liūdintį brolį, mūsų mielą draugą VLA

DĄ PETUKAUSKĄ, jo šeimą ir kitus artimuo

sius nuoširdžiai užjaučia

Modestavičių šeimos

PRINTING/LITHO 
EMPLOYEES

To $50,000-)-
Leading 35 year—old Minnesola 
printing company experiencing work 
sloppage due to labor dispute, neėda 
skilled Ist and 2nd press operators 
for 2 and 4 color Heidelbergą, 2 - 
color Harris, Kluge and 15 inch Chid 
Lel I erpress, or eouivnlvnt. feed»*rs, 
helpers,'strippers, plate makers, an 1 
camera operators. Experienced Su- 
pervisors in all artas and Plant Su- 
perintendent.
Qualified person have opportunity 
for permanant full-lime positions. 
CALL TOLL FREE-

MEYERS PRINTING CO. 
Minneapolis, MN.

1-800-328-4027
OR

(612) 333-8240
Equal Opportunity Employer
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