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CENTRO AMERIKA
Maskva ir JAV vidaus politika

JAV karinių pajėgų telki
mas Nicaragvos pakraščiuose - 
laivyno abejose vandenynuo
se, pėstininkų Hondūre - su
tapo su Nicaragvos vyriausy
bės sutikimu aptarti Centro 
Amerikos problemas tarptau
tiniuose susitikimuose. Anks
čiau ji sutikdavo tartis su savo 
oponentais tik dėl pastarųjų 
pasidavimo tvarkos. Kodėl? 
Galima, žinoma, tai aiškinti 
kaip gudrų manevrą iš komu
nistų pusės, duodanti progos 
parodyti Reagano administra
ciją kaip karo kurstytoją ir 
duoti naujos amunicijos kari
nio įsikišimo j Centro Ameriką 
priešams JAV viduje. Galima 
tačiau ir prileisti, kad toks įsa
kymas į Nicaragva, kurios vy
riausybė vadovauja ir sukilė
lių veiksmams Salvadore, atė
jo iš Maskvos, kuriai rūpi pa
gerinti santykius su JAV.

Amerikoje yra plačiai pa
sklidusi pažiūra, kad dėl ne
ramumu Centro Amerikoje 
yra kalta jos kraštų socialinė ir 
ūkinė padėtis. Maskva tik pa
sinaudojusi proga praplėsti sa
vo įtaką. Už tat Centro, kaip 
ir Pietų Amerikai, reikalinga 
tik ūkinė pagalba atsistoti ant 
kojų, pašalinti akivaizdų skur
dą. Kaip pavyzdys nurodoma 
Vakarų Europa ir Marshallo 
planas. Ko tokios pažiūros ša
lininkai nenori suprasti, yra 
faktas, kad pagalba iš užsie
nio reikalauja tvarkos ją gau
nančioje šalyje. Vykstant kau 
tynėms galima ieškoti tik slėp
tuvių vien gyvybei išgelbėti. 
Tai konstatavus galima išgirs
ti, tiesa, kol kas dar nelabai 
garsiai, kad ir komunistinis 
režimas tuose kraštuose nebū
tų JAV pavojingas. Ar nesi- 
šlieja prie Amerikos komunis
tinė Kinija ir Jugoslavija? Ne 
tik Nicaragva, bet ir Kuba 
stengtųsi atsipalaiduoti iš so
vietų įtakos, jei JAV jas ma
žiau spaustų? Kuo rizikuoja
ma tokią politiką išbandyti, 
jei aišku, kad militarinėm 
priemonėm nei socialinių, nei 
ūkinių problemų neišspręsi.

Iš pirmo žvilgsnio toki rei
kalavimai gali pasirodyti lo
giški, tačiau jų šalininkai už
miršta vieną faktą. Nei Kini
joje, nei Jugoslavijoje sovietai 
neturėjo savo įgulų. Kuboje 
jie turi ir jų brigada ten yra
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Kas bus jei Andropovas paspaus ne "slaugės”, bet ”S. S. 20” 
mygtuką?

Vytautas Meškauskas

ne tam, kad padėti atsiginti 
nuo amerikiečių, bet kad ap
saugotų nuo vidaus priešo Cas 
tro režimą. Panašiai yra ir Ni 
caragvoje: komunistai ten yra 
pagrindinė jėga, kuri nori vi
sų kitų ne bendravimo, bet 
paklusnumo. Jie yra marksis- 
tai-profesionalai, kurie gali 
paaukoti savo krašto labą tarp 
tautinės revoliucijos tikslams. 
Ar neturėjom tokių savo tau
toje? Tiesa, šiandien tokių gal 
turime mažiau, bet, deja, uk 
žmonių išmintis yra ribota ...

Tokioje situacijoje JAV-se 
yra politikų kurie mano,kad 
vietoje karinės demonstracijos 
Nicaragvos pakraščiuose ge
riau būtų tyliau paspausti 
Maskvą mažiau ‘domėtis’ 
Centro Amerika, tačiau ad
ministracija vietoj to slaptai 
tariasi su sovietais Paryžiuje 
dėl JAV grūdų pardavimo. 
Tokiame samprotavime yra 
kiek tiesos, tačiau antra vertus 
sunku vesti vientisą politiką, 
jei, pvz. čia vyrauja įsitikini
mas, kas su sovietais, nepai
sant įvairių jų 'darbelių' kitose 
srityse, būtinai reikia derėtis 
dėl atominių ginklų sumaži
nimo. Juk eiti prie atominių 
ginklų sumažinimo galima tik 
tai labai taikingoje atmosfero
je, kuri visų pirma reikalauja 
atlydžio visur.

Be to, JAV užsienio politika 
labai priklauso nuo vidaus 
nuotaikų (kurios, žinia, veikia 
ir į kitų kraštų užsienio politi
kas), tačiau čia turbūt dau
giau dėl konstitucinės santvar 
kos, kuri faktinai skatina ne
pasitikėjimą tarp kongreso ir 
administracijos. Kada prezi
dentas į Nicaragvos pakraščius 
pasiuntė laivyną, kongrese pa
sigirdo balsų, kad tai... netei
sėta, nes karą paskelbti yra 
kongreso privilegija. Ir iš viso, 
pagal po Vietnamo priimtus 
įstatymus, prezidentas, kaip 
ginkluotų pajėgų vyriausias 
vadas, bėdos atvejais gali įsa
kyti pradėti karo veiksmus, 
tačiau turi gauti vėliau tam 
kongreso sutikimą. Vienu žo
džiu, jei Reaganas bandė pa- 
blefuoti ir tik pagąsdinti, opo
zicija padarė viską, kad tas 
blefas nepasisektų. Maskvai 
daug lengviau vesti globalinę 
politiką. Nebent tik Andropo
vas sumaišytų mygtukus.

Praplaukdami pro Laisvės statulą, milijonai imigrantų pasiekė Amerikos krantus, pra
dėdami naują gyvenimą ... 1986 metais bus iškilmingai paminėta šios statulos šimtmečio su
kaktis. O dabar ruošiantis tai šventei, jį pagrindiniai restauruojama, kad žibėtų visu savo gro
žiu ir didingumu. Restauracija kainuos 16 milijonų dolerių, kurie bus padengti iš aukų.

Lietuvių Tautinių Šokių Instituto darbai
Liepos mėn.. 15 ir 16 die

nomis, Tautinių šokių In
stituto valdybos nariai po
sėdžiavo Clevelande. Cleve- 
landas buvo pasirinkta dėl 
to, kad posėdžių programa 
buvo lyg iš dviejų dalių.

Liepos 15 dieną valdyba 
savo posėdyje svarstė Tau
tinių šokių Institutą lie
čiančius klausimus. Pagrin
dinę posėdžio dalj apėmė 
artėjančius, tautinių šokių 
vadovų ir grupių atstovų, 
šokių kursus Dainavoje. 
Kursai vyks rugpiūčio 21-28 
dienomis. Sudaryta paja
mų — išlaidų sąmata, pa
skirstyta mokomi šokiai 
dėstantiems lektoriams, su
daryta kursų dienotvarkė 
ir kt. Įvykstantieji kursai 
yra labai svarbūs, nes juo
se bus pereita visi, Septin
tosios Tautinių šokių šven
tės repertuaran Įtraukti šo
kiai. Bus galutinai suvieno
dinti žingsniai, šokių jude

siai ir kitos detalės. Bus 
vykdomi grupių vadovų 
bendri pasitarimai, išaiš
kinti visi kylantieji klausi
mai, išklausyti atskirų va

dovų sumanymai ir pasiūly
mai liečia Septintosios šo
kių šventės rengimą.

Tą pačią dieną instituto 
(Nukelta į 3 psl.)

Lietuvių Tautinių Šokių Instituto valdybos narės prie Rich- 
field koliziejaus pastato. Iš kairės Jadvyga Reginienė su vyru. 
Galina Guobienė ir Stasė Bacevičienė.
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Reagenas mažina karinės demonstracijos reikšmę. - Daugiau 
teisių sovietų fabrikų direktoriams. - Sunki kova su sovietų 

-------------------------- 'įtakos agentais’. -------------- ----------- -
Prezidentas Reaganas sa

vo spaudos konferencijoje 
pereitą antradienį laivyno 
ir kariuomenės telkimą prie 
Nicaragvos pakraščų pava
dino normaliais manevrais. 
Tai pabrėždamas jis prane
šė, kad sovietų prekybinis 
laivas Ulianov, prikrautas 
karinės medžiagos ir heli
kopterių netrukdomas arti
nasi į Nicaragvos Gorinto 
uostą. (J. J. Kirkpatrick, 
JAV ambasadorė Jungti
nėm Tautom pranešė, kad 
šiais metais sovietai Nica- 
ragvoje iškrovė sunkius 
ginklus iš 11 laivų, kai tuo 
tarpu per visus pereitus 
metus iš 14 laivų).

Prezidentas dar kartą pa
reiškė, kad JAV tame ra
jone norinčios tik taikos:

"Mes norime baigti krau
jo praliejimo smurtą ir re
voliucijos eksportą”.

Atsakydamas Į klausimą, 
kodėl administracija bando 
sulaikyti jau pasiųstus 
ginklų transportus sukilė
liams, o nebando jos sulai
kyti ’prie šaltinio’, Reaga
nas atsakė, kad 'pagrindi
nis šaltinis’ yra Sovietų Są
junga ir jai bei Kubai jo 
pažiūra į tai nėra paslaptis.

★

Sovietų spauda pakėlė 
didžiausia triukšmą, kad 
JAV rengiasi kariškai in- 
tervenuoti Centro Ameriko
je. Tariami manevrai esą 

‘An?ber Hdidays” 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

Rugsėjo 7 —$1338.00 Spalio 5 —$1229.00
Rugsėjo 19 —$1143.00 (su Ryga)
Rugsėjo 26 —$1110.00 Gruodžio 26—$1175.00

(su Ryga)

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AMERI
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plačios skalės provokacijos.
★

Turint galvoje derybas 
dėl atominių ginklų apribo
jimo pirmadienį JAV avia
cija paskelbė labai svarbią 
žinią. Jai pasisekė su ’lase- 
rio’ spinduliais numušti 
penkias raketas, skrendan
čias po 2,000 mylių į va
landą. Jos buvo paleistos iš 
naikintuvo į transporto lėk
tuvą C-135, kuriame yra 
įrengta laserio spindulių la
boratorija.

★

Sovietų Sąjungos pa
skelbtas partijos ir vyriau
sybės įsakas, kuriuo nuo 
sekančių metų sausio 1 d. 
duodamos didesnės teisės 
atskirų įmonių direkto
riams. Kaip tai veiks prak
tiškai, šiuo tarpu dar sun
ku pasakyti, nes įsigalėju
siai planavimo biurokrati
jai toks įsakas ne prie šir
dies.

★

Skaitant laikraščiuose 
apie protesto demonstraci
jas prieš atominius ginklus 
dažnai nustembi kodėl ne
paminimi jų tikrieji kėlė
jai — sovietų agentai ? Kaip 
Centro Amerikos atveju, ir 
čia aiškinama, kad, žinia, 
sovietai iš to sąjūdžio pel
nosi, bet ne jie jo pradi
ninkai. FBI š. m. kovo mėn. 
raporte konstatavo, kad 
labai sunku nustatyti ko-

DIRVA

kiu laipsniu Sovietų Sąjun
ga manipuliuoja ir išnau
doja įvairias taikos koali
cijas, tačiau apskritai ne
atrodo, kad sovietai vaidin
tų didelę rolę JAV atominio 
užšaldymo ir taikos orga
nizacijose. Tuo tarpu ČIA 
jau prieš metus įspėjo, kad 
nors 'politinės įtakos’ ope
racijos yra sovietų saugu
mo 'aktyvių priemonių’ 
svarbiausias darbas, bet 
kartu ir mažiausiai žino
mas. Tokias operacijas 
sunku susekti, nes jos yra 
'pilkoje sferoje’ tarp visai 
teisėto pasikeitimo nuomo
nėmis bei idėjomis ir tar
navimo 'aktyviom priemo
nėm’, kaip tas operacijas 
vadina pati KGB.

Ne tik Amerikos, bet ir 
Europos saugumo tarnybos 
sovietų įtaką tokiose orga
nizacijose seka, tačiau tu
ri mažai priemonių jai pa
sipriešinti. Komunistų par
tija juk yra legali ir kai 
kur, kaip Prancūzijoje, da
lyvauja vyriausybės koali
cijoje.

N. Y. Times pereitą sa
vaitę paskelbė trijų ilgų 
straipsnių seriją apie KGB 
veiklą užsienyje. Jai pa
vesta ne tik rinkti karines 
žinias, bet ir išvogti gali
mai daugiau techninės in
formacijos bei gatavų jos 
gaminių kurie įgalintų su
mažinti sovietų atsilikimą 
šioje srityje, o taip pat ati
tinkamai paveikti užsienio 
'viešąją nuomone’. Pavyz
džiui Danijoje buvo užver
buotas žurnalistas A. H. 
Peterson, bet jam buvo už
drausta stoti į danų kom
partiją, jis tačiau apmokė
davo sąjūdžio už 'be atomi
nę zoną’ Skandinavijoje 
skelbimus, kuriuos pasira
šė intelektualai ir meninin
kai. Už tai Petersonas gavo 
pinigų, apmokėtas keliones 
j Sovietiją ir pažadą, kad 
gręsiant karui jis bus eva
kuotas į Sovietų Sąjungą! 
Teismo atsakomybėn Peter
sonas tačiau nebuvo pa
trauktas, nors jam vado
vavęs antrasis sovietų am
basados Kopenhagoje se
kretorius, iš tikro KGB ma
joras, Vladimir Merkulov 
buvo paprašytas tuojau iš
važiuoti. Apie Petersono 
veiklą danų laikraščiai bu
vo neoficialiai painformuo
ti. Demokratiniuose kraš
tuose trūksta įstatymų, ku
rie už tokią veiklą baustų. 
Už tat paprastai pasitenki
nama tik atsakingų sovietų 
pareigūnų pašalinimu, pa
liekant jų 'kontaktus’ ne
paliestus. Iš dalies tai nau
dinga, nes tie gali būti se-
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■ Iš kitos pusės

šioje vietoje pasidžiaugus m. dr. blaivia nuomone 
DRAUGE apie Bendruomenę, kad ji iš esmės esanti ei
linė organizacija, galinti kalbėti tik savo narių vardu, 
o ne koks valstybės pakaitalas, birželio mėn. AKIRA
ČIUOSE V. Gedrimas savo Išeivijos Spaudos Veidrodyje 
pasipiktino:

"Atrodo, jei nebūtų Bendruomenės, tai vm 
savo skiltyje ’Iš kitos pusės’ neturėtų ko rašyti. 
Bendruomenės kritika turi būti pagrįsta faktais, 
o ne prasimanymais. Todėl prašome V. M. nuro
dyti, kada minėtuose laikraščiuose (įskaitant ir 
Akiračius) buvo tvirtinama, kad Bendruomenė yra 
valstybės pakaitalas ?”

šioje skiltyje paprastai paminimas koks nors plau
kus pašiaušiantis pareiškimas ir po to kukliai pareiš
kiama savo nuomonė. Ar mano Bendruomenės kritika 
pamatuota ar ne, tegul sprendžia skaitytojai. Negaliu 
visko pakartoti. Nebent pasiteisinti, kad ir V. Gedrimas 
daugiausiai rašo apie veiksnių nesusigaudymą, nevarto
jant čia griežtesnio termino, paprastai užstodamas Ben
druomenę. Pvz. 1980 m. lapkričio Nr. jis pamoko:

”LB atstovai be reikalo gaišina laiką tarda
miesi su ALTa .. .’’*

Kurioje pusėje yra V. Gedrimo simpatijos turbūt 
niekam nepaslaptis. Sunkiau susigaudyti kitų AKIRA
ČIŲ redakcijos narių pažiūrose, tačiau visos redakcijos 
vardu paskelbtame 1982 m. balandžio mėn. Nr. pirmo 
puslapio apibrėžtame str. raginant dalyvauti LB rinki
muose, skelbiama:

”Iš Vakarų Europos tačiau atsivežėme ir nau
ją organizuoto gyvenimo formą — Lietuvių Ben
druomenę. Joje įteisinome tokius rinkimus, ku
riuose kandidatuoti ir balsuoti gali kiekvienas lie
tuvis, o laimi tie, kurie surenka daugiausia laisvų 
ir LYGIOS VERTĖS balsų”.

Prieš tai klausiama;
"Kada paskutinį kartą lietuviškame gyvenime 

turėjome laisvus, atvirus, visuotinus rinkimus? 
O gi 1926 m. gegužės 8, 9 ir 10 dienomis, kai rin
kome paskutinį nepriklausomos Lietuvos DEMO
KRATINĮ seimą.’’

Jei čia nekalbama apie valstybės pakaitalą, tai apie 
ką? (vm)

kami, o patiems sovietams 
nėra aišku, kas juos išdavė, 
ir tokiais atvejais jie yra 
priversti bu\ usių bendra
darbių talkos vengti.

Pagaliau ir pačių KGB 
pareigūnų išvarymas daž
nai priklauso nuo politiniu 
aplinkybių. Kai Prancūzi
jos prezidentas Mitterrand 
rado jam naudingu atkreip
ti krašto dėmesį į sovietų 
įtaką, nepaisant komunistų 
dalyvavimo jo vyriausybė
je, jis pareikalavo sovietų 
pareigūnų, kurie buvo su
sekti šnipinėjant, pavar
džių. Jam buvo patiektos 
127 pavardės. Iš jų jis pa
sirinko tik 47, daugiausiai 
tų, kurių pareigos buvo 
įtaigoti nuomones ir pažiū
ras.

Vien šiais metais šalia iš 
Prancūzijos išvarytų 47 
sovietų 'diplomatų’, buvo 

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

paprašyti išvažiuoti po vie
ną iš Norvegijos, Danijos, 
Belgijos, Vakarų Vokieti- 
pos, Ispanijos, Olandijos, 4 
iš Britanijos, 4 iš Italijos, 
3 iš JAV, 1 iš Australijos, 
1 iš Thailando, 1 iš Japo
nijos ir 18 iš Irano.

★

Tuo tarpu Ženevoje Tarp
tautinės Teisės Komisija, 
kurią sudaro 34 tos srities 
autoritetai, sovietų pasiūly
mu peržiūrėjo diplomatinio 
kurjerio ir jo bagažo imu
niteto taisykles. Nei jis nei 
jo bagažas ir net jo laikina 
apsistojimo vieta yra ne- 
liestini, tačiau tokios tei
sės duodamas tik valstybių 
kurjeriams, be£ ne tarp
tautinių organizacijų, kaip 
JT, pasiuntiniams.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Kodėl sužinome tik iš 
svetimųjų?

Šių metų liepos 9 dienos 
trumpų bangų olandų Radio 
Hilversum žinių programo
je buvo paskelbtas tiesiogi
nis pranešimas radijo ko
respondento iš Vatikano.

Korespondentas pranešė, 
kad kardinolas Glemp iš- 
vykstąs iš Romos kaip lai
mėtojas, gavęs savo prote
guojamos "taikios” linijos 
pilnų patvirtinimą. "Ironiš
ku būdu”, sakė korespon
dentas, pasitvirtino iš Va
tikano pašalinto redakto
riaus Levi tezė, čia pat, be 
pertraukos, korespondentas 
aiškino, kad popiežiaus ke
lionė į Lietuvą jau esantis 
tikras dalykas ir, kad Va
tikane šiuo metu jau yra 
dirbama dėl "kelionės orga
nizavimo detalių”. Sekė 
platesnis paaiškinimas apie 
Lietuvą, kuriai — pasak 
korespondento — popiežius 
nesenai paskyręs "lietuvį 
kardinolą Vaivods” (!).

Pranešimas užsibaigė ko
respondento nuomone, kad 
vienintelis dalykas, kuris 
dar galėtų sutrukdyti po
piežiaus kelionę j Lietuvą, 
būtų pačių katalikų Lietu
voje per didelis pasiprieši
nimas valdžiai.

★

Keistame Vatikano-Krem- 
liaus šachmatų lošime ne
galime neregėti kiekvieno 
lošiančiųjų apskaičiavimus.

Vatikanas atrodo pasiti
ki išeivijoje per keliasde
šimtį diasporos metų labai 
sustiprėjusio lietuvių kata
likų sparno teigimais, kad 
Lietuva esanti perdėm ka- 

darysi?). Be to, lygiai kaip 
lenkas popiežius mato poli
tinę "rezistencinę" bažny
čios atrakciją, lietuviai pa
reigūnai mato tokią pat po
litine "nenoro susidėti su 
lenkiška bažnyčia” visiškai 
realią Lietuvoje padėtį.

Vatikanas apskaičiuoja, 
kad popiežius sutrauks to
kias minias kaip Lenkijoje 
jei nuvažiuos į Lietuvą, ir 
tas bus ir Vatikanui, ir 
Lenkijai dabartinėje jos 
padėtyje, ir pačiam popie
žiui — didelis laimėjimas. 
Komunistai Lietuvoje ap
skaičiuoja, kad popiežius 
tokių minių nesutrauks, kad 
vizito Lietuvoje metu bū
siąs kontrastas su Lenkija, 
ir jau vien tas skirtumas 
sudarys laimėjimą Krem
liui.

Kiek ko iš to visko gali 
būti tiesioginiai naudingo 
Lietuvai, savaime aišku, 
nesudaro pirminio nei vieno 
iš abiejų žaidėjų rūpesčio. 
Jų reikalai yra žymiai pla
tesnio masto.

Taigi kiek iš to gali būti 
naudos Lietuvai, yra ne jų, 
o mūsų rūpestis — fakti- 
nai taip ir turi būti, tas 
yra natūralu.

★

Lietuvai naudingiausia 
būtų, bent taip išrodo, kad 
popiežius sutrauktų nema
žesnes minias negu Lenki
joje, proporcingai imant. 
Tas gal galėtų įvykti, jei 
užsienio radijo programos 
siunčiamos į Lietuvą, jei 
visos išeivijos pajėgos vi

sais būdais įtikins Lietuvo
je esančius lietuvius, kad 
toks "netiesioginis balsavi
mas” gali atnešti naudą 
tarptautinėje plotmėje.

Tačiau toks "raginimas 
iš tolo” tegali būti įmano
mas, jei išeivija tikrai ži
nos, ką ji turi galvoti apie 
popiežių ir jo intencijas 
Lietuvos atžvilgiu. Lietu
viai vyskupai išeivijoje 
privalo mums paaiškinti 
”kas čia dedasi”.

Kodėl tokias žinias apie 
"detaliai ruošiamą” popie
žiaus kelionę Į Lietuvą tu
rime išgirsti atsitiktinai, 
trumpų bangų radijo pro- 
mos iš Europos metu, o ne 
iš pačių lietuvių aukštosios 
dvasiškijos pranešimų, ar 
iš Lietuvos atstovo Vatika
ne? Jei olandų transliuota 
žinia yra tiksli, tai kyla 
klausimas, ar mūsų dvasiš- 
kija yra ant tiek "neįtakin
ga” Vatikane, kad ji apie 
tai nieko nežino? Jei žinia 
nėra tiksli, tai irgi jau būtų 
aukščiausias laikas paaiš
kinti iš kokių klaidingų šal
tinių tokios žinios išplau
kia. Kodėl apie popiežiaus 
kelionę į Lietuvą turime 
klausytis iš trečių lūpų ir iš 
tokios niekuo čia dėtos 
Olandijos?

Jei olandų koresponden
tas sako tiesą nurodyda
mas, kad popiežiaus kelio
nės į Lenkiją kaina buvo 
Lech VValęsa, ar yra gali
mybių, kad eventualios po
piežiaus kelionės į Lietuvą 
kaina bus Svarinskas ir 
Tamkevičius? O jeigu taip 
nėra, tai kokiais pagrindais 
remiasi Vatikano santykiai 
su Lietuvos komunistais ? 
čia vėl laukiame raminan
čio šviesos spindulio iš mū
sų aukštosios dvasiškijos.

Jei turime suprasti, kad 
beatifikacija yra duodama 
asmenims, kurie mums tu
ri būti pamoka ir simbolis, 
kokią pamoką ir kokį sim
bolį duoda lietuviams Juo
zas Kalinauskas, vilnietis 
save laikęs lenku, sukilėlis 
kovojęs už Lenkijos laisvę 
Lietuvoje (su lietuviais ka
riais) ir kalinys gavęs Mu
ravjovo indultą lygiai tuo 
metu, kai kitas Kalinaus
kas, Konstantinas, kovojęs 
už atskirą ir savistovią Lie
tuvą, buvo to paties Mu
ravjovo pakartas? Kokias 
išvadas, mes, lietuviai, pri
valome padaryti iš Juozo 
Kalinausko beatifikacijos? 
Kuris lietuvis vyskupas ap-

Jadv.vga Reginienė, Stasė Bacevičienė ir Galina Guobienė 
koliziejuje svarsto šokėjų išdėstymą arenoje.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ INSTITUTO...
(Atkelta iš 1 psl.) 

valdybos nariai, S. Gedgau
dienės globojami, aplankė 
Richfield koliziejų, kuriame 
įvyks šokių šventė, čia tu
rėjo progos nuosekliai pa
tikrinti planų tikslumą, ku
riuos paruošė meno vadovė, 
planų liečiančiu šokių kva
dratus, vietas grindų plote 
skirtas "užkulisiams” pato
gesnes galimybes šokėjų 
įbėgimui ir išbėgimui į kva
dratus, ir bendrai visas ki
tas naudojimui pasiūlytas 
priemones.

Liepos 16 dieną, Institu
to valdybos nariai posėdžia
vo su JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto valdyba. 
Šiame pasitarime buvo pa
tikrintos šokių šventės ren
gimui nustatytos gairės. 
Kai kurie punktai papildy
ti, kiti patvirtinti arba rei
kalui esant pakeisti. Pra- 

siims mums tą galvosūkį 
išrišti ?

Gal klystu, bet man re
gis, kad popiežiaus even
tualios kelionės į Lietuvą 
pasisekimas — ir popiežiui 
ir Lietuvai — priklausys 
nuo to, ar popiežius rengia
si melstis prie Ostra Bra- 
mos ar prie A-U-š-R-O-S 
V-A-R-T-Ų. Jei atsakymas 
yra, kad jis melsis prie 
abiejų drauge, (suprask "ir 
vilkas sotus ir ožka čiela”), 
tai teks prisibijoti, kad iš 
tokios kelionės nauda gali 
išeiti Kremliui.

Jūratė
Statkutė de Rosales 

matyti — aptarti pirmieji 
šventės rengimo uždaviniai 
ir t.t.

Bendrai paėmus pasitari
mai vyko nuosekliai ir bu
vo gana sėkmingi. Buvo 
žengtas dar vienas platus 
žingsnis Septintosios Tau
tinių šokių šventės rengimo 
darbe.

Septintoji Tautinių šo
kių šventė. įvyks 1984 metų 
liepos mėnesio 1 dieną, 
Richfield koliziejuje, Ohio 
valstijoj prie pat Clevelan
do. (ivn)

PLB VALDYBA
PASISKIRSTĖ
PAREIGOMIS
Liepos 30 d. įvykusiame 

pirmame posėdy PLB nau
joji valdyba pasiskirstė pa
reigomis sekančiai.

V. Kamantas — pirmi
ninkas,

Dr. T. Remeikis — pir
mininko pavaduotojas ir 
administracinės komisijos 
pirmininkas;

Vicepirmininkai:
B. Jasaitienė — švietimo 

ir tautinio auklėjimo komi
sijos pirmininkė;

M. Lenkauskienė — kul
tūros reikalų kom. pirm.;

A. Gečys — visuomeni
nių reikalų kom. pinu.;

M. Drunga — spaudos ir 
informacijos kom. pirm.;

R. Kudukis — teisinių 
reikalų kom. pirm.

Dai- bus kooptuotas vie
nas narys iždo reikalams.

talikiškas kraštas. Lenkas 
popiežius, iš savo pusės, 
gerai žino, kad esančiose 
sąlygose, net netikintieji 
lietuviai mato katalikų baž
nyčioje vienintelį išlikusį 
atvirai aktyvų lietuviškos 
atsparos tašką.

Sovietų pareigūnai regi 
kitą medalio pusę. Jie nuo
lat gyvena "prisilaikiusių
jų” prie padėties lietuvių 
tarpe, kurių išviršiniai Lie
tuvoje esama kone visų 
Lietuvos gyventojų (valgy
ti juk reikia, gyventi rei
kia, tai ką tu kitą žmogau

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Sarta lakai: J. JANULAITIS Ir J. MAtEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Kas nors pas mus netvarkoje
Iš klaidų reikia mokintis ir jų nekartoti

Atrodo, kad musu bė
doms ir galo nėra, ir jo ne
simato. Jeigu nieko neda
rome OSI puola, pabando
me ką daryti ir vėl atrodo, 
kad tik žydams pasitarnau
jame. Ta pasaka taip be ga
lo ir eina.

Savo laiku buvo daug ra
šoma ir kalbama apie Ge
nocido konvenciją, i tą rei
kalą ir lietuviai buvo stip
riai įsijungę ir gana daug 
vilčių dėjo. Tačiau galuti
nėje redakcijoje, viskas bu
vo taip surašyta, kad beveik 
vien apie žydus tekalbėjo. 
Po to susidarė Kersteno ko
mitetas, vadinamas ”Komi- 
tetu komunistu agresijai 
tirti”, šio komiteto veikla 
tęsėsi beveik du metus, per 
tą laiką buvo apklausinėta 
keletas šimtu liudininkų, jų 
tarpe nemažai buvo lietu
vių. Komiteto veiklos metu 
gana daug buvo kalbama 
apie Lietuvą ir užfiksuota 
Rusijos Įvykdyta agresija 
ir jos metodai. Tačiau savo 
kai kuriuose darbuose, ko
mitetas Lietuvos reikalui 
net pakenkė. "Lietuvos isto
rija buvo diskutuojama ir 
specialiame raporte skirta
me Gudijai. Tačiau šioje 
"studijoje” kai kurios Lie
tuvos teritorijos ir Lietuvos 
istorija nuo XIII a. buvo 
atiduota gudams. Altas 
šioms istorinėms ir etno
grafinėms k. vardu gudų 
skelbiamoms pretenzijoms 
atremti išleido net atskirą 
leidinį. Tame leidinys Altas 
išreiškė komiteto nariams 
protestą dėl Lietuvos isto
rijos sudarkymo ir reikala
vo padarytas klaidas atitai
syti (nepasakyta ar klaidos 
buvo atitaisytos. J. ž.).

"K. ir tautinės grupės. 
Altas, kurio rūpesčio k. bu
vo įsteigtas, k. įsteigus, nei 
jo pirmininkui, nei daugu
mai narių žymesnės įtakos 
neturėjo. Renkant liudinin
kus, k. iš pat pradžių favo-

JUOZAS ŽYGAS

rizavo kitataučius, kurie 
galėjo, pirmininko ir k. šta
bo nuomone, duoti daugiau 
garso k. darbui. Specialiam 
raporte apie Gudiją Lietu
vai buvo padaryta nemaža 
žala. Ne visi Alto surinkti 
rašytiniai liudijimai buvo 
išsaugoti. Dėl to lietuvių 
tarpe buvo kilę nepasitenki
nimo kai kuriais k. dar
bais”. (Liet. Enc. XII. 275).

Iš to kas aukščiau para
šyta, galime padaryti se
kančias išvadas: gudai ne
turėdami savos istorijos ir 
valstybės praeities, veik 
neturėdami savos inteligen
tijos ir labai aiškiai netu
rėdami savojo Alto, šiame 
reikale išėjo laimėtojais 
mūsų sąskaiton. Reiškia, 
kur nors buvo pražiopsota 
ar netinkamai reikalas bu
vo pristatytas ir atstovau
jamas.

Paskutiniu laiku spaudo
je labai daug rašoma OSI 
investigaciju reikalu, taip 
pat keliamas klausimas dėl 
sovietinių įstaigų saviva
liavimo ir korespondencijos 
nepristatymo — bei kon
fiskavimo.

Ir šiame fronte žinios nė
ra labai geros ar džiugi
nančios.

"DRAUGAS” š. m. liepos 
mėn. 9 d. numeryje įdėjo 
žinutę ”Po šešių mėnesių 
laiškas grįžo su pažymėji
mu, kad adresantė nežino
ma. Šį laišką išsiuntėme 
Religinei šalpai, kai ta įstai
ga įsijungė į Amerikos kon
gresmeno Benjamin Gilman 
užvestą Sovietų Sąjungos 
pašto sutarties pažeidimu 
tyrinėjimą. Labai nuste
bau, kai praeitą savaitę pa
mačiau šį laišką išstatyta 
pilnu ekranu ABC "Night- 
line” programoje. Ypač nu
stebimo, kad apie lietuvius, 
Lietuvą arba lietuvius po
litinius kalinius nebuvo nei

žodžio. Vokas buvo prista
tytas, kaip įrodymas, kad 
sovietų valdžia suvaržo so
vietų žydam laiškus ir žy
dų emigraciją. Beveik visi 
parodyti laiškai — lietuviš
kom pavardėm. Linas Sid- 
rys M. D.”

Kaip jau buvo minėta, 
vienu atveju pralaimime 
gudams, kitu žydams ir la
bai dažnai lenkams.

Kodėl taip yra ? Iš dalies, 
kad į visą veiklą už lietu
viškų ribų žiūrime gan ne
rimtai ir paviršutiniškai. 
Pagrindinės jėgos arba 
smogiamieji daliniai yra 
pririšti vidaus arba namų 
fronte — drausmei arba su
siklausymui palaikyti. Pe
riferijas ginti ir priešų iš
puolius atmušti yra tik pa
galbiniai daliniai arba par
tizaninės grupuotės. Esant 
tokiai strateginei situaci
jai, netenka stebėtis, kad 
tenka atsitraukti ir trum
pinti pozicijas.

Kas aukščiau pasakyta 
nereikia suprasti tiesiogine 
žodžio prasme, visiems yra 
aišku, kad divizijų neturi
me. .Tiktai norimas pabrėž
ti faktas, kad procentualiai 
labai mažas procentas pa
bando išeiti už lietuviškų 
ribų, ir labai aiškiai pasi
gendama jau Amerikoje iš
auklėtų intelektualų veik
los ir dalyvavimo.

Kad mes savo veiklos ne
mokame išvystyti ii- koor
dinuoti yra beveik neginčy
tinas faktas. Taip pat atro
do, kad per 30 metų veik 
nieko neišmokome ir karto
jame beveik tas pačias klai
das. O tam, aš turiu po ran
ka įrodymus. Turiu seną 
nuotrauką iš Clevelando, 
kai buvo Bimba piketuoja
mas prie Slovėnų salės, be
rods tuomet jis buvo ir ap
muštas. Gan nemaža grupė 
lietuvių su įvairiais plaka
tais, viename jų įrašas 
"COMUNIZM ENEMY of 
DEMOCRACY and FREE-

ginti. Pagal Websterį 
”shrewd” yra sekančiai ap
tariamas: "intelligent; dis- 
cerning; sagacious; know- 
ing; cunning..’’ Kadangi 
populiarioje kalboje "intel- 
ligent” sąvoka nėra taiko
ma, tad reikia ieškoti arti
miausią atitikmenį — tokiu 
galėtų būti "cunning”. žo
dyne "cunning” yra apta
riamas "tvily; sly; artful; 
craft or skili; guile; deceit”. 
Amerikos didmiesčiuose ko
voje už egzistenciją ar do
minavimą yra naudojamas 
aptarimas "Street wise”, ši 
sąvoka savyje apima ir 
”shrewd”, ir "cunning”, ir 
dar daug kitų savybių rei
kalingų išlikti džiunglių 
kovoje.

Jeigu kunigai Sigitas 
Tamkevičius ar Alf. Sva
rinskas būtų "shrevvd”, tai 
jie neatsidurtų kalėjime ar 
Sibire. Atrodo, kad jie kaip 
tik šių savybių neturėjo. 
Kurie turi tas savybes, tie 
daugiau ar mažiau prisitai
ko prie visų režimų, Įeina 
j kapitulą ir važinėja po va
karų pasaulį savo kalbomis 
ar dalyvavimu demonstruo

dami religijos "laisvę” Lie
tuvoje.

Amerikos sąlygos nėra 
labai palankios, kad bile 
kokia tautinė veikla būtų 
pastebėta ar išgirsta. Tad 
toje veikloje ir mažiausios 
klaidos yra neleistinos.. 
Taip pat neužtenka vien in
teligencijos, bet reikia būti 
ir ”shrewd”, ir "cunning", 
jei norime būti išgirsti. Gal 
dėl to žydai taip sėkmingai 
veikia, kad jie tas savybes 
išvystė per 2000 savo dias
poros metų.

šiuo rašiniu aš nenoriu 
pradėti diskusijų ar prieš 
ką nors daryti išpuolius. 
Tik jeigu lydi amžina ne
sėkmė — reiškia kas nors 
yra netvarkoje! Iš klaidų 
reikia mokintis ir jų nekar
toti. Vienas reikalas yra 
pralaimėti prieš žydus ar 
lenkus, žinant jų svorį ir 
spaudimą. Visai kitas rei
kalas yra pralaimėjimas 
gudams, tautybei kuri Ame
rikoje veik visuotinai neži
noma ir neturi jokio svorio, 
yra daugiau nei skandalin
ga.

GALVOSŪKIS
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association

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

Willowbrook, III. 60521
St.).

Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 

FŠŪC Willowbrook: (312) 789-0777

Joseph F. Gi ibauskas
Eveeutive-Sccretary

tou*. •**>*•*■

Dennis N. Gribauskas 
Seniui- Vice-President/ 
IVilknvbrook Manager

DON”. Tuo metu gal netu
rėjome kas patartų, o gal 
patys galvojame, kad anglų 
kalba jau pusėtinai apval
dė.

Bet praėjus daugiau nei 
30 metų, panašias ar analo
giškas klaidas, jau neleis
tina daryti!

LIETUVIŲ DIENŲ metu 
Chicagoje, buvo platinami 
atvirlaiškiai siuntimui į 
Kremlių, kun. Sigito Tam- 
kevičiaus reikalu. Aprašy
me jis charakterizuotas se
kančiai "Characterized as 
being shrewd, upstanding 
and articulate.” čia man ir 
įstrigo į akis tas "shretvd”. 
Amerikiečio pasą monėje 
”shrewd ir "crook” sukelia 
maždaug panašias asociaci
jas. šios charakterio savy
bės dažniausiai kartu eina 
ir gal tiktų apibūdinimui 
Chicagos "aldermenų”, bet 
ne kunigo kurį mes norime

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams. Hot ro'ofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės dailus.

MART1NS ir GUNARS KAULINS Lakewood. Ohio

NATIONAL SHRINE
OF THE 

NORTH AMERICAN MARTYRS 
AURIESV1LLE, NEW YORK 12018. ON ROUTE 5 S 

BETWEEN THRUWAY EXIT 27 & 28
OPEN DA1LY 8 A. M. TO 5 P. M. CLOS1MG DATE OCT. 30. 1983 

LITHUANIAN PILGRIMAGE
SUNDAY, AUCUST 28. 1983 

FATHER CASIMIR PUGEVICIUS PRESIDING 
PILGRIMAGE MASS AT 4 P. M.

OTHER MASSES SAT. 4 A 7:30 P. M. 
SUNDAY MASSES 7. 8 30. 10, 11:15 A. M. AND 12:30 P. M. 

BENEDICTION DAILY 3:39 P. M.
PILGRIMAGE DEVOTIONS START SUNDAY 2 P. M.

SHRINE COLISEUM
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Pokalbis su Broniu Raila (2)

Alan patinka diskusijos ir polemikos
Bet pastaraisiais laikais pradėjau 
pritingėti •••

— Ar daug rūpinies kal
ba ir stiliumi? Tavo stilių 
beveik kiekvienas atskiria. 
Kaip iš tikrųjų dirbi prie 
savo raštų?

— Jei pasakyčiau, kaip 
mum kitiem teko ii’ tenka 
"dirbti prie savo raštų", tai 
bijau nugąsdinti jaunąją 
išeivijos generaciją, iš ku
rios vienas kitas idealistas 
nori ką nors lietuviškai ra
šyti. Pirmiausiai kiekvienas 
turėtu iš anksto įsisąmonin
ti sunkiausią tos misijos ap
linkybę: skaitytojas iš ta
vęs reikalaus profesinio 
standarto darbe ir kūrybo
je, bet nei skaitytojas, nei 
leidyklos ar redakcijos tau 
už tai visiškai nieko neduos 
ar duos tik simbolinį profe
sinį atpildą. Taigi be idea
lizmo mūsų spauda ir rašto 
kultūra užsieny negalėtų 
egzistuoti.

Visi mano "Agavų” rin- 
kinin sudėti rašiniai tokiom 
aplinkybėm buvo rašyti 
anksčiau, periodikoj pasiro
dę įvairiais laikotarpiais. 
Tai laisvalaikių nuotrupų, 
skubos darbai, labai neto
buli. Atrinkdamas aš juos 
ne tik perrašinėjau, bet 
daug kur beįeik iš naujo 
rašiau apie tą patį, tik tru
putį kitais žodžiais. Kiek
vienas iš tų gabalų, apskri
tai sakant, buvo rašytas du 
tris kartus. Itin nerentabi- 
lingas laiko eikvojimas, bet 
kitaip šiame mūsų biznyje 
negali būti.

žymiai geriau buvo su 
radijo prakalbų rinkiniu. 
Jei leistumėt pasigirti, tai 
painformuosiu, kad jos bu
vo ruoštos jau profesinio 
darbo aplinkybėm — maž
daug taip, ko reikalaujama 
ir kaip traktuojamas žur
nalistas profesionalas. O ir 
paties darbo — ypač paren
giamojo ir vėliau redakci
nio — čia įdėta žymiai dau
giau, negu mano kituose 
ž u r Haliniuose rašiniuose. 
Daugumas prakalbų rašy
tos mažne po keturis kar
tus, o ruošiant knygą spau
dai, perrašyta dar kartą su 
kalbiniais pašlifavimais (ir 
kaip matau, deja, vis dar 
n e p akankamai). Pridedu 
vieno puslapio pavyzdį, ku
ris čia yra trečioji versija. 
Jis buvo perrašytas, pas
kui trumpintas rekordavi- 
mųi, tada spaudai vėl per
rašytas ir šlifuotas.

Taipgi kelias nuo medžia
gos rinkimo ir galutinės 
formos būna ilgokas. Savai
me aišku, kad kalba, stilius, 
retoriniai ritmai, ypač už

baigimai čia labai svarbu. 
Jei kam tas nerūpėtų, toks 
nebus "įmanomesnis” žur
nalistas ar šiaipjau paskai
tomų tekstų rašytojas. At
siprašau, kad šitokiais 
"gundymais’’ aš gal nepa
dėsiu privilioti iš jaunosios 
generacijos šiam verslui 
daug kandidatų, nors Jur
gio Janušaičio vadovauja
ma žurnalistų sąjungos val
dyba iš Daužvardžio vardo 
fondų premijuotų būsimų 
žurnalistų rašinius. Bet te
gu visi iš anksto tai žino, 
ką gaus, idant vėliau ne
būtų nusivylimų ir murmė
jimų.

— Ar rašydamas kriti
kuoji save? Ar patinka, kai 
kiti tave neigiamai kriti
kuoja? Kaip žiūri į tai, kad 
vieno laikraščio bendradar
biai metų metais tave spe
cialiai puola, ar tiesiog nie
kina?

— Klausimai kiek provo- 
katyvūs, bet geri. .. Taip, 
save kritikuoju dažnai ir 
gal aštriausiai. Būna mo
mentų, kai susvyruoju 
("kur teisybė?”), suabejo
ju, ryžtuos rizikuoti, kai 
kada juntu pertempęs sty- 
g$,
pasitaisyti. Bet apskritai 
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Čia yra vienos radijo prakalbos teksto ištrauka. Pirmoji 
versija būna: planas, tezės, argumentai. Antroji versija — ran
ka rašomas juodraštis. Ji pataisius, mašinėle perrašomas "galu
tinis” tekstas. Tada jis dar taisomas, kaip čia matyti (tai jau 
ketvirta versija). Jis perrašomas penktą kartą ir tada įkalbamas 
(jei reikia, su patrumpinimais). Ši penktoji versija kartais dar 
pašlifuojama prieš spausdinant. — tai jau bus šeštą redakcija. 
Septintą ir aštuntą kartą, skaitant dvi korektūras, dar būna 
smulkių taisymų.

tvirtai tikiu, ką kalbu ar 
jaučiu.

Labai patinka, ir man 
naudinga, kai sulaukiu kitų 
kritikos, tegu ir labai prie
šiškos, bet kvalifikuotos ir 
gerai argumentuotos. Man 
nė kiek neskauda, jei kriti
ka būna neigiama, o atakuo- 
tojas piktas. Tuo įdomiau! 
Ypač kai randu gabių pa
šaipų, satyros arba kai ma
tau, kad oponentas jau la
bai įpykęs, karščiuojasi, 
painiojasi ir niekus nušne
ka. Anksčiau, kai su kriti
kais ar oponentais nesutik
davau, mėgdavau mielas tas 
skolas jiem sugrąžinti, dar
gi su kaupu. Man patinka 
diskusijos ir polemikos — 
labai vertinu šį metodą li
meną tiesai ieškoti, ar bent 
savajai tiesai įrodinėti. Bet 
pastaraisiais laikais pradė
jau pritingėti, ypač nebe- 
kvla dėmesys slapyvardi- 
ninkam.

Tikrai malonu, kad vienas 
"visų lietuvių” Čikagos 
dienraštis (šiais laikais, po 
P. Grigaičio mirties, jau 
visiškai keistas išverstų 
kailinių padaras) rūpestin
gai nepavargsta mane pul
dinėti su viršum per porą 

nebloga,
humoristas

dešimtmečių. Tai 
Vienas lenkų

:aa

Susimąstymas prie mašinėlės: kokią minti ir kaip rašyti9.. 
Priešaky matyt knyga "KELIAS ATGAL”, E. M. Remarųue 
romanas, kuri Br. Raila vertė iš vokiečių kalbos 1931 metais.

V. A. nuotrauka

maždaug taip sako; nenu
simink, užmarštis ir vieni
šumas tol tau negresia, kol 
turi priešų — nes tikras 
priešas niekados tavęs ne
pamirš . . . Vėlesniu metu 
tas laikraštis negailėjo vie
tos mano bylom skirti ilgas 
atkarpas, paskui net bro
šiūrą atspausti, antrus me
tus kone kas numeris ją 
reklamuoti. Tik neaišku, ar 
kad tokios brošiūros gau
siai perkamos, ar kad tokio 
šlamšto niekas nebenori 
skaityti.

Bet pati mano vardo rėkia- 
ma — dar labai geras ženk
las. Norėčiau, kad dar bent 
porą metų nesibaigtų. Tik 
vieno gaila, kad šiuo atve
ju tikrai nebuvo prasmės 
nei diskutuoti, nei polemi
zuoti. Kadangi kariauninkų 
kultūra ir stilius perdaug 
atstumiantys, arba kaip 
prancūzai pasakytų, le ni- 
veau ėst trop bas. Gal čia 
tik bėdinas ”cri de dou- 
leur”, vertas "mot de Cam- 
bronne”...

— Amerikoj gyvenant 
jau yra išėję dvylika tomų 
tavo raštų, žurnalistui tai 
reta, turbūt unikumas lie
tuviškoje publicistikoje ... 
Kada ir kaip gimė tavo pir
moji knyga?

— Apie Amerikoj ir Eu
ropoj išleistus rašinių rinki
nius tuo tarpu nenorėčiau 
ir nemokėčiau trumpai kal
bėti. Man maloniau prisi
minti tris pačias pirmąsias 
mano knygas nepriklauso
moje Lietuvoje, dar prieš 
karą. Pati pirmoji buvo iš
leista Kaune 1930 metais

— aišku, eilėraščiai. Vėliau 
jie man atrodė tik šiaip sau 
jaunuolio maištininko ban
dymai. Bet užtat ta knygelė 
labai gera ir naudinga ma
no priešininkam. Iš ano lai
kotarpio jie neturėtų daug 
ką blogo apie mane pasaky
ti, jei nebūtų buvę to eilių 
rinkinuko. Po 53 metų už 
tą knygelę tebepuola mane 
ir sovietų politrukai, ir ne 
rečiau mūsų išeivijos rafi
nuotesni šviesuoliai. Ai’ kas 
ją kada skaitė, ar skaitęs 
užmiršo, ar niekad neskai
tė, — bet amžinai liko tik
rai jaunuoliškai geras, 
skambus, bet kokiai pole
mikai naudingas ir labai 
parankus jos pavadinimas
— "Barbaras rėkia”... Ži
not, ir man pačiam net link
sma prisiminti. Tik reikia, 
kad dabar kokį veikėją 
ar literatą įsiutinčiau, tai 
tuoj atkerta: va, klausyki
tės, kaip tas senas barba
ras rėkia. Ir to užtenka dis
kusijai laimėti ...

Pamirštu "savo” antrą
ją knygą — mažai vertingo 
vokiečių rašytojo L. Wolf’o 
romano "Drąsiau, šarly” 
vertimą. Antrąja "savo” 
knyga norėčiau geriau lai
kyti taip pat vokiečių ra
šytojo E. M. Remarųue ro
mano "Kelias atgal” verti
mą. Jį leido du leidėjai: 
Sakalo bendrovė viename 
tome, o Naujo žodžio ben
drovė dviem tomeliais. Re- 
marųue’ą tada ir vėliau aš 
vertinau, kaip gerą rašyto
ją, jo romaną verčiau su 
meile ir dėl skubos aplinky-

(Nukelta į 6 psl.)

Kaveckas.su
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Lenkija, musų kaimynė (4)

Ar ankstyvieji Lenkijos gyventojai dalyvavo 
mūsų pirmame žygyje j Indiją?

Jūratė Statkutė de Rosales

Kronika teigia, kad užka
riautomis rugių ir vandalų že
mėmis baltai nebuvę paten
kinti, nes matė, kad ta žemė 
buvo ‘beveik neneaudotina 
žemdirbystei ir iš jos buvo ma
žas derlius’. Buvo būtina, no
rint išvengti bado, ieškoti ki
tų, derlingesnių vietovių.

BRONYS RAILA...
(Atkelta iš 5 psl.) 

bitą su įkarščiu. Jo savotiš
kas stilius mano jauname 
amžiuje, be abejo, darė įta
kos. Buvau vos 21-nerių 
metų .. .

Visur ieškojau tos kny
gos, bet Amerikoj niekur 
neužtikau. Tik visai nese
niai pirmąjį tomelį kažkaip 
surado mūsų šaunusis ar- 
chyvistas dr. Kazys Petri
kus ir perfotografavęs man 
atsiuntė viena kopiją, kaip 
neįkainojamą dovaną. Bu
vau labai sujaudintas ir ko
ne pravirkau, pradėjęs skai
tinėti kai kuriuos pusla
pius. Ar kas nežinotų, kur 
gauti Amerikoje antrąjį 
šio romano tomelį, o gal 
Sakalo leidinį viename to
me? Mudu su dr. Pemkum 
būtume baisiai dėkingi.

Romanas verstas ir išleis
tas 1931 metais. Po 52 me
tų vienas kitas vertimo žo
dis bus jau nevykęs ir pa
senęs. Frazavime šen ten 
pasitaiko sušlubavimų ir 
vertėjo nepatirties. Bet ap
skritai kalba ir stilius at
rodo protarpiais geresni, žo- 
dingesni, šviežesni, negu 
man pasiseka dabar rašyti. 
O tai kelia nerimo: ką ga
lėjau tada labai žalias jau
nuolis literatas, dabar tam 
po pusės šimto metų pasi
darė nelengva prilygti. Tad 
jaunystė gal ne visais at
žvilgiais kvailystė (anot 
tos kvailos patarlės) ? ..

Trečioji ir gana stambi 
mano knyga buvo paruošta 
rankraštyje ir galbūt žuvo. 
Tai buvo straipsnių ir cs- 
says rinkinys, daugiausia 
Lietuvos užsienio politikos

Kronika tat aprašo įvairias 
ekspedicijas i pietus ir nurodo 
kokiu būdu, po pirmųjų nepa
sisekimu, visgi galop buvo 
įkurta baltų imperija nuo jū
ros iki jūros. Tačiau kas 
daugiausiai mus domina, tai 
aprašymas ekspedicijos, įvyku
sios maždaug XIII a. pr. Kr. 
ir pasiekusios, anot kronikos, 
‘visą Aziją, kurios neužkariau
tos jie paliko tik mažą gabalą’. 
Kiti viduramžių šaltiniai, ku
riuos man teko lyginti su kro
nikos tekstu, patikslina tą keis 
tą teigimą ir nurodo, kad bu
vo pasiekta vakarinė Indijos 
siena. Abu šaltiniai sutampa 
nurodydami, kad kariuomenė 
ten užsilikusi nuolatiniai gy
venti, o kronika paaiškina, 
kad karius ten sužavėjo vaisių 
gausumas ir, kad žygio metu, 
kartą persiritus per Kaukazą, 
mūsų sąjungininkai buvę me- 
dai, kurių žiniai vėliau buvo 
palikta užkariautoji teritorija.

Svarbu yra pastebėti, kad 
žygio data sutampa su kalbi
ninkų nustatyta vedinio sans
krito atsiradimo data. Gi ve
dinio sanskrito kalbos tyrimas 
gali mums, savo ruožtu, paro
dyti kiek tampriai tuomet jau 
buvo susimaišę kai kurie bal
tiški ir proto-germaniški ele
mentai. Vedinis sanskritas, 
kalbiniai žvelgiant, iš tiesų 
yra tiksli grafika, nurodanti 
žygyje dalyvavusių tautų pro
porciją. Jame randame stiprų 
baltišką klodą, baltų tuometi
nių pavaldinių rugių kai ku
riuos proto-germaniškus bruo
žus ir sąjungininkų medų indo 
iranėnišką dalį. (Nemaišyti 
su klasikiniu sanskritu, kuris 
atsirado kito žygio - irgi kroni
koje paminėto - metu.)

Tie keli sanskrite esą proto- 
germaniški bruožai kadaise 
taip sumaišė vokiečių kalbi
ninkų protą, kad iki šiai die
nai baltų kalbotyra vis dar ne
pajėgia ‘vokiškos tikybos dog
mų’ atsikratyti ir savo praeitį 
sava galva vertinti.

Keliais metais vėliau, kito 
žygio metu buvo užkariauta ir 
šimtą metų valdžioje išlaikyta 
Turkija. Taigi, ten irgi užsi
dėjo tam tikras kalbinis klo
das, šį kartą be medų įtakos. 
Kronika specifiniai mini ta 
prasme naujų vietovardžių 

įvedimą. Vėliau, XII a. pr. 
Kr. buvo baltų imperijai di
delio gedulo amžius. Kronika 
pasakoja kiek tuomet karių bu 
vo prarasta beginant išėjimą į 
Viduržemio jūrą. Kritus Tro
jai, mūsų sąjungininkui, Vi
duržemio jūros prekybos ke
liai baltams užsidarė visiems 
amžiams. Tuo metu, jei tikėti 
kronikai, mes praradome 
40,000 karių iš pietinių žemių 
ir visus pulkus su jų karaliumi 
imtinai iš etninių žemių.

Netenka tat nustebti, jei to
kiose apystovose nebegalima 
buvo apginti šiaurės vakarų 
etninių žemių sienos, gal tuo 
labiau, kad ta siena buvo re
gimai neįsirėmusi į pačią Ode
rio vagą, jei sprendžiame iš 
baltiškų archeologinių radinių 
geografinio išsidėstymo žemė
lapių. Atrodo, kad politinė 
baltų genčių siena Pomerani
joje ėjo kiek atokiai nuo Ode
rio vagos, tai buvo dirbtina šie 
na, kurios nepalaikė jokia na
tūrali gamtos pertvara.

Ta siena sugriuvo XII-me 
amžiuje pr. Kr. . Baltai tuo
met visiems laikams nustojo 
Lenkijos pietvakarių žemių ir 
jų rubežius su laiku atsitraukė 
į Vyslos žemupio vagą, teigia 
mums archeologija.

Dabartinės Lenkijos žemės 
tapo perskirtos į baltų etninę 
teritoriją įsirėmusią į Vyslos 
vagą, rugių žemes dabartinė
je Pomeranijoje ir vandalų bu 
veines dabartinėje Silezijoje. 
Tų sričių natūralios sienos pa
sirodė esančios nepaprastai pa
tvarios, nes jas be didelių pa
keitimų gyvavo beveik iki mū
sų eros pradžios.

Pasikeitimai prasidėjo su Ro
mos imperijos atsiradimu, kai 
romiečių stumiami germanai 
pradėjo bėgti į baltų žemes. 
Apie tai pakalbėsime sekantį 
kartą. (Bus daugiau)

Opportunity For 
REGISTERED PHYSICAL 

THERAPIST 
212-bed acute care hospital in north- 
east Texas needs staff physical the-- 
rapist (licensed or eligible) for our 
expansion program. F.xcellent pay and 
benefit*.
Ccntact PERSONNEL DIRECTOR. 

W!LSON N. JONĖS 

.MEMORIAL HOSPITAL 
500 N. H1GHLAND AVĖ. 
SHERMAN. TEXAS 75090 

214-892-461 1
E. O. E.

A. A.

DR. JUOZUI VYDUI-PETUKAUSKUI 

mirus, jo broliui VLADUI PETUKAUSKUI, 

Jo šeimai ir kitiems artimiesiems nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Stasė Liugailienė

A. A.

DR. JUOZUI VYDUI-PETUKAUSKUI 

mirus, giliausią užuojautą reiškiame jo broliui 

VLADUI PETUKAUSKUI su šeima, kartu liū

dime su jumis

Algirdas ir Vida
A n d r a š i ū n a i

Mielam draugui

A. A.

VIDUI KLIMAIČIUI 
tragiškai žuvus, gilaus skausmo prislėgtus 

jo tėvelius JULIJĄ ir FELIKSĄ KLIMAI- 

ČIUS, gimines ir draugus nuoširdžiai už

jaučiame ir kartu liūdime

Ada ir Augustinas 
Stungiai

Tragiškai žuvus

VIDUI KLIMAIČIUI, 

sunkioj gyvenimo valandoj jo tėveliams, JU

LIJAI ir VYTAUTUI-FELIKSUI KLIMAI- 

ČIAMS, reiškiame giliausią užuojautą ir kar

tu liūdime

Jadvyga ir Justas
K u n c a i č i a i

klausimais, papoetiniai pa
vadintas "Lietuviai po mė
lynu dangum”. Grįžęs iš už
sienio, 1939-40 metų sąvar
toje įteikiau tekstus išleis
ti Spaudos Fondo koop. 
bendrovei. Knygą priėmė, 
tik išleidimą kiek užgaišino 
užs. reikalų ministerijos re
ferentas dr. A. Trimakas 
(jam leidykla davė rank
raštį recenzuoti ir pareikšti 
nuomonę dėl kai kurių "kon
troversijų”). Tada užėjo 
bolševikai, aš tuoj išbėgau 
iš Lietuvos. Spaudos Fondą 
okupantai netrukus nusavi
no, nusavino ar šiukšlynan 
išmetė ir mano knygos 
rankraštį...

(Bus daugiau)

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

A. t A.

LYDIJAI SKIPITIENEI

mirus, liūdinčius dėl tetos mirties RŪTĄ ir 

PETRĄ SAKUS nuoširdžiai užjaučiame ir 

dalinamės skausmu

Ona ir Pranas Dovydaičiai 
Marcelė ir Jurgis Uksai
Regina Jurkūnienė
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Graži Vėbrų šeimos šventė
Petrui ir Irenai (Vado- 

palaitei) Vėbrams 1983 m. 
rugpiūčio 3 d. suėjo auksi
nė jų santuokos sukaktis. 
Jų šauni dukra Romana, 
žentas Allan ir vaikaičiai 
Gregas, Rita sukvietė vi
sus gimines, tėvų ir savuo
sius draugus, j ”50 m. ve
dybinio gyvenimo jubilie
jų”, suorganizavo gražią 
šeimos šventę. Taip birže
lio 26d. popietę Į Chicagos 
Liet. Tautinių Namų salę 
susiteikė arti dviejų šimtų 
kviestųjų svečių, atvykusių 
iš arti ir toli .. . Abu Su
kaktuvininkai reiškiasi lie
tuviškame gyvenime ir pa
sižymi socialumu, bet buvau 
nustebintas salėje pamatęs, 
mano matytus prie keletą 
(dešimtmečių) s u t i ktus 
Utenoje, Kaune ... asme
nis, kaip Antaniną Binkevi- 
čiūtę-Gučiuvienę, nūn atki
lusią iš Australijos, dr. 
Jadvygą Rimšaitę ir dau
geli kitų ... O Romana 
man atsakė trumpu sakiniu 

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

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

— juo senesni mano tėvų 
draugai, juo didesni mano 
svečiai, todėl aš juos sura
dau ir pakviečiau ...

Jubiliejinių pietų ir ben
drai šventės programą dar
niai vedė Romana, trumpu 
kreipiniu (lietuvių ir ang
lų k.) pasveikinusi visus 
dalyvius ir pareiškusi pa
dėką už gausų atsiliepimą 
j šeimos kvietimą. Pačios 
programos vedime nemažą 
dalį atliko Romanos talki
ninkas Vladas Vijeikis. Jam 
įprastu humoru ir taikliais 
sakiniais Vladas visą audi
toriją nuvedė, tarytum, į 
spektaklį, kuriame buvo pa
vaizduoti Sukaktuvininkų 
charakteriai ir pomėgiai.

Sukaktuvininko Petro 
biografinius bruožus vaiz
džiai atskleidė inž. Eugeni
jus Bartkus, siekdamas 
metus ”.. . kai aš buvau 
žem. gimnazijos klasėse, o 
Petras, Ukmergės Valsty
binės Amatų Mokyklos di
rektorius, gyveno mano tė-

VĖBRŲ VEDYBŲ SUKAKTIS Iš dešinės:dukra Romana.
Vėbrai, jų vaikaičiai — Gregas ir Rita, žentas Allan.

sukaktuvininkai Petras ii’ Irena 
Juozo Slaboko nuotr.

vų, dr. Juozo, Eugenijos 
Bartkų, namuose, Ukmer
gėje.

Sukaktuvininkus šia pro
ga sveikino atstovai orga
nizacijų, kurių eilėse Su- 
kaktuvin inkai reiškiasi 
(ALTS, Korp’ Neo-Lithua
nia ir kt.). Inž. Jonas Jur
kūnas, sveikindamas Liet, 
taut. namų vardu, pareiškė 
padėką Irenai ir Petrui, 
kaip ir Romanai ir Allan už 
Įsijungimą pirmojoj šimti
nėj į šių namų narius, o iš
skirtinai Petrui dėkojo už 
atlikimą daugelio darbų šių 
namų reikalams — Vyties, 
kalbėtojo tribūnos ir kt. 
reikmenų menišką pagami
nimą .. .

Sugiedota Ilgiausių metų 
linkėjimai, išlenktos šam
pano taurės! Ta proga nu- 
vilniavo salėje žinia, kad 

nesenai Allan ir Romana 
artimųjų ratelyje minėję 25 
m. vedybinio gyvenimo su
kaktį, kad Petras Švenčius 
75 m. amžiaus sukaktį...

Sukaktuvininkams šią 
šventę prisiminti, teikia
mas visų dalyvių pasirašy
tas adresas. Jo tekstą pa
garsina Vanda Mažeikienė. 
Verutė Lenkevičienė su Ig

NAMŲ REMONTAVIMO AR DEKORAVIMO 
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ 

PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI Į

ANICETĄ STRIMAITĮ
DAŽAU NAMUS. LIPINU POPIERIUS. .ATLIEKU 
STALIAUS DARBUS. SUVEDU VANDENS VAMZ
DŽIUS. ĮDEDU ĮVAIRIAS PLYTELES IR ATLIEKU 

EILĘ KITŲ DARBŲ.

Prašome skambinti telef.: 412-2187

nu Andrašiūnu prie adreso 
prijungė Sukaktuvininkų 
draugų bendrą dovaną.

Bendrai visas jubiliejaus 
minėjimas praėjo džiugioje 
nuotaikoje, gražiame pa
bendravime, netruko ir šo
kių, kuriems nuotaikingai 
grojo Algio Modesto veda
mas orkestras.

Mečys Valiukėnas

VYT. ALANTAS

Draugo Višakio karjera
(R) Lietuvių Bendruomenės premijuota novelė

— Tu ir Olgą pažįsti?
— Tik prabėgom. Man rodos, kad ji lyg ir 

nori su manimi susidraugauti. Ji mėgsta mane 
ir kaip artistę, bet, žinoma, ne tiek, kiek tavo 
viršininkas, kuris niekad neužmiršta atsiųsti 
gėlių po vaidinimo. Dedasi esąs prisiekęs mano 
garbintojas. Nuo to jo spoksojimo per vaidi
nimus man darosi bloga.

— Važiuojam, Vyga, atostogų kartu, — 
tarė patylėjęs Višakis.

— Negaliu: repeticijos, už trijų dienų 
premjera.

— Kad nesuvaidintum premjeros su tuo 
maskolių ?

— Netaušk .niekų, kvailuti, — ji paėmė 
jo ranką.

— žinau, kad niekai, bet apie viską pri- 
galvoji. Gal atvažiuotum į Žemaitiją po prem
jeros ?

— Jei tik sugriebsiu laiko tikrai atva
žiuosiu.

— Ten gražu: ežeras, miškai, grynas oras, 
ir mano brolienė labai vaišinga.

— Man vis neišeina iš galvos tas tavo 
naktinis pasimatymas su Dolgošėjėvu.

— Nesijaudink, mes dažnai atliekame rei

kalus naktimis.
— žinau, kruvinus reikalus.
— Nebūtinai kruvinus ...
Jie grįžo namo tylėdami. Jis tvirtai laikė 

ją už parankės, ji glaudėsi prie jo, tartum abu 
būtų susitarę laikytis išvien, kad jokia paša
linė jėga jų neperskirtų. Jie buvo susižadėję, 
gyveno kartu, bet vestuvių nekėlę, laukdami 
geresnių laikų. Jai nepatiko jį dirbant saugu
me, bet kažkodėl raminosi, jog tai tik laikinai, 
j°g įvyks atmainų, ir jų gyvenimas pasikeis Į 
geresnę pusę. Jie gyveno senamiestyje, turėjo 
nedidelį butelį ir buvo laimingi, nes čia buvo 
mažiau triukšmo, daugiau privatumo ir ne tiek 
galimybių susilaukti sienose neprašyto svečio 
— mikrofono.

Parėjus namo, Vyga padėjo jam pasiruošti 
kelionei, nes jis ketino išvažiuoti kitą dieną 
anksti rytą.

— O dabar, brangioji, noriu su tavimi tuo 
tarpu atsisveikinti, — tarė jis pastatydamas 
lagaminą prie durų, — prieš eidamas pas Dol- 
gošėjėvą, noriu užbėgti pas motiną atsisvei
kinti. Ji laukė manęs pietų, bet nesulaukė... 
Tu manęs lauk, kol grįšiu. O jei kartais nebe
grįžčiau ... — jis užspringo ir nutilo, o susi

valdęs pridūrė: — pasirūpink mano motina, — 
ir išbėgo iš kambario.

3.

Įėjęs punktualiai į viršininko kabinetą, 
Višakis rado jį beskaitant kažkokią bylą. Jis 
mostelėjo ranka sėsti, o pats neatitraukė akių 
nuo popierių. Tik po geros valandėlės Dolgo- 
šėjėvas atsilošė, pasirąžė ir šypsodamas tarste
lėjo:

— Nepatikėsi kokių siurprizų mums kar
tais iškrečia gyvenimas! Pasiruošei kelionei?

— Pasiruošiau.
— Gerai. Mūsų tokia tarnyba, kad atosto

gų malonumus reikia kartais sujungti su tar
nybiniais reikalais. Saugumas visada turi bu
dėti.

— Tikrai taip, jokios abejonės: priešas 
nesnaudžia, — atraportavo Višakis.

— Gerai kad taip tarnybiškai galvoji: teks 
ir pačiam padirbėti. Tik atsimink, ne tik parti
jos, bet ir savo paties reikalui. Visa tavo tar
nybinė karjera, o gal ir visas gyvenimas pareis 
nuo to, kaip tu susidorosi su tau pavestu už
daviniu. — Dolgošėjėvas nutilo ir, užsidegęs 
papirosą, paklausė: — Sakei, tavo brolis kol
ūkio pirmininkas?

— Aušros kolūkio, Žemaitijoje.
— Darbštus vyras: jis ten suorganizavo 

pogrindinį nacionalistų lizdą, — viršininkas 
šypsojos, žiūrėdamas į Višakį.

— Negali būti! — Višakis murmtelėjo 
pabaldamas.

(Bis daugiau)
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X.

DARIUS « GIRĖNAS
v. s. Vladas Vijeikis

LIETUVOS DIDVYRIŲ 
STEPO DARIAUS 

IR STASIO GIRĖNO

TESTAMENTAS

L /‘l
m

r/
• -
Jau

1įUĮ

Mes skrisime į Lietuvę!
Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žygių. 

Būtinai reikia ir jos sūnums prisidėti prie bendrojo 
darbo — tirti dar mažai žinomas Žiemių Atlanto 
vandenyno oro sroves, o taip pat naujai išrastus 
navigacijos būdus ir priemones pritaikyti 
kasdieniniams reikalams. Mes gyvendami tokiais 
laikais, kada oras stengiamasi panaudoti žmonijos 
reikalams, laikome savo pareiga tautos vardu tą darbą 
garbingai atlikti.

Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti, mes 
stengiamės tą pasirinktą uždavinį įvykdyti. Mūsų 
pasisekimas tegu sustiprina Tavo dvasią ir pasitikėjimą 
savo jėgomis ir gabumais! Bet, jei Neptūnas ar 
galingasis audrų Perkūnas ir mums bus rūstus — pastos 
mums kelią į Jaunąją Lietuvą ir pašauktų 
„LITUANICĄ" pas save', — tada Tu, jaunoji Lietuva, 
turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam 
žygiui, kad audringųjų vandenynų dievai būtų 
patenkinti Tavo pastangomis, pasiryžimu ir nekviestų 
Tavęs į Didįjį Teismą.

„LITUANICOS" laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų 
Lietuvos sūnų dvasią ir įkvepia juos naujiems žygiams.

„LITUANICOS” pralaimėjimas ir nugrimzdimas j 
Atlanto vandenyno gelmes tegu auklėja jaunųjų 
lietuvių atkaklumą ir ryžtumą, kad Sparnuotas Lietuvis 
būtinai įveiktų klastingąjį Atlantą Tėvynės Lietuvos 
garbei!

Tad šį savo skridimą skiriame ir aukojame Tau, 
Jaunoji Lietuva!

Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdamiesi Dangaus 
palaimos!

Prisimenu tai buvo didin
ga. bet liūdna diena. Da
riaus ir Girėno laidotuvės 
Kaune. Mums. Aušros tun
to skautams buvo pavesta 
garbinga pareiga. Nešti 
ąžuolų lapų vainiką aplink 
karstus. Praėjo pusė šimt
mečio, bet niekad nepamir
šau. kaip pareigingai ir iš
kilmingai mes atlikome sa
vo uždavinį. įsijungdami į 
visą Lietuvą apgaubusį ge
dulą. Kai kuriose fotogra
fijose atpažįstu save ir sa
vo brolius skautus ir di
džiuojuosi, kad galėjau pri
sidėti prie Dariaus ir Girė
no žygio nors ir labai nelem
tose aplinkybėse, štai ir 
mane palietė istorijos ran-

1. Lankantis liet, kolonijose.
2. Lituanicos krikštas 

Chicagoje.
3. Darius studijuoja jūrlapius. 

Autografus pasirašant.
Lituanikos perkonstravimas 
Lituanica virš Netv Yorko. 
Paskutinė nuotrauka. 
Lituanicos žuvimas. 
Laidotuvės Kaune. 
Atvaizdai Puntuke.

11. Paminklas Chicagoje.
12. Darius ir Girėnas paminkle 

Chicagoje.
13. Dariaus ir Girėno paminė

jimas Chicagoje 1983 m.
Nuotraukos panaudotos iš E. 

Jasiūno spaudai paruošto al
bumo.
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Kultūriniai renginiai
Pasaulio Lietuvių Dienose

Lietuvių Bendruomenės 
darbu paroda buvo nauja, 
suorganizuota trumpu lai
ku, bet naudinga ir reika
linga. Kraštų atstovai galė
jo palyginti savo veiklą su 
kitų kraštų lietuviškąją 
veikla. Eksponatai, diagra
mos ir pateikti duomenys, 
išryškino būdingesnius vei
klos bruožus ir parodė lie
tuvių išsiskleidimą laisva
jame pasaulyje.

Kitam LB seimui vadovy
bės iš anksto turėtų ruoš
tis ir kruopščiai surinkti 
bei vaizdžiau pateikti savo 
atsiekimus. Gyvoji visuo
meninė veikla sunkiau yra 
perteikiama vaizdinėm prie
monėm, bet ir čia reikia 
rasti atitinkamus būdus. 
LB darbų parodos organi
zacini darbą atliko seimui 
rengti komiteto narė Birutė 
Jasaitienė.

Turtinga ir gausi filateli
jos. pinigų ir medalių paro
da. kurią suruošė Filateli
jos draugijos LIETUVA 
valdyba, kultūrinių rengi
nių komiteto rėmuose. Pa
roda vyko birželio 26 — lie
pos 4 d. jaunimo centro pa
talpose.

Įdomi ir išskirtina savo 
pobūdžiu Lietuvos istorinių 
žemėlapių paroda, vykusi 
birželio 24 — liepos 4 d. 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje, 4012 Archer

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri pet daugelį metų skubiai ir 

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą. siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINZ\ ir t.t. 

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį Įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

40 East 49th Street (Comer of Madison Avė.) 
NEW YORK, N. Y. 10017

Tek: (212)
Apple-Valley, Minn. 55124
So. Boston, Mass. "02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne. Ind. 46808 
Grand Rapids, Mi. 49505 
Hackensack, N. J. 07601
Houston, Texas 7703G 
Irvington, N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. 08701
Montebello, Ca. 90640 
Miami Beach, Flo. 33139 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N. Y. 
New York, N. Y. 
Philadelphia, Pa. 
PhiladelpUa, Pa.
Pittsburgh, Pa. 15203
Waterbury, Conn. 06710 
Woreheater, Maaa. 01610 
Youngstown. Ohio 44503

10003 
10011 
19122
19141

ANTANAS JUODVALKIS

Avė.. Ghicago, III. 60632. 
Balzeko kultūros muziejus 
turi didelius ir vertingus 
rikinius retų gintarų, nu
mizmatikos, pašto ženklų, 
nuotraukų, tekstilės, liau
dies meno dirbinių, meda
lių. iškiliųjų lietuvių meni
ninkų originalių kūrinių. 
Vien tik retų knygų, sie
kiančių 16-jj šimtmetį, su
rinkta 18,009 egz. Balzeko 
lietuvių kultūros muziejų, 
esatį Chicagoje, verta ap
lankyti ir pasidžiaugti su
kauptais kultūriniais lo
biais.

Atskira lietuvių tautodai
lės paroda, skirta daugiau 
amerikiečiams, vyko Illinois 
u n i v e rsiteto, Chicagoje, 
Montgomery meno galeri
joje. Parodą suorganizavo 
Lietin ių tautodailės institu
to vardu A. Veselkienė. Ati
daryme kalbėjo garbės vi
cekonsule M. Kriaučiūnienė, 
II PLD org. komiteto pirm, 
pavad. Br. Juodelis, kultū
rinių renginių komiteto 
pirm. I. Bublienė. Parodo
je dėmesį traukė tautiniai 
rūbai, margučiai, juostos, 
šiaudinukai, mezginiai, au
diniai, medžio drožiniai, 
gintarai, keramika ir t.t.

Dailės darbų parodos
Jaunųjų lietuvių dailinin

758-1150, 758-1151
72 Couųly JRoad No. 42
393 West Broadway 
1880 
2501
6089
1807

1541 Plainfield Aye. NE 616-361-5960
112 Main St. ‘

8517 Beechnut < 
1082 Springfield Avė. 
1839 Park St.
241 ’Fourth Street
1800 W. Beverly Bhd. 213-727-0884 
1352 Washington Avė.
1329 Boulevard 
698' Sanford Avė.
45 Second Avė. 
135 Weat 14 St. 
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carson Street 
555 Cook Street 
144 Millbury Street 
809 W. Federal Street

Seaview Avė. 
West 69 Street 
Statė Road 
Beineke Road

612-432-3939 
617-268-8764 
203-367-2863

WA 5-2737 
884-1738
432-5402

201-342-9110
(713) 777-9542 

374-6446 
203-232-6600

FO 3-8569 

305-532-7026
LO 2-1446 

373-8783
AL 4-5456
CH 3-2583
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750 

758-1668
SW 8-2868

RI 3-8446 

kų meno darbų paroda vyko 
Illinois universiteto, Chica
goje, architektūros ir mies
tų planavimo patalpose, 25 
jauni dailininkai parodė 
apie 500 nevienodos vertės 
ir dydžio gabalų, čia buvo 
tapyba ir fotografija, kera
mika ir litografija, pieštu
kas ir kita technika. Paro
dos organizatorių vardu 
kalbėjo B. šontaitė ir A. 
Balkutė, o taip pat sveikino 
ir PLJ kongreso ruošos ko
miteto pirm. V- Abariūtė.

Didžioji dauguma paro
doje dalyvaujančių jaunų
jų dailininku, neturinčių 35 
metų amžiaus yra apdova
noti kūrybingumu įr suge
bėjimais. Jų išstatyti dar
bai patraukia lankytoją 
kompozicijų, spalvų ir te
matikos įvairumu.

Paroda tesėsi nuo 1983 
m. birželio 21 iki liepos 8 d.

Nemažas dėmesys buvo 
skirtas lietuvių dailininkų 
parodai, vykusiai birželio 
25 d. — liepos 5 d. Jaunimo 
centro Čiurlionio galerijoje. 
Parodą atidarė Čiurlionio 
galerijos globos komiteto 
pirm. Juozas Vaišnys, >SJ, 
kalbėjo galerijos direkcijos 
pirm. dail. Vanda Aleknie
nė, sveikino II PLD org. 
komiteto pirm. dr. Antanas 
Razma. Parodoje dalyvavo 
45 laisvojo pasaulio daili
ninkai, atstovavę daugelio 
gyvenamų kraštų lietuvius. 
Betgi didžiausi skaičių su
darė šeimininkai — 25 JAV 
dailininkai. Iš tolimosios 
Australijos dalyvavo net 6 
dailininkai, kai tuo tarpu 
kaimyninė Kanada davė tik

Dainų šventei sėkmingai pasibaigus, džiaugiasi komiteto 
pirm. V. Momkus su pranešėja dr. V. Vasaitienė.

P. Malėtos nuotr.

Violeta Abariūtė atida-
J. Tamulaičio nuotr.

Jaunimo kongreso komiteto pirm, 
rant kongresą.

tris. Tur būt tik atsitikti
numas, kad mažutis Urug
vajus atsiuntė net 4 daili
ninkus, o iš didžiųjų Ar
gentinos ir Brazilijos bei 
kitų Pietų Amerikos lietu
vių kolonijų nedalyvavo nė 
vieno. Iš dailininkų lopšio — 
Prancūzijos savo darbus 
išstatė trys kūrėjai iš Ang
lijos — vienas, Izraelis, 
Suomija ir Šveicarija davė 
po vieną dailininką. Paro
doje buvo atstovaujami vi
sų žanrų, technikos ir sti
lių darbai, žmonės paroda 
domėjosi ir aplankė pakan
kamas skaičius žmonių.

Dailininko Prano Dom- 
šaičio dailės darbų paroda 

vyko birželio 21 — liepos 
9 d. A. Kezio Galerijoje, 
Chicagos miesto centre, 226 
W. Superior. Pr. Domšaičio 
dailės darbų visą palikimą, 
virš 700 įvairaus dydžio ir 
vertės gabalų, yra įsigijusi 
Lietuvių dailiojo meno in
stitutas su Lietuvių Fondo 
parama. Tai nebepirma Pr. 
Domšaičio darbų paroda, 
bet vis nauja jo darbais. 
Apie Pr. Domšaitį ir jo kū
rybą buvo anksčiau labai 
plačiai rašyta todėl čia pa
sitenkinama lik paminint 
pati įvykį.

Kiek lankytojų sulaukė 
tolokai nuo lietuviškų cent
rų esanti Galerija ir kaip 
buvo vertinami matyti kū
riniai, neteko sužinoti. Da
lis Pr. Domšaičio darbų yra 
perleidžiama lietuviškai vi
suomenei. o institutas žada 
pasilaikyti tik reprezenta
cine kolekciją.

Kai ko atskirai nepami
nėjau, nes visi Jaunimo 
centre esantieji kambariai 
buvo prikimšti rudiniais ar 
prekėmis - suvenyrais, čia 
buvo atviras lankytojams 
Pasaulio LB archyvas, mu
zikologijos archyvas, Peda
goginis lituanistikos insti
tutas, naujai organizuoja
mas studijų ir tyrimų cent
ras. Antrajame aukšte bu
vusios parodos nesulaukė 
pakankamo lankytojų skai
čiaus, nes trūko reklamos ir 
raginimo.

Religinis patarnavimas

Religiniu reikalu komite
tui pirmininkavo Marijonų 
provincjolas kun .dr. Vikto
ras Rimšelis, pasitelkęs 
kun. Jurgi šarauską ir Ire
ną Kerelienę.

Antrosios pasaulio lietu
vių dienos pradėtos birželio 
26 d., sekmadienio pamal
domis, kurios vyko švč. M. 
Marijos Gimimo (Mar-
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ųuette Parko) parapijos 
bažnyčioje. Pamaldas laikė 
vysk. Vincentas Brizgys, 
asistuojamas keliolikos su
važiavusių kunigų. Giedo
jo parapijos choras, diri
guojamas Antano Lino.

Taip pat pamaldos vyko 
ir lietuviu evangelikų-liute
ronų Tėviškės parapijos 
bažnyčioje, kurios klebonu 
yra kun. Ansas Trakis.

Baigiant II PL Dienas, 
iškilmingos padėkos pamal
dos įvyko liepos 3 dienos 
sekmadienį, Quigley semi
narijos didelėje bažnyčioje, 
7740 So. Western Avė., ne
toli lietuviais apgyvento 
Marųuette Parko. Koncele- 
bracines mišias laikė ir pa
mokslą pasakė kardinolas 
J. Bernardin, asistuojamas 
vysk. Vincento Brizgio ir 
kun. Viktoro Rimšelio, da
lyvaujant 30 lietuvių kuni
gų.

Specialiai tai dienai pri
taikytas mišiolėlis lietuvių 
ir anglų kalba, padėjo 
sklandžiai pravesti pamal
das. Didingai giedojo švč. 
M. Marijos Gimimo parapi
jos choras, diriguojamas A. 
Lino, giedojo solistės: M. 
Momkienė, A. Giedraitienė. 
Pulkim ant kelių ir Marija, 
Marija maldas giedojo visa 
bažnyčia.

Maldas skaitė įvairiai ap
sirengę jaunuoliai (o norė
tųsi matyti tautiniuose rū
buose) . Greta aukojamų 
duonos ir vyno, buvo įteik
ta LKB KRONIKA II PL 
Dienų leidinys, Lietuvos 
žemės žiupsnelis ir gintari
niai trys kryžiai.

Po pamaldų, kardinolui 
ir dalyvavusiems kunigams 
buvo suruoštos vaišės, ku
riose dalyvavo II PL Die
nų kai kurie komiteto na
riai. Dr. A. Razma ir kun. 
V. Rimšelis iteikė kardino- . 
lui Enciclopedia Lituanica 
visus G tomus.

Lietuvių Dienų komiteto pirm. dr. A. Razma su kultūrinių 
pramogų komiteto nare V. Lapiene ir LB Australijos krašto 
valdybos pirm. V. Bukevičium. J. Tamulaičio nuotr.

DIRVA

Baleto scena I Lituania operos pastatyme.

Erdvi seminarijos bažny
čia prisipildė lietuvių, bet 
bendri mišių atsakymai bu
vo labai sklandus, garsūs 
ir vienodi. Tai retai girdi
ma net ir nuolatinėse para
pijų bažnyčiose.

★
Atskirai reikėtų paminė

ti patį didžiausią ir reikš
mingiausią II PL Dienų 
Įvykį DAINŲ ŠVENTĘ, 
kurioje dalyvavo tūkstanti
nė choristų ir virš 7000 žiū
rovų. Dainų šventę paįvai
rino Chicagos apylinkių 
lietuvių tautinių šokių an
sambliai, pašokę ?. tautinius 
šokius.

Kultūrinės pramogos

Greta gausių kultūrinių 
renginių, II PL Dienų ap
imtyje buvo ruošiamos kul
tūrinės pramogos kuriomis 
rūpinosi specialus kultūri
nių pramogų komitetas, 
vadovaujamas Marijos Re
inienės. Komitetas pasirū
pino seimo narių priėmimu, 

jaunimo vakaronėmis, vai
šėmis, atgaiva.

Kultūrinių pramogų ko
mitetas suruošė užbaigtu- 
vių didijj pokylį, kuriame 
dalyvavo daugiau trijų tūk
stančių žmonių. Pokylis vy
ko Conrad Hileton viešbučio 
dviejose didelėse salėse, 
reikėjo tokią masę žmonių 
suskirstyti, priimti ir su
talpinti. Pokylyje grojo Al
gio Modesto vadovaujamas 
jungtinis 20 asmenų orkes
tras. Pokylį pravedė pirm. 
M. Remienė, kalbėjo org. 
komiteto pirm. dr. A. Raz
ma, paskelbti dovanų lai
mėtojai.

Kultūrinių pramogų ko
mitetas pavyzdingai atliko 
sunkų, bet labai reikalingą 
darbą ir užsipelno visų pa
dėkos.

★
sporto žaidynes, 

raportažą pateiks
Apie 

manau 
patys sportininkai, todėl į 
šią sritį neketinu kištis, 
žinau, kad sporto žaidynių 
reikalus II PL Dienų org. 
komitete atstovavo Valdas 
Adamkus ir Rimas Dirvo
ms, atkakliai gynę sporti
ninkų pozicijas. Kaip vyko 
rungtynės ir kas bei kokius 
laurus nusinešė, tegu rašo 
specialistai.

Įspūdingas buvo sporto 
žaidynių žymenų įteikimas, 
įvykęs tuoju po jaunųjų ta
lentų programos (VII. 2 d. 
Bismarko viešbutyje), čia 
įvyko apdovanojimas ir do
vanomis pasikeitimas tarp 
komitetų 
Australijos 
dovų.

pirmininkų ir 
komandos va-

★

pasaulio lietu- 
jau praeityje, 

sportininkai,

Antrosios 
vių dienos 
Seimo nariai, 
dainininkai jau bus pasiekę 
nuolatines savo gyvenamas 
vietas ir tik jaunimo kon
greso dalyviai tebeklaidžios 
po Kanados šiaurinę dalį. 
Tai buvo nepaprastas Įvy
kis išeivių gyvenime, paro
dęs gyvastingą kūrybingą 
bei disciplinuotą organizaci
ją. II PD vadovybė su gau
siais talkinikais įvykdė sun
kiai suvokiamą Įvairių ren
ginių telknį, apimantį visų 

J. Temulaičio nuctr.

rūšių kūryba o iš tolimiau
sių kraštų atvykę atstovai 
ir svečiai pamatė, kad lie
tuviai tebėra gyvastingi ir 
pajėgūs tokio ma>to rengi
nius Įvykdyti. Jaunimas da
lyvavęs bendruose rengi
niuose ir savo ratelyje pa
sijaus esą vienos tautos vai
kai ir tęs tėvų bei senelių 
pradėtą darbą.

Gaila, kad dėl kažkieno 
užgaidų, seimo kadencija 
sutrumpinta iš 5 į 4 metus, 
tai ir trečiosios PL Dienos 
turėtų būti pakartotos po 
4 metų. Per mažas laiko 
tarpas tokio plataus masto 
renginiui suruošti. Atsimin- 
tina kad pilnus du metus 
buvo ruošiamasi Antro
sioms PL Dienoms, tad ne
praėjus ne dviems metams

NADO RASTENIO
POEMA

ANGLŲ KALBOJE

THE 
TOAST 
TO THE 

HOST

Iliustruota autoriaus piešiniais, 96 psl., kietais vir
šeliais, kaina 5 dol. Išleido Viltis.

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

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 5 dol. ir prašau atsiųsti Nado Rastenio ”The 
Toast To The Host”. (Vilties draugijos nariams kaina 
3 dol. 75 c.).

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

Adresas

Nr. 30 — 11

ir vėl teks jas planuoti ir 
ruoštis. Kiek laiko liks kitai 
veiklai?

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

3-11 and 11-7 SHIFT 
Pinecrest Hospital, a 250.bed naru* 
ing kome providing comprehensive 
care to the geriatric pntients is re- 
cruiting RNs for supervisory poni- 
tions. This is a statė civil jervice 
covered po^nion with an nttractive 
benefit program. Prefer RNs witi» 
experience in Gerontology. Salary 
cotnmensurate wilh eduention and 
experience. We are an LEO Emplo- 
yer. If interested, please «cnd reuunvt 
to Jerri L. Hartsock, Assislant Ad- 
miniai ralor, PINECKEST HOSP1TAL, 
P. O. Bos 1109, Beckley, WV 25801 
or call 304-252-6251, Mon.-Fri. from 
9 am-5 pm. (27*53)

PR1NTERS VVANTED
Didde Roll-to-sheet Presu Person. 
Also, Didde Coilalor Opevutors. Mušt 
be seif starter. Need help for n|) 
shifts. Steady work for aualihed nwn 
Wc are a grovving and Busy Compa- 
ny and will help the right pe<»ple to 
niovė. Cail 203-792-9587. »i*k for 
GARY or HARRY.

DANB'JRY BUS1NESS FORMS 
Old Brookfield R d. 

Danbury, Conn. 06810 
(25-31)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

Stnall fri-sndly well equippect hospital 
is acceptin- applicalion for RN's on 
all shilts. Wages cornparable with 
area hosp.tuls based on experience, 
excellenl Innefit package. Contact 

UNITY HOSPITAL 
1301 Main SI..

Buchanan, Mich. 49107 
616-695-3851

(27-33)

OPPORTUNITY TOR 
REGISTERED NURSES 

to work & live in a .mali coageniat 
community čc a small 4b bed genėtai 
acute care hospital.
For all services & all shifts. Rūtai 
area beautiful place to live.
Good startlng salary. Liberal person- 
nei policies & fringe benefits.
Apply call or send reaunie (o: Ad- 
ministralor, MOUNTAINVIEW GEN- 
ERAL HOSPITAL. PO. BOX 510. 
Mounlain View, Arkansas 72560. 
50 1.269-4361. (28-31)

WANTED - Deslgner wlth mlnl- 
mum S years experlence In 
electro-mechanlcel devlces. 
Electromagnet experlence 
preferred. Ablllty to do electrl- 
cal and mechanlcal englneer- 
Ing requlred. Good drawlng, 
wrltlng and communlcatlons 
sklllt necessary. Successful ap- 
pllcant wlll be relocated to the 
I.M.I., Boyne Clty, Mlchlgan 
plant. Send retume to Industrl- 
al Magnetlcs, P.O. Box 406, 
Boyne Clty, Mlchlgan 49712 .
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DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius

Iš STASIO BUTKAUS 
ŠAULIŲ KUOPOS 

VEIKLOS

St. Butkaus šaulių kuo
pos valdyba posėdžiavo lie
pos 20 d. Kazimiero Sra- 
gausko namuose. Posėdį 
pradėjo ir jį pravedė kuo
pos pirmininkas Vincas 
Tamošiūnas, sekretoriavo 
Lidija Mingėlienė. Posėdy
je buvo aptarti kuopos atei
ties veiklos planai.

Rugpiūčio 21 d. bus ruo
šiama išvyka j Sofijos ir 
Adolfo Vasiulių sodybą.

Spalio 9 d. ruošiamas 
kuopos 25 metų paminėji
mas šv. Antano parapijos 
salėje. Paskaitą skaitys Ed
vardas Milkauskas, o me
ninę programą atliks sol. 
Danutė Petronienė ir pia
nistė Aldutė Mingėlaitė. 
Programą praves Stefanija 
Kaunelienė. Po programos 
pietūs.

DAINAVOS ŠVENTĖ

Liepos 17 d. buvo atšvęs
ta tradicinė metinė Daina
vos šventė. Prie po medžiais 
įrengto altoriaus Lansingo 
vyskupas K. Povish laikė 
mišias anglų kalba, o sto
vyklaujantis jaunimas gie
dojo ir žmonės atsakinėjo 
lietuvių kalba. Vyskupas 
pasakė labai gražų ir įspū
dingą pamokslą, parodyda
mas, kad jam Lietuva ir 
Lietuvos reikalai yra gerai 
žinomi.

Po mišių žmonės persi
kėlė į kitą ežero pusę leido 
šventės dieną: Vaišinosi, 
turtingame dovanų stale 
bandė laimę ir Spyglio eže
re maudėsi ir jei ne lietus, 
šventę būtų galima laikyti 
prie pasisekusių.

MIRĖ ZELMA JOCIUS

Po ilgos ir sunkios ligos 
liepos 13 d. Oakwood ligo
ninėje mirė švyturio jūros

BALTIC
TOURS

17 DIENŲ: LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA

Kelionė 915: rugsėjo 15 - spalio 1 $1,699 
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 4 Rygoj, 3 Varšuvoj,

1 Frankfurte
12 DIENŲ: LIETUVA IR RUSIJA

Kelionė 906: rugsėjo 6-17 $1,569
Kelionė 104: spalio 4-15 $1,279
Lankoma: 6 dienos Vilniuj, 3 Leningrade, 2 Maskvoj 

Visi išvykimai iš New Yorko ir Bostono 
Daromi giminių iškvietimo dokumentai 
Dariaus-Girėno sukaktuvinis kalendorius — $5.00 
Dėl smulkesni!) informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
293 Auburn St.

Newton, Mass. 02166
617 965-8080/969-1190

šaulių kuopos aktyvi narė 
Zelma Jocius (Jociuvienė) 
sulaukus 70 metų amžiaus. 
Buvo gimusi 1912 m. rug
piūčio 30 d. Tauragės aps. 
Lietuvoje ir karo audrų iš
blokšta 1950 m. rugpiūčio 
30 d. atvyko į Ameriką ir 
apsigyveno Detroite. Po at
laikytų Evengelikų liutero- 
nių bažnyčioje pamaldų lie
pos 16 d. palaidota Holy 
Seplchre kapinėse. Nuliūdi
me liko: vyras Petras, sū
nus, trys dukros, 7 vaikai
čiai, du broliai Amerikoje, 
brolis ir sesuo Lietuvoje.

HOT SPRINGS

"LEISKIT I TĖVYYNĘ” 
RADIJAS

"Leiskit į Tėvynę’’ radijo 
transliacijos nuo š. m. bir
želio mėn. pradžios girdi
mos iš skirtingos radijo 
stoties KXOW, 1420 AM 
banga kiekvieno sekmadie
nio 7 vai. ryto. Programos 
vedėja ir pranešėja Salomė
ja šmaižienė, garso techni
kas Petras šmaižys. Birže
lio 5 d. programoje buvo 
prisiminta rašytojos, pub
licistės Gabrielės Petkevi- 
šaitės-Bitės 40 metų nuo 
jos mirties sukaktis. Birže
lio 12 d. programa buvo 
skirta Baisiojo Birželio pa
minėjimui, kurios metu bu
vo perduota kongresmano 
John Paul Hammerschmidt 
kalba, specialiai jo paruoš
ta "Leiskit į Tėvynę" radi
jo klausytojams. Birželio 
19 d. programoje paminėta 
Tėvų Diena. Birželio 26 d. 
transliacija buvo skirta 
1941 metų birželio 23 die
nos lietuvių sukilimui prieš 
Sovietų valdžią paminėti. 
Liepos 3 dienos programa 
buvo pramoginio .humoris
tinio pobūdžio. iLepos 10 
dienos programoje buvo pa
minėta mūsų tautiečių pra-

1983 M. 
KELIONĖS 
Į LIETUVĄ

sidėjusi traukimosi odisėja 
į vakarus, tolyn nuo už
plūstančio raudonojo tvano. 
Liepos 17 dienos laida buvo 
dedikuota mūsų tautos did
vyrių St. Dariaus ir S. Gi
rėno 50 metų tragiško skry
džio sukakties paminėjimui. 
Liepos 24 dienos transliaci
joje perduotas Pasaulio 
Lietuvių Dienų reportažas. 
Liepos 31 dienos laida pra
moginio pobūdžio. Rugpiū
čio 7 dienos programoje 
klausytojai bus supažindin
ti su Lietuvos pogrindy su
kurta knyga "Gyvenimas 
okupuotoje Lietuvoje — 
Komunistų propaganda ir 
tikrovė”. Rugpiūčio 14-tos 
transliacija skiriama Jono 
Aisčio, vieno didžiausių lie
tuvių poetų mirties dešimt
mečiui paminėti.

Rugpiūčio 8 d. šaukiamas 
"Leiskit i Tėvynę” radijo 
rėmėjų bei klausytojų in
formacinis susi rinkimas 
Arkansas Bank and Trust, 
Community room patalpose 
1 vai. p. p. Visi maloniai 
kviečiami jame dalyvauti ir 
pasvarstyti ateities gaires.

VERTINGA DOVANA

Kun. Petro Patlabos so
dyboje esanti koplyčia pa
sipuošė nauju Šiluvos švč. 
Mergelės Marijos paveiks
lu. Tai medžio meno kūri
nys, sukurtas ir padovano
tas Gailutės Palionienės, 
patalpintas altoriaus fone. 
Gailutė ir dr. Tadas Palio- 
niai gyvena Madison, Wis., 
bet Gailutė, viešėdama pas 
savo seserį Salomėją šmai- 
žienę, apsilankė kun. P. Pat
labos sodyboje ii' pažadėjo 
kunigui Petrui sukurti ir 
atsiųsti Šiluvos Dievo Mo
tinos paveikslą. Savo paža
dą ji ištesėjo, šventinant 
paveiksią, krik štatėviais 

buvo pakviesti Salomėja ir 
Petras šmaižiai.

Gailutė Palionienė yra 
baigusi dekoratyvinio me
no studijas. Ji dirba su sta
tybų bendrovėmis ir pavie
niais asmenimis vidaus 
įrengimų ir dekoratyvinio 
meno srityje. Nuo 1978 m. 
veda savo studiją "Designs 
Unlimited”. Prieš įsteigda
ma savo studiją, jį dirbo 
didelėje firmoje, kurioje 
teko susipažinti su įvairiais 
darbais.

Salomėja šmaižienė

ROCHESTER
JUOZAS LAUKAITIS — 

MEDICINOS DAKTARAS

Dr. Juozas Laukaitis

š. m. gegužės mėn. Juo
zas P. Laukaitis baigė me
dicinos mokslus Syracuse,
N. Y. universitete ir gavo 
medicinos daktaro laipsnį.

Prieš įstodamas į medici
nos fakultetą jis studijavo 
industrijos inžineriją Ro- 
chesterio Technologijos In
stitute, kuri baigė bakalau
ro laipsniu 1979 m.

Nuo pat mažens dr. Juo
zas L. pilnai įsijungė į lie

tuvišką gyvenimą. Baigė 
Rochesterio lituanistinę mo
kyklą, dalyvavo vietos atei
tininkų ir skautų veikloje, 
šoko tautinius šokius, gro
jo ir vadovavo "Slibino” or
kestrui, vadovavo LB jau
nimo sekcijai. Buvo uolus 
ir gabus Lietuvių radijo 
pranešėjas. Dirbo parapijos 
komitete.

šiuo metu jaunasis dak
taras Juozas atlieka prak
tiką George Washington 
ligoninėje.

Rochesterio lietuviai 
džiaugiasi ir sveikina dr. 
Juozą ir tikisi, kad jis pasi
liks Rochesteryje ir bus pa
slaugus lietuviams ir ras 
laiko ir ateityje šalia savo 
profesinio darbo dalyvau
ti lietuviškoje veikloje.

Juozas Jurkus

PRINTING/L1THO 
EMPLOYEES 

To SoO.OOO-j-
Leading 35 year old Minncsota 
printing company experiencing work 
^toppage due lo labo r dispute, needs 
skilled lai and 2nd press operators 
for 2 and 4 color Heideibergs, 2 
color Karna, Kluųe and 15 inch Chi •! 
Letlerpress, or eouivaknt. (erd-rs, 
helpers, strippers. plate irakers. an i 
canera operators. Expc rienccd Su- 
pervisors in all areas and Plant Su • 
perintendent.
Qualified person have opportunity 
for permalant full-time positions. 
CALL TOLI- FREE*

MEYERS PRINTING CO. 
Minneapolis, )IN.

1-800-328-4027
OR

(612) 333-8240
Equ»l Opportunity Employer

OPPORTUNITY FOR 
RN’s — LPN’s 

Preferabily with Gerentric experience. 
Now hirin.- full time & part time 
NURSES for all shifts. Good start
inį? salary \ shift differential. Liberal 
personnel policies and fringe benefits. 

Apply or call 313-338-0345 
BLOOMFIELD HILLS CARE

CENTER
50 WEST SQUARE LAKE RD. 

BLOOMFIELD, MICH. 48302
(29 3})

PRINTING
Four-color strippers, 8-10 years Jour
neymen wh.> want to live and work 
in mid-Misltigan. Progressive. puali- 
tv shop. No layoffs $11.50 per hour 
2nd shift. $12.00 per houi 3rd shift. 
Applv call or wrile to to James 
HOUVENDER. PENDELL PRINTING 
INC., 1700 lames Savagi Rd., Mid- 
land. Mich. 48640. 5 17-406 3333.

(28-23)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work in sunny Florida 
experienced 

CRIT1CAL CARE RN’s 
and 

1NTENSIVE CARE SUPERVISOR 
for 97-bed hospital in centrai Florida 
located midway between Daytona 
Beach & Orlando. Full Ac part time 
openings for 3 to I 1 & I I to 7 shifts. 
Pleasant working environinent & 
competitive vvage 6c benefits pro g ra m. 
Call 901-734-2323 collect Cathy 
Simms, Director of Personnel, FISH 
MF..MORIAL HOSPITAL DeLAND, 
Fki. 32720. (25-34)
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■ BOSTONOLttTUVIAį
IRENOS 

MANOMAITIENĖS 
PARODA

Cambridge viešoje biblio
tekoje nuo liepos 18 iki 
rugpiūčio 5 vyko Irenos 
Manomaitienės kūrinių pa
roda. Ji buvo išstačiusi 20 
tapybos darbų; gėlės gam
tos vaizdai, jūra ir keletą 
poi'tretų.

BOSTONO INŽINIERIŲ 
PAGALBA LIETUVOS 

PASIUNTINY YEI
Kaip gana dažnai svar

besniais lietuviškais reika
lais Bostono lietuviai inži
nieriai yra dosnūs savo au
komis. Taip ir šį kartą Lie
tuvos pasiuntinybės rūmų 
remonto komiteto vicepir
mininkui inž. Vyt. Izbickui 
paraginus, bostoniškiai in
žinieriai sudėjo $1375.00. 
Stambesnieji aukotojai: V. 
Izbickas ir Br. Veitas po 
$250, J. Gimbutas $200, J. 
Dačys, B. Galinis, č. Mic
kūnas ir J. Kasys po $100, 
V. Sanūta $50. Kit devyni 
po $25.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

Pavergtų Tautų Savaitė 
Bostone buvo minima liepos 
20 d. prie miesto rotušės 
aikštėje. Minėjimas pradė
tas 12 v. t. y. pietų laike, 
kada ir daug praeivių su
stoja pasiklausyti.

Maldą sukalbėjo ukrai
niečių kunigas. Buvo per

PUIKIAUSIUS 
KAILIUS 
RASITE 

Chicagoje pas vieninteli lietuvi kailininką

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

Tel. krautuvės (312) 263-5826; narni* (312) 677-8489.
Kas bus laimingasis loterijoje? Barūnienė, Jucėnas, Ausie- 

jus, Jansonas su bilietais, Aukštikalnienė ir mažieji bilietų 
traukėjai. Dr. D. Degėsio nuotr.

skaityta - pakartota prezi
dento Eisenhower 1958 m. 
Pavergtų Tautu Savaitės 
paskelbimo rezoliucija. Taip 
buvo perskaitytos Mas- 
Mikal Dukakis ir Bostono 
mero Kavin White rezoliu
cijos skelbiančios pavergtų 
tautų savaitę. Visa eilė 
kalbėtojų stipriai pasisakė 
prieš Sovietu Rusiją. Už
baigimo maldą sukalbėjo 
lenkas kunigas. Lenkai pir
mą kartą dalyvavo šioje de
monstracijoje.

Daug vėliavų buvo išsi
rikiavusios aikštėje, net ir 
lenkų. Lietuvos trispalvę 
nešė Vyčių pirmininkas 
Okule, o prie vėliavos sto
vėjo tautiniais rūbais apsi
rengusios Milda Norkūnie- 
nė, Elena Vasyliūnienė ir 
Ona Vilėniškienė. Aikštėje 
buvo gražus būrys žmonių. 
Daug kas su plakatais, ta
me skaičiuje nemažai lietu
vių — daugiausia moterys.

• Stepono ir Valentinu 
Minkų vadovaujamos Bos
tone radijo programos ge
gužinė įvyks rugpiūčio 14 
d. Romuvos parke, Brock
tone. Bus įvairi meninė pro
grama ir "Mis Lithuania of 
N. E.” rinkimai, bei šokių 
konkursai.

OPPORTUNITY FOR 
RN/DIRECTOR OI' NURSES 
204 bed skilled NURSING HOMF. 
knovvled^e of Statė & Federul regu- 
lations supervisory exptrience. Sala
ry commenHurate with eyperience & 
ability. Liberal personnei policies & 
f ringe benefits.

APPLY TO:
SAVOY TERRACE 

302 W. BURWASH 
SAVOY, ILL. 61874 

(29-38)

Politikuojame... Inž. Manomaitis, inž. Vasys, dr. Vaitkus 
ir Liet. Enciklopedijos leidėjas Kapočius.

Dr. D. Degėsio nuotr.

CAPE COD

PASISEKĘS PIKNIKAS

Liepos 16 d. gražioje 
Mandeikio sodyboje Cape 
Cod įvyko tradicinis lietu

vių subuvimas - piknikas. 
Oras buvo labai gražus, gal 
net truputi per karštas, bet 
i š s imaudžius gaivinančio 
Atlanto vandenyse lietuviai 
rinkosi į dideliais medžiais 
bei pušimis apaugusią Man
deikio sodybą, pabendrauti 

Jauniausios piknikautojos... Aukštikalnytė ir Račkauskaitė. 
Dr. D. Degėsio nuotr.

Prie loterijos stalo bandant laimę... Ambrozaitienė, Ži- 
džiūnas, Vizgirda, Rastonienė ir kt. Dr. D. Degėsio nuotr.

atsigaivinti ir apžiūrėti jau
nos menininkės Vilijos Ras- 
lonytės-Patch dailės paro
dą. Buvo išstatyta 19 akva- 
relinių paveikslų (iš jų 6 
pardavė).

Loterija buvo labai įvairi 
ir gausi suaukotų vertingų 
gerybių: rankdarbiai me
džio raižiniai, keli foto apa
ratai, didelis ir skanus tur
tas ir daug "kilmingų” gė
rimų.

Bufetas turėjo įvairius 
troškuliui atgaivinti gėri
mus.

Virtuvėje buvo pačių spe- 
caliai gamintos labai ska
nios dešros su kopūstais ir 
kt. Kava su ponių keptais 
pyragais ir tortais.

Buvo labai malonu susi
tikti su daugeliu tautiečių 
atvykusių atostogauti į 
Cape Cod net iš tolimų 
Amerikos vietovių; Cleve
lando, Detroito, Floridos, 
New Yorko ir Kanados. Bu
vo net iš Lietuvos svečių.

Taip pat daugelis atvyku
sių specialiai pabendrauti 
iš Bostono, Brocktono, 
Worcesterio ir kt.

LB apyl. pirmininkas V. 
židžiūnas atidarant pikni
ką pasveikino visus atvyku
sius ii- padėkojo už gausin
gą dalyvavimą. Taip pat 
trumpu žodžius padėkojo 
visiems valdybos nariams 
ir talkininkams už puikiai 
atliktą darbą, už padovano
tas dovanas loterijai, pyra
gus virtuvei ir kt. Didžiau*- 
sia padėka priklauso p. 
Mandeikiui už leidimą vel
tui naudotis sodybos skly
pu, nes be jo nebūtų nei 
piknikui vietos.

Subuvimas vyko iki su
temų visiems gražiai ben
draujant.

Svečiai skirstėsi dėkoda
mi LB valdybai ir rengė
jams ir linkėdami jei tik 
sveikata ir galimybės leis 
susitikti ir kitais metais 
tuo pačiu laiku ir toje pa
čioje vietoje. (jed)

NATIONWIDE 
INSURANCE 
N»i.onwiOe *» on you'

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

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 44094, 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.
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PHILADELPHIA

Juozas A. Bertašius

TRISPALVĖ 
AMERIKIEČIŲ 
MOKYKLOJE

Birželio 4 d. Valley Forge 
Military Academy and Ju- 
nior College baigė Juozas 
Antanas Bertašius, vyres
nysis Danutės ir Vytauto 
Bertašių sūnus.

Minėta mokykla netoli 
Philadelphijos yra tvarko
ma kariniais pagrindais, 
pasižyminti griežta draus
me, aukštai pastatytu mok
slu. Auklėtiniai gerai pa
ruošiami sava rankiškam 
gyvenimui bei tolimesnėms 
studijoms. Mokiniai nešioja 
karinę uniformą ir vadina
si kadetais. Visi mokytojai 
yra įvairaus rango kariš
kiai. Į mokyklą priėmus 
mokinius, baigusius 6 pra
džios mokyklos skyrius, 
mokslas tęsiasi aštuonerius 
metus. Kadetai, priklausan
tieji ROTO (Reserve Of- 
ficer Training Corps), gau
na įvairius karinius laips
nius ir be jokių sunkumų 
gali įsijungti į reguliarią 
kariuomenę, šiuo metu aka
demija turi apie septynius 
šimtus kadetų.

Malonu pastebėti, kad J. 
A. Bertašius studijas vaini
kavo Junior College diplo
mu ir jaunesniojo leitenan
to laipsniu. Iš 50 jo klasėje 
esančių kadetų, baigė pir
muoju. Diplomo įteikimo 
metu buvo apdovanotas 
penkių žvaigždžių gen. 
Douglas McArthpr bronzi
niu medaliu, minėto kariš
kio parašyta knyga ir 100 
dol. vertės taupymo lakštu. 
Minėtas dovanas iškilmių 
salėje, stebint kviestiniams 
svečiams, mokomajam per
sonalui ir kadetams, įteikė

Galvosūkio 
sprendimas

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
A. Jablonskis, Hurstville 8.00
J. Smulskis, Lima ............3.00
V. Patašius, Australija .. 8.00
O. Mitinienė,

Fremont Center ......... 8.00
A. Ubavičius, London ..15.00 
E. Bagdonaitė-Cesmes,

Euclid ........................... 3.00
K. Dabulevičius. Chicago 8.00
V. Mitchell. Taylor......... 1.00
B. Valiukėnas. Dearborn 3.00
M. Pasker. St. Petersburg 8.00
A. Veliuona, Baltimore .. 8.00
J. Bernot, Union............. 8.00
E. Ereminas, Thomaston 3.00
S. Butkūnas, St. Charles 3.00 
Rev. S. Noimanas,

Evanston .................... 3.00
J. Draugelis, Brooklyn .. 8.00
A. Samusis, Richmond Hill 3.00 
J. Krikščiūnas. Australija 3.00
A. Drasutis. Chicago .... 5.00
VI. Šniolis, Seminole .... 7.00
A. Dagilis, Westland .... 3.00 
P. Naureckas, Chicago .. 8.00
A. Zuras, Rochester 3.00

McArthur našlė. Jaunojo 
leitenanto tėvai sėdėjo 
drauge su garbės svečiais.

Būdinga, kad abiturien
tas Bertašius, nors šiame 
krašte gimęs ir augęs, di
džiavosi savo lietuviška kil
mė. Mokslui einant prie pa
baigos, jis paprašė mokyk
los pulkininką, kad iškilmių 
salėje būtų leista pastatyti 
ir mūsiškę tautinę vėliavą 
Gavus sutikimą, ją greito
mis specialiai tai progai 
pasiuvo močiutė B. Impu- 
lėnienė. Tokiu būdu mūsų 
trispalvė rikiavosi drauge 
su Amerikos ir kitų etninių 
grupių vėliavomis. Visi mi
nėti dalykai tėvams ir ki
tiems lietuviams, dalyvavu
siems mokslo baigimo iš
kilmėse, kėlė džiaugsmą ir 
pasididžiavimą jaunuoliu, 
nepamirštančiu ir savo tė
vų svarbiausio tautinio 
simbolio — vėliavos.

Džiugu paminėti, kad J. 
A. Bertašius dėl išskirtinų 
gabumų besimokant buvo 
apdovanotas įvairiais žy
menimis bei medaliais.

Šiuo metu J. A. Bertašius 
priklauso U. S. Army Re
serve, nustatytais savaitga
liais ir vasaros metu (dvi 
savaites) dalyvauja kari
nėse pratybose ir po dviejų 
metų tikisi įsigyti leitenan
to laipsnį. Po atostogų stu
dijas tęs Rutgers universi
tete, Camden, N. J. Gavęs 
universiteto diplomą, žada 
stoti į War College ir siek
ti majoro laipsnio. Didelių 
užsimojimų jaunuoliui lin
kėtina daug laimės plačiuo
se gyvenimo horizontuose, 
sėkmės darbuose ir nepa
miršti savo kilmės žmonių.

Norisi dar pridėti, kad ir 
jaunesnis Bertašių sūnus 
Stepas lanko tą pačią mo
kyklą. Baigęs gimnazijos 
kursą, planuoja patekti į 
West Point tolesnėms kari
nėms studijoms. Atrodo, 
kad abu Bertašių vaikai pa
seks senelio Impulėno pė
domis — sieks karinės kar
jeros. (bv)

V. Koklys, Hacienda .... 10.00
J. Preibys. Detroit ..........10.00
B. Gediminas.

Garden Grove ............. 15.00
K. Grigas. Šalinas .......... 3.00
W. Burimauskas,

Amsterdam .................. 3.00
Ed. Eitas, Wareham .... 9.00 
Iz. Straukas, Chicago .... 3.00 
V. Gedvilas, Willowick .. 3.00 
G. Radvenis, Los Angeles 10.00 
R. LB Centro valdyba

Chicagoje .....................25.00
J. Nasvytis, Avon ......... 8.00
J. Dragunevičius, Hartford 3.00 
J. Matusevičius. Evanston 8.00
S. Ingaunis. Hot Springs 3.00 
L. Kronas, Westchester .. 5.00
I. Galiūnas, Vancouver 10.00 
O. Silienė, Miami Beach 3.00
L. Lendraitis, Boston .... 1.00
Br. Keturakis, Milwaukee 20.00
M. Šimkus, Chicago .... 8.00
J. Ramanauskas. Mctuchen 8.00
J. Povilaitienė, Omaha .. 3.00
K. Stundžia. St. Catharines 8.00
V. Damijonaitis,

Riviera Beach ............. 5.00
I. Budreckienė. Chicago 5.00
S. Jarembauskas,

Beecroft ....................... 8.00
J. Petružis, Milton .........28.00
J. Rastenienė, Baltimore 50.00
A. Maurušaitis, Cleveland 10.00
J. Kybartas,

Richmond Hill ............. 3.00
V. Apanius, Chesterland 13.00 
Dr. M. Eymontt,

Cherry Hill .................13.00
A. Iškauskas, Weston . . 8.00
O. Jarašūnienė. Cleveland 3.00 
Dr. E. Jarašūnas,

Santa Monica ............. 20.00
K. Balčiūnas, Lement .. 3.00 
J. Mikonis. Cleveland . . 3.00
P. Druskis. Flint .........  3.00
B. Bernotas. Cleveland .. 3.00 
M. Tonkūnas. Chicago . . 10.00 
V. Zdanys, Wethersfield 3.00 
D. Brazdžionis,

Los Angeles .................10.00
A. Zatkus.

Redondo Beach ..........20.00
S. Paulius, Chcago.......... 13.00
D. M. Kinnavy. Ravena 15.00
A. Petravičius, Lansing .. 8.00
St. Palekienė, Chicago .. 3.00 
R. Skidulaitis.

Naujoji Zelandija .... 5.51 
A. Patamsis.

Staney Creek ............. 8.00
P. Maželis. Cleveland .. 8.00 
V. Janukaitis. Detroit .. 8.00 
A. Antanėlis, Omaha .... 8.00 

Rimas Laniauskas Ruduo

AMBER STUDIOS, mc
505 East 185 Street,

Tel. (216) 531-3500 CLEVELAND, Ohio 44119
Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

M. Gureckas, Waterbury 30.00
Br. Juodelis,

Dovvners Grove ........... 3.00
H. Gavorskas, Venezuela 8.38
V. Pausa, Wallingford .. 3.00
J. Miglinas, Chicago .... 3.00
R. Belzinskas, Cleveland 3.00
L. Barnius, Chicago .... 8.00
J. Dunčia, St. Petersburg 5.00
A. Vaivada, McLean .... 3.00
B. Macijauskienė,

Point Pleasant Beach . .13.00
K. Vaitaitis, Westbrook 3.00
J. Jurkus, Rochester .... 3.00
A. Devenienė-Grigaitienė,

Santa Monica ............. 25.00
A. Rūkštelė, Atlanta .... 3.00
V. Kamantas,

Grand Rapids ............. 8.00
M. L. Scnra, Mentor ....10.00 
J. Bortkevičius.

N. Bruns-wick ............. 3.00
J. Ilendienė, Cleveland .. 3.00
X. Y.. Rochester .......... 5.00
J. Gepneris, Chicago .. . 3.00
W. Simanas. Rochester . . 8.00
K. Gražienė. Chicago .. 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

• M. Gureckas, gyv. Wa- 
terbury, Dirvai paremti at
siuntė auką 30 dol. Ačiū.

• A. Zatkus, gyv. Redon
do Beach, atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 20 dol. Ačiū.

• S. Paulius, gyv. Chica
goje, atnaujindamas Dirvos 
prenumerata, pridėjo auką 
13 dol. Ačiū.

• 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.

• Hinckley VVomen’s Club 
rengia spalio 1 d. metinį 
Fall Harvest festivalį, ku
riame bus išstatyti įvairūs 
meno dirbiniai. Norintieji 
dalyvauti su savo darbais, 
prašomi skambinti Judy 
Wendt 273-3606.

NEW YORK

• Paulius Didžpinigaitis, 
Zigmo ir Aušros Didžpini- 
gaičių sūnus, šiemet baigė 
šv. Tomo pradžios mokyklą 
VVoodhaven, N. Y. su aukš
čiausiais mokslo pažymėji
mais ir buvo apdovanotas 
už įvairius sugebėjimus, 
darbštumą ir pavyzdingą 
elgesį.

Penkis kartus minima 
jo pavardė įteikiant aukso 
medalį ir garbės pripažini
mą už įvairius pasižymėji
mus, tačiau didžiausias 
Pauliaus laimėjimas yra 
pilna stipendija, iš visos 
mokyklos tik jam vienam 
skirta tokia dovana geriau
sioj Regis High School 
New Yorke.

Per mokyklos išleistuves 
Paulius Didžpinigaitis pa
sakė pagrindinę kalbą.

Tikėkim, kad šis jaunas 
talentingas ir darbštus lie
tuviukas ateityje pasižymės 
ir jo tėvų žemės Lietuvos 
išlaisvinimo darbuose.

J. LUPO
DECORATING 

COMPLETE HOUSE 
REPAIR, 

PAINTING-PAPER- 
HANGING-PLASTER

461-5882
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

SENOJO PASAULIO 
FESTIVALIS

Senojo pasaulio festiva
lis bus pradėtas rugpiūčio 
3, 6 vai. 30 min. vak. šv. 
Juozapo gimnazijos aikštė
je veteranų garbės dalinio 
ceremonialu, Clevelando ir 
Euclido miestų merų kalbo
mis. Programos pranešėjas 
bus TV 8 kanalo pranešėjas 
Diek Goddard. šoks serbų 
tautinių šokių grupė ir du 
polkų orkestrai pradės fes
tivalio pirmojo vakaro šo
kius.

Rugpiūčio 4 nuo 2 iki 5 
vai. p. p. didžiojoje palapi
nėje bus demonstruojama, 
kaip gaminami specialūs 
tautiniai patiekalai. Rug
piūčio 5 ir 6 dienomis prie 
Lietuvių namų bus suveny
rų ir tautodailės stalai. 
Sekmadieni, rugpiūčio 7, 1 
vai. p. p. įvyks festivalio 
paradas East 185 gatvėje. 
Visi kviečiami šį savaitgalį 
atvykti į East 185 gatvę, 
aplankyti Gintaro valgyklą, 
klubą ir Lietuvių namus, 
kurie švenčia 10 metų su
kaktį.

• Kun. G. Kijauskas, S.J., 
Dievo Motinos parapijos 
klebonas, atostogas pralei
do Kanadoje, St. Michel, 
Que., su prancūzais jėzui
tais. Prieš tai Chicagoje gė
rėjosi PLD renginiais. Iš 
Kanados atsiuntė Dirvos 

redaktoriui ir skaitytojams 
linkėjimus.

• Petras Zigmantas, kaip 
praneša kun. P. Urbaitis, 
yra Lietuvos Misijos Bra
zilijoje įgaliotinis Clevelan
de ir jam pavesta priimti 
mišių ir kitokias aukas šv. 
Kazimiero parapijos veik
lai paremti. P. Zigmanto 
adresas; 18224 La Šalie, 
Cleveland, Ohio 44119. Tel. 
(216) 486-1336.

BALFO GEGUŽINĖ

Sekmadienį, rugpiūčio 7 
d., BALFo Clevelando sky
riaus valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus į gegužinę 
prie Erie ežero (tarp Land- 
seer ir Canterburry gat
vių). Bus parengtos ska
nios vaišės ir gausi loteri
ja. Pradžia 12 valandą.

Savo dalyvavimu ir do
leriu paremsite šalpos dar
bus.

PRASMINGA POPIETĖ

Liepos 4 d., keletas Cle
velando birutininkių su 
viešniomis praleido malo
nią popietę, skyriaus pirmi
ninkės Jadvygos Budrienės 
ąžuolyne. Besidžiaugdamos 
vėsiu ąžuolų pavėsiu sugal
vojo padaryti loterija ir su
rinktą sumą skirti Lietu
viams Ginti Komitetui. Su
rinko 31 dol. Sekantį sek
madienį, Zina Gausienė į 
savo gražią sodybą pasi
kvietė draugu būrelį ir pa
siūlė leisti į loteriją jos nu- 
megstą skarą. J. Budrienei 
pravedus loteriją gauta 27 
dol., tad Clevelando Biru
tininkių kukliomis pastan
gomis, lietuviams ginti nuo 
žydų užpuolimų ir neteisin
gų kaltinimų, surinkta ir

įteikta komitetui 58 dol. 
Be pavienių aukų, būtų ge
ra, kadvisos organizacijos 
suruoštų bent po vieną me
tinį subuvimą ir visą pelną 
skirtų šiam svarbiam ir 
kilniam tikslui. (jb)

SLA GEGUŽINĖ

Rugpiūčio 14, sekmadie
nį, Onos ir Vytauto Jokū
baičių sodyboje, 3000 Had- 
den, Euclid, Ohio, bus SLA 
14 kuopos gegužinė, kurioje 
bus taip pat paminėta Da
riaus ir Girėno skrydžio 50 
metų sukaktis. Tikimasi, 
kad Benediktas Derus, kal
bėjęs per Tėvynės Garsų 
radiją, dalyvaus šioje ge
gužinėje ir papasakos apie 
Lituanicos lėktuvą, kuriuo 
jam teko Clevelande trum
pai skristi drauge su Stepu 
Darium. SLA 14 kuopos 
gegužinėje prasidės 1 vai. 
p. p. Bus skanūs šilti pie
tūs, gėrimai, laimėjimai ir 
muzika. įėjimas — 1 dol. 
auka. Visi kviečiami daly
vauti SLA gegužinėje.

LIETUVIŲ KLUBO 
GEGUŽINĖ

Gražioje austrų sodybo
je, 8636 Pekin Rd., apie 
keturios mylios į pietus 
nuo Mayfield ir 306 kelio 
kryžkelės, rugpiūčio 21 d. 

MM /uperior/aving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ. INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIŲ SASKAITA
<•4, I

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

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior /aving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DIRBO VALANDOS:

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

įvyksta Lietuvių klubo na
rių, jų šeimų ir bičiulių 
metinė gegužinė.

Vaikams bus žaidimai ir 
prizai. Suaugusieji irgi ga
lės išbandyt savo miklumą, 
šokiams gros orkestras.

Visi gaus alų veltui, vai
kams — vaisių ir kolos gė
rimai. Gegužinė prasidės 12 
vai ir baigsis 6 vai. vak. 
Visi kviečiami ir laukiami.

• I’lumbing — Eiectric 
and Carpenter Work. Rea- 
sonable. Call Frank 881- 
5439. (30-31)

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Reoltor 
savininkas

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

Turime namų Cuvahoga, 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 
j mano įstaigą.

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

• 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.

A. A.

KAZIMIERUI RAČKAUSKUI

mirus, jo sūnui VYTAUTUI RAČKAUSKUI 

ir žmonai ELZAI reiškiame gilią užuojautą

Antanina ir Pranas 
Petraičiai

Barbara ir Vacys
Petkai

A. A.

KAZIMIERUI RAČKAUSKUI 
mirus, liūdintį sūnų mūsų mielą draugą, 

VYTAUTĄ ir jo žmoną ELZĄ nuoširdžiai 

užjaučiame

Bronė ir Benius 
Pan lioni ai

Roma ir Henrikas 
Tatarūnai



DIRVA
• V. s. Sigitas Miknaitis, 

Jubiliejinės LSS stovyklos 
"Aušra’* viršininkas, at
siuntė Dirvos redaktoriui 
V. Gedgaudui kvietimą ap
lankyti stovyklą 6-7 d. d. ir 
gražioje gamtoje pasi
džiaugti kartu su stovyk
laujančiais, kad lietuviškas 
žodis tebeskamba išeivijo
je ir kad Lietuvių Skautų 
Sąjunga gyvuoja, nes jos 
gretas papildo jauni veidai, 
jaunos širdys pasiryžusios 
tarnauti amžiniems idea
lams — Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Stovykla prasidėjo liepos 
31 d. ir tęsis iki rugpiūčio 
13 d. Woodland Trails 
Camp, prie Auroros mies
telio, Ontario, Kanadoje.

• Lietuvos Vyčių 70-tasis 
seimas įvyks š. m. rugpiū
čio 18-21 d. d. Holiday Inn, 
4th ir Arch, Philadelphi- 
joje, globojant vietos vyčių 
kuopai.

Seimo atidarymas įvyks 
rugpiūčio 18 d. 2 v. p. p. 
viešbučio didžioje salėje.

• Alena Devenienė-Gri- 
gaitienė, gyv. Santa Moni
koje, atnaujindama Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
25 dol. Ačiū.

PADe K A

Šių metų birželio mėn. 9 d. su mumis amžinai at
siskyrė mūsų mylima mama, močiutė, promočiutė ir 
sesuo

FELICIJA
KERSNAUSKAITĖ-MODESTAVIČIENĖ.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems iš arti, 
o taip pat atvykusiems ir iš toliau atsisveikinti ir pa
lydėti Ją paskutinėje kelionėje j amžino poilsio vietą.

Nuoširdus ačiū kan. V. Zakarauskui už atsisveiki
nimo maldas laidotuvių namuose, už šv. Mišias, pras
mingą. paguodžianti pamokslą ir palydėjimą Į kapines.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Gediminui Kijauskui už 
atnašautas Šv. Mišias Clevelande.

Širdingas ačiū sol. J. Vazneliui už giedojimą ir dr. 
A. Kalvaičiui palydėjusiam jį vargonais bažnyčioje.

Nuoširdžiai dėkojame dr. Onai Vaškevičiūtei už 
rūpestingą velionės gydymą ir nuolatinį ligonės lanky
mą ligoninėje ir namuose.

Dėkojame Vytautui Račkauskui už parodytą Šeimai 
nuoširdumą ir už įamžinimą velionės gausiose nuotrau
kose.

Dėkojame lietuviškom radijo valandėlėm Chica
goje, Clevelande ir St. Petersburge.

Dėkojame karsto nešėjams.
Dėkojame visiems aukojusiems Šv. Mišioms ir Tau

tos Fondui velionės Felicijos vardu.
Dėkojame už atsiustas gėles, už pareikštas užuo

jautas spaudoje ir mums asmeniškais laiškais.
Ačiū tėvui ir sūnui Petkams, ”Marquctte” laido

tuvių namų savininkams, už nuoširdų ir gražų pa
tarnavimą.

Visų mūsų draugu, pažįstamų ir artimųjų maldos, 
o taip pat ir paguodos žodžiai sustiprino mus sunkioj 
atsiskyrimo valandoj.

Visiems nuoširdus ačiū.

SŪNUS — CEZARIS SU ŽMONA GENOVAITE. 
VAIKAIČIAI------ ALGIS IR EDAS SU ŠEIMA.

SESERYS — JULIJA, STASĖ, JADVYGA 
SU ŠEIMOMIS,

IR BROLIS EDVARDAS SU ŠEIMA.

• Bronė Macijauskienė, 
gyv. Point Pleasant Beach, 
atnaujindama Dirvos pre
numeratą, pridėjo auką 13 
dol. Ačiū.

SOVIETŲ PAŠTO 
SKRIAUDOS

Kongresmenas Benjamin 
Gilman iš Ne\v Yorko, JAV 
atstovų rūmų pašto ir civi
linės tarnybos komiteto na
rys, siekia įrodyti, kad so
vietai sistematiškai izoliuo
ja mažumų grupes, laužy
dami jų laisvę susirašinėti 
su užsienyje gyvenančiais 
Jis pranešė ietuvių Infor
macijos Centrui, kad jau 
turi apie 400 dokumentų 
liudijančių sovietų pašto 
kliudyme.

Lietuvių Informacijos 
Centras surinko ir jam pri
statė ketvirtadalį tų doku
mentų : juos dar ir teberen- 
ka,

JAV Kongreso apklausi
nėjimai šia tema įvyks š. 
m. rugsėjo mėn. kapitoliu- 
je. Jie viešumon iškels so
vietų pastangas apeiti Tarp
tautinį pašto susitarimą ir 
Helsinko susitarimus, sulai
kydami siunčiamus laiškus 
ar siuntinius, ar dažnai 
grąžindami juos str mela-

Los Angeles šv. Kazimiero parapijos choras 1983 m. birželio 19 d. atlikęs programą 30-je 
Lietuvių Dienoje. Vidury sėdi: pianistė A. Apeikytė, komp. B. Budriūnas. kleb. prel. J. Ku
čingis, sol, Karen Vidž.iūnienė ir komp. A. Jurgutis, dabartinis choro vadovas.

gingtt užrašu; Adresatas 
nežinomas.

Kongrcsmanui rūpi kelti 
aikštėn įvairius Sovietų 
Sąjungos daromus pašto 
susisiekimo truk dymus. 
Pvz., Frankfurte veikianti 
vokiečių žmogaus teisių or
ganizacija (Gesellschaft fur 
Menschenrechte) sužinojo 
iš siuntinių agentūros, kad 
visai eilei Sovietų Sąjungos 
gyventojams yra uždrausta 
gauti siuntinių iš užsienio. 
Daugiausia jų — kalinių 
šeimos. Jų tarpe dvi lietu
vės — Irena Gajauskienė 
Kaune ir Irena Skuodienė 
Vilniuje.

Norintieji, kad jų pavyz
džiai būtų įtraukiami į liu
dijamosios medžiagos sąra
šą, yra raginami kuo grei
čiau persiųsti tuo reikalu 
turimą dokumentaciją. Do
kumentus, ieškinius bei ki
tus faktus, liečiančius paš
to susisiekimo laisvės kliu
dymą siųsti Lietuvių Infor
macijos Centrui ar tiesiog 
kongresmano Gilmano at
stovui šiuo adresu: David 
Eno, 2160 Rayburn Build
ing, M'ashington, DC 20515.

PADĖKA

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdyba perspausdino 1932 
m., Kaune, išleistą korpo
racijos Neo-Lithuania pir
mojo dešimtmečio veiklos 
leidinį, šio leidinio pirmieji 
egzemplioriai buvo pateikti 
neolituanų ir tautininkų 
gausiame susitikime, įvyku
siame 1983 m. birželio 30 
d. Lietuvių Tautiniuose Na
muose, Antrųjų pasaulio 
lietuvių dienų proga.

Filisteriai, Įvertindami 
vyr. valdybos pastangas ir 
norėdami prisidėti prie di
delių spaudos išlaidų suma
žinimo, iteikė aukas:

Vytautas ir Jadvyga Di
džiuliai — $500.00.

Spaustuvininkai Valenti
nas Krumplys ir Jurgis 
Stulpinas — $400.00.

Donatas ir Vida Biliūnai 
— $200.00.

Algis Modestas — $100.
Dr. Leonas Kriaučeliū

nas — $100.00.

A.L.T. S-GOS EAST CHICAGOS SKYRIUS, 
š. M. RUGPIŪČIO 13 D., ŠEŠTADIENJ, 
ELENOS IR KAZIMIERO POCIŲ SODYBOJE 

532 LAKE SHORE COUNTY ROAD, 

BEVERLY SHORES, 1ND.

RENGIA

DIRVAI PAREMTI 
GEGUŽINĘ.

Skanus maistas, baras, loterija, graži muzika 
ir kitos pramogos.

PRADŽIA 1 VAL. P. P.

Visi kviečiami atvažiuoti, praleisti popietę 
prie ežero ir atsigauti senų ąžuolų pavėsyje.

SKYRIAUS VALDYBA

Vaclovas Mažeika — 
$100.00.

Mečys A, Šimkus — $100.
Bronius Kasakaitis — 

$100.00.
Stasys Virpša — $100.00.
Vytautas Aleksandrūnas 

— $50.00.
Valentina Mažeikienė — 

$40.00.
Juozas Jurevičius — $30.
Aleksas Jucys — $30.00. 
Teodoras Blinstrubas — 

$25.00.
Romas česas — $25.00. 
Stasys Mankus — $25.00. 
Nuoširdi padėka visiems 

aukotojams.
Atskira padėka spaustu

vininkams filisteriams — 
Valentinui Krumpliui ir 
Jurgiui Stulpinui, už 
kruopštų, greitą ir aukštos 
kokybės darbą. Jų koopera- 
vimas ir bendras rūpestis 
įgalino vyr. valdybą šį lei
dinį išleisti tokį, koks buvo 
originale su spalvotu Her
bu ir priesaikos tekstu.

šio leidinio minimalinė 
kaina yra 20 dol. Prašomos 
ir laukiamos aukos.

Užsisakyti šiuo adresu: 
6620 So. Rockvvell St., Chi
cago, III. 60629, tel (312) 
925-0035.

Tad dar kartą korporan- 
tiškas ačiū pirmiesiems me

cenatams ir visiems talki
ninkams.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. valdyba

• JAV LB Tarybos meti
nis suvažiavimas įvyks š. 
m. spalio mėn. 22-23 d. d. 
Charterhouse viešbutyje, 
24800 Euclid Avė., Euclid, 
Oh. 44117, tel. (216) 261- 
0300. Rezervuojant kam
barį su nuolaida pasisakyti, 
kad atstovas Lithuanian 
Community. Kreiptis j mgr. 
Martha Berry.

• 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, Ind. rengia 
gegužinę Dirvai paremti.

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

(213) 829-4757 (213) 893-7584

VINCENT JUODVALKIS
Certified Public Accauntant

2802 Santa Monica Bonlevard 
Santa Monica, CA 90404

14659 Limedale Street

Panorama City, CA 91402
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