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Tvirtas prezidento Reagano 
pareiškimas už Pabaltijo 

nepriklausomybę
Jis bus oficialiu dokumentu Jungtinių Tautų sesijoje

Nauji Maskvos ėjimai
Tarptautiniame šachmatų žaidime

Vytautas Meškauskas

Jungtinių Amerikos Val
stybių nuolatinė atstovė 
Jungtinėms Tautoms, Jeane 
J. Kirkpatrick liepos 29 d. 
įteikė Jungtinių Tautų ge
neraliniam sekretoriui, Ja- 
vier Perez de Cuellar prezi
dento Reagano pareiškimą, 
padarytą trijų Pabaltijo 
valstybių — Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos — nepri
klausomybės pripažinimo 
sukaktuvių proga. Ji pa
prašė, kad šis pareiškimas 
būtų laikomas oficialiu do
kumentu Jungtinių Tautų 
Visuotinio Susirinkimo, ir 
būtų paskelbtas. 38-sis Vi
suotinis Susirinkimas svar
stys tautų apsisprendimo 
svarbą ir skubų nepriklau
somybės suteikimą. Seka 
prezidento Reagano pareiš
kimas :

1983 m. liepos 26-tą mes 
atžymime Jungtinių Ame
rikos Valstybių suteikto tri
jų Pabaltijo respublikų — 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos nepriklausomybės de 
jure pripažinimo 61-ias me
tines. Kiekviena iš tų vals
tybių buvo pilnateise Tau
tų Sąjungos narė ir jos bu
vo pasirašiusios nepuolimo 
sutartis su Sovietų Sąjun
ga. Tačiau daugiau kaip 
prieš keturiasdešimt metų 
visos trys šalys buvo smur
tu įjungtos i Sovietų Są
jungą. Tai įvyko gėdingo 
Molotovo-Ribbentropo Pak
to, kuris padalino Rytinę 
Europą į Nacių ir Sovietų 
įtakos sferas, pasėkoje.

Tęsdama neteisėtą Pa
baltijo valstybių okupaciją 
pagal Molotovo-Ribbentropo 
Pakto nuostatus, Sovietų 
Sąjunga pažeidžia tarptau
tinę teisę, ypač teisę apsi
spręsti, kaip nustatyta 
Jungtinių Tautų Chartoje ir 
vėlesniuose Visuotinių Su
sirinkimų nutarimuose. Vi
suotinio Susirinkimo rezo
liucija 1541 apsisprendimo 
klausimu nustato, kad nuo
sprendis įjungti į kitą vals
tybę "turėtų įvykti tik tų 
teritorijų gyventojams lais
vai išreiškus savo pageida
vimus, ir pilnai įsisąmoni
nus, ką reiškia statuso pa
keitimas; o jų pageidavimai 
turėtų būti išreikšti jiems

JAV prezidentas Ronald Rėagen

būnant pilnai informuo
tiems, bešališkai pravesto 
demokratinio proceso būdu, 
kuris remiasi visuotinu pil
namečių balsavimu”. Užuot 
respektavusi tokį demokra
tinį procesą, Sovietų Sąjun
ga brutalia jėga įjungė tris 
Pabaltijo valstybes j savo 
imperiją.

1940 metais Sovietų Są
junga įsiveržė, okupavo ir 
aneksavo Pabaltijo valsty
bes, ir ėmėsi žiaurios sovie
tizacijos politikos. Po to, 
per vieną teroro naktį 1941 
metų birželio mėnesio 14-tą 
dieną Sovietai ištrėmė la
bai daug pabaltiečių į Gu
lago lagerius, kur daugelis 
jų žuvo.

Nacių okupacijai Pabalti
jo valstybėse pasibaigus, 
Sovietai vėl įsiveržė į Pa
baltijo valstybes ir vėl įsi
tvirtino žudynėmis, prie
spauda ir naujais masiniais 
trėmimais. Tarp 1944 ir 
1949 metų, apie 600,000 pa
baltiečių — iš bendro ke
turių milijonų su viršum 
gyventojų skaičiaus — bu

vo ištremti į Sibirą. Pasi
priešinimas sovietinei oku
pacijai užtruko iki 1952 
metų — aštuonerius metus 
po raudonosios armijos 
įžengimo.

Nuo to laiko Sovietai są
moningai vykdė prievarti
nio rusinimo politiką, siek
dami nutautinti Pabaltijo 
valstybes. Pabaltijo tautų 
religinis, kultūrinis ir isto
rinis paveldėjimas buvo 
niekinamas ir slopinamas. 
Nepaisant to, Sovietų Są
jungai nepavyko smurtu 
priversti pabaltiečių priim
ti jiems svetimą gyvenimą 
pagrįstą totalitariniu domi
navimu.

šiandien Pabaltijo tautos 
ir toliau tęsia kovą dėl lais
vės ir teisės apsispręsti. 
Plačiai iškilo disidentiniai 
sąjūdžiai reik alaujantys 
tautinių, politinių ir religi
nių teisių. Lietuvoje, pavyz
džiui, kur nuolat platinami 
penkiolika pogrindžio leidi
nių, neseniai 148,000 gy
ventojų pasiuntė protesto 
peticiją Maskvai — tai ne-

Neseniai, stebėdami tarp
tautinės politikos areną, būkš- 
tavome, ar tik nepasikartos 
1972 metų ‘grūdų afera’, ka
da - administracijai norint vir
šūnių konferencijos ir santy
kių su sovietais atlydžio - so
vietai slaptai labai pigiomis 
kainomis supirko didelius kie
kius grūdų. Iš tikro po savai
tės atėjo žinia, kad amerikie
čiai su sovietais susitarė Vie
noje dėl didesnio kiekio grūdų 
pardavimo per ateinančius 
penkis metus. 1975 m. su so
vietais buvo sutarta, kad jie 
kiekvieniais metais pirks ne 
mažiau 6 milijonų tonų. Tas 
susitarimas galiojo, nors pre
zidentas Carteris, užpykęs ant 
sovietų už Afganistano užpuo
limą, paskelbė embargo, ne
leisdamas jiems čia pirkti dau-

girdėtas skaičius bet ku
rioje kitoje Sovietų kontro
liuojamoje srityje. Yra bū
dinga, kad į šias pastangas 
atgauti Pabaltijo laisvę, 
Sovietai atsako pabaltiečių 
tautinių teisių paneigimu 
bei šių narsių lietuvių, lat
vių ir estų įkalinimu, ištrė- 
mu ar uždarymu į psichia
trines ligonines.

Amerikiečiai pritaria tei
singiems Pabaltijo tautų 
valstybinės nepriklausomy
bės siekiams. Mes negalim 
likti nebyliais kai Sovietų 
Sąjungos vyriausybė pa
kartotinai atsisako leisti 
šioms tautoms būti laisvo
mis. Mes remiame jų teisę 
apspręsti savo pačių valsty
binį likimą, teisę įrašytą 
Helsinkio Deklaracijoje, ku
ri teigia, kad "visos tautos 
visuomet turi teisę, visiškai 
laisvai, kada ir kaip jos pa
čios nori, be išorinio kiši
mosi, apspręsti savo vidinę 
ir išorinę politinę padėtį ir 
siekti tokios politinės, ūki
nės ir kultūrinės raidos ko
kios jos pačios pageidauja”.

Dėl šios priežasties, Jung
tinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė niekad nepripa
žino Pabaltijo valstybių 
įjungimo j Sovietų Sąjungą, 
ir to nedarys ateityje.

šia proga mes norime pa
tvirtinti šią mūsų politiką 
paminėdami 1922-ais me
tais paskelbto trijų Pabal
tijo respublikų pripažini
mą. Tai darydami mes pa
brėžiame savo besitęsiantį 
į s i pareigojimą Jungtinių 
Tautų Chartos principams 
ir tikslams, ii' taikai bei 
laisvei pasaulyje. 

giau negu nustatytą 6 mil. to
nų kiekį. Kadangi JAV tuo 
metu niekas neparėmė - ir ja
vų derlius Kanadoje, Argen
tinoje ir Vakarų Europoje bu
vo labai geras - sovietai galėjo 
savo pareikalavimą patenkin
ti kitur, o JAV pritrūko san
dėlių neparduotiems grūdams 
laikyti.

Prezidentas Reaganas, pai
sydamas ūkininkų interesų, 
embargo atšaukė, bet tai ne
grąžino sovietinių užpirkėjų. 
Nors įvykiai Lenkijoje buvo 
derybas kuriam laikui pertrau
kę, dabar susitarta, kad sovie
tai galės pirkti 50% daugiau 
negu 1975 m., būtent po 9 mi
lijonus tonų. Tai minimumas 
kurį JAV įsipareigojo patiekti. 
Praktiškai, nors šiais metais so 
vietų derlius yra geresnis, bet 
vis dar 30 ar daugiau milijonų 
tonų žemesnis už pareikalavi
mą ir plano tikslą; sovietai 
galėų pirkti daugiau, jei ... 
amerikiečiai elgsis gerai. Ži
noma, tai sutartyje neįrašyta, 
bet savaime suprantama. Ir 
šiuo metu buvo sovietams tin
kamas ėjimas jų ‘taikos’ ofen
zyvoje.

Tokių ėjimų buvo daugiau. 
Visų pirma, jų sutikimas to
liau kalbėtis apie žmonių tei
ses ir Madrido konferencijai 
pasibaigus. Mainais už tai 
JAV sutiko kalbėtis dėl kariuo 
menių Europoje sumažinimo - 
sovietams labai rūpi amerikie
čius iš Europos visai išstumti.

Sovietai visą laiką priešinosi 
susitarimų laikymosi inspekci
jai vietoje. Dabar jie staiga de 
rybose dėl Varšuvos Pakto ir 
Nato pajėgų sumažinimo su
tiko įtartinus prasižengimus, 
t.y. nepraneštą kariuomenės 
ar ginklų telkimą, patikrinti 
vietoje. Bent iš principo, kaip 
bus praktiškai dar . sunku pa
sakyti. Pagaliau sovietai suti
ko skaičiuoti ne tik raketas ar 
kitas priemones nunešti sprogs
tamus atominius užtaisus į tai
kini, bet ir pačius užtaisus de
rybose dėl atominio apsigink
lavimo. Jei prie to dar pridė
sime karo stovio panaikinimą 
Lenkijoje, nors niekas neabe
joja, kad tai buvo grynai kos
metinė priemonė, turime kons
tatuoti, kad ‘geros valios’ in
tencijų iš sovietų pusės buvo 
parodyta nemažai. Žinoma, 
ne už dyką. Iš visų sandėrių 
ir jie turi naudos.

To sąryšio negalima išleisti 
iš akių ir stebint įdomius sig
nalus iš Centro Amerikos. Jau 
rašėme - Castro, Nicaragvos 
vyriausybė ir sukilėliai Salva
dore staiga pasisakė už dery
bas, lyg nematomam dirigen
tui mostelėjus. Išsigando pre
zidento Reagano įsakyto laivy-

(Nukelta į 2 psl.)
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Kas slypi po sovietu nuolaidom? - Iš Brežnevo paveldėtas 
režimo paralyžas. - Thomo Brazaičio reportažai. 

------------ - V. Adamkus pagal ttallstreet Journal’g. ----------
Pirmame puslapyje konsta

tavę sovietų ‘taikingus’ ėjimus 
pasvarstykime jų priežastis. 
Aišku, jie nenori prileisti prie 
JAV atsiginklavimo ir ginkla
vimosi lenktynių, bet tam, at
rodo, buvo ir yra geresnių prie
monių, ypač turint galvoje na
muose esančią opoziciją prieš 
Reagano karingą laikyseną. 
Žinia, gali aiškinti, kam gi rei
kia jiems laužyti galvą, jei ir 
taip sulaukė pakenčiamų re
zultatų. Pvz. pereitą savaitę 
buvo paskelbta, kad Valsty
bės ir Prekybos Sekretoriai 
Shultz ir Baldrige rekomenda
vo Reaganui atšaukti draudi
mą sovietams parduoti naftos 
ir dujų produkcijai reikalin
gus įrankius. Kaip atsimena
me, Reaganas buvo sugriežti
nęs Carterio laikais pradėtus 
draudimus, nenorėdamas pri
leisti prie dujotiekio iš Sibiro i 
Vakarų Europą pratęsimo. 
Nepaisant visų draudimų ir 
triukšmo, sovietai nusipirko - 
ko negavo JAV-bėse - Europo
je ar Japonijoje ir dujotiekį bai 
gia. Eina gandai, kad už 
draudimo atšaukimą jie pasi
žadėjo tuojau dar nupirkti 
200 dujotiekio vamzdžių nu
tiesimui pritaikintus trakto
rius. Atšaukimui priešinasi 
Gynybos Sekr. Weinbergeris. 
Galimas daiktas, kad sovie
tams ir toliau būsią uždrausta 
tiekti aukštos kokybės grąžtus, 
kurių kitur negausi.

Pagal J. Restoną, Shultzas 
su sovietų ambasadorium Wa- 
shingtone Dobryninu, su ku
riuo dažnokai susitinka, savo 
pastangas įvertino C-plus

Nauji Maskvos 
ėjimai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

no telkimo ir jo nenutrauktos 
priešsovietinės retorikos?

Be abejo sovietai turėjo ži
noti, kad grėsmė Panamos ka
nalui anksčiau ar vėliau turės 
pažadinti JAV budrumą. Pa
galiau, ką padės visi kiti ‘tai
kos’ mostai, jei prie jų neprisi
dės atlydis prie JAV Pietų sie
nos? Tai padeda išspręsti ir 
mįslę apie staigų JAV laivyno 
telkimą, apie kurį iš anksto ne 
buvo painformuoti ir respub
likonų vadai Senate bei Atsto
vų Rūmuose. Galima prileisti 
kad prezidentas Reaganas, 
matydamas sovietų nuolaidu
mą kitur, apsisprendė pareika
lauti to ir Centro Amerikoje. 
Tokioje situacijoje Reaganas 
neturėjo tikėtis kokios stipres
nės sovietų reakcijos į jo lai
vyno telkimą ir žodžiais neiš
reikštą, bet faktinai parodytą 
pasiryžimą griebtis, jei reikė
tų, laivyno blokados. Žinoma, 
politiniai tai galų gale išeis 
Reaganui į naudą, nes admi
nistracija galės sakyti — mes 
pagrąsinom ir situacija pasi
keitė! Bet tai kaina, kurią so
vietai mielai sumokės už de- 
tentes atstatymą. 

laipsniu. Kodėl neaukštesnių? 
Todėl, kad Maskvoje tęsiasi re 
žimo paralyžius, prasidėjęs 
Brežnevo režimui baigiantis. 
Keletas būdingų smulkmenų.

Brežnevo sveikata jau buvo 
pašlijusi gerokai prieš mirtį, 
nuo 1975 metų. Rūpestingai 
surežisuotais pasirodymais pa
sauliui ir savo valdiniams bu
vo bandoma įrodyti, kad jis 
dar gyvas ir sveikas. Taip 
jam atsigavus po pereitų me
tų kovo mėn. ištikusio smūgio, 
rugsėjo mėn. jis buvo nuvež
tas į Bakų, kur užsilipęs ant 
pakėlimo pradėjo skaityti kal
bą, kurios tekstą jam įteikė jo 
artimas patarėjas Andrėjus 
Aleksandrov-Agentov. Po sep 
tynių minučių Aleksandrovas 
pastebėjo, kad jis įteikęs ne tą 
tekstą, kurį reikėjo. Be cere
monijų priėjęs prie galingiau
sio Sovietijoje žmogaus, Alek
sandrovas atėmė vieną tekstą 
ir padavė kitą. Susigaudęs 
Brežnevas pareiškė:

‘Tai ne mano kaltė. Turiu 
pradėti iš naujo.’

Kalbos transliacija buvo nu
traukta. Jos tekstą perskaitė 
pranešėjas.

Kas atsitiko Aleksandrovui? 
O gi nieko. Jis dažnai atpa
žįstamas fotografijose su And
ropovu, nors tas kitus Brežne
vo patarėjus pavarė. Ar tai 
būta provakacijos, kad įro
džius Brežnevo nesusigaudy
mą? Kiekvienu atveju, Brež
nevo nebuvo galima laikyti 
valdžios priešakyje, bet jis vis- 
tiek dar laikėsi. Pretendentai 
į jo sostą negalėjo, ar bijojo sa
vo tarpe susitarti. Nenuosta
bu, kad tokioje situacijoje And
ropovas, dėl savo saugumo vir
šininko posto, užėmė raktinę 
poziciją.

Paskutinė širdies atka Brež
nevą ištiko lapkričio 10 d. pus
ryčių metu, apie 8:30. Gydy
tojai oficialiai paliudijo jo mir
tį pusę pirmos po pietų. Tuo
jau buvo užaliarmuotos dvi 
gvardijos divizijų, visiems 
KGB ir policijos valdininkams 
buvo įsakyta likti savo tarny
bos vietose. Ketvirtą vai. po 
pietų buvo sušauktas prapla
tintas politbiuro posėdis, ku
riame dalyvavo tikrieji nariai, 
nariai-kandidatai, kai kurie 
CK žmonės ir visi Sovietuos 
maršalai. Maršalui Ustinovui
- Krašto Apsaugos ministeriui
- pasiūlius, Andropovas buvo 
išrinktas partijos generaliniu 
sekretorium ir laidotuvių ko
miteto pirmininku.

Kaip visi per televiziją ste
bėję laidotuves matė, atnešus 
karstą su Brežnevu prie ka
po, jį perėmė du duobkasiai ir 
bandė lėtokai nuleisti. Vienas 
jų kažkaip savo karsto galo ne
išlaikė ir karstas be reikiamos 
pagarbos nusmuko. Tai sukė
lė nemažai spekuliacijų. Pa
gal protokolą mirusius kari
ninkus, o Brežnevas turėjo 
maršalo laipsnį, nuleidžia ke
turi karininkai. Brežnevo lai
dotuvės, be to, truko 1 vai. 25 
min., o prieš jį mirusio Kosy
gino ir Suslovo - po 2 vai. O 

kas liečia per skubų nuleidi
mą, jei nesakyti numetimą, 
tai kalbama, kad ir dėl to kal
tas visos sovietų gamybos ko
kybės sumenkėjimas Brežnevo 
laikais, pasireiškęs ir karstų 
produkcijoje. Įdėjus sunkų 
Brežnevą į karstą ir jį pakėlus, 
dugnas neišlaikė. Dėl to kars
tas buvo sutvirtintas metalu, 
kas pakėlė karsto svorį, pra
lenkusi duobkasio pajėgumą

• ••
Nors dabar Andropovas yra 

daug geresnės sveikatos negu 
buvo Brežnevas, jis dar ven
gia daryti didesnių reformų. 
Režimo paralyžius tęsiasi to
liau.

• ••

Pats Andropovas už savo iš
kilimą turi būti pirmiausia dė 
kingas Stalinui, kuris tiek iš
žudė iškilusių sovietinių žmo
nių, kad Andropovas gavo pro. 
gos padaryti karjerą. Kadan
gi jo pavardė nėra tipiškai ru
siška ir jis pats yra gimęs Siau
riniame Kaukaze, spėjama, 
kad jis esąs armėnas - Androp- 
jan, o motina buvusi žydė, ly
giai kaip ir mirusi jo žmona. 
Apie tai Maskvoje jau buvo 
kalbama, kai tik prasidėjo - 
dar Brežnevui gyvam esant - 
trynimasis tarp Andropovo ir 
Cernenko dėl galimos įpėdi- 
ninkystės. Taip tvirtina Va
karuose gyvenąs disidentas Zo 
rėš Medvedev savo knygoje 
‘Andropow: Der Mann aus 
dem Kosakendorf, kuri netru 
kus išeis Hamburge. Ištrau
kas iš jos jau paskelbė Der 
Spiegei.

• ••

Toks žinių šykštumas apie 
valdančias asmenybes yra bū
dingas visai informacijai apie 
Sovietiją. Iš jos oficialiai leis
tų nuotrupų kiek teisingesni 
vaizdą gali susidaryti tik pa
tyrę ekspertai, tam paskyrę 
gerą savo gyvenimo dalį. Už 
tat su malonumu perskaičiau 
Thomo J. Brazaičio reporta
žus iš Sovietijos Clevelando 
The Plain Dealer skiltyse. Jis 
Sovietijoje praleido tik tris sa
vaites, nukeliavo 10,000 my
lių ir visą laiką buvo lydimas 
pristatyto vertėjo ir gido iš sau 
gumo spaudos agentūros ‘No- 
vosti’ Viktoro S. Tagašovo. 
Man labai įdomu, ką Tagašo- 
vui pasakys jo viršininkai, su
sipažinę su Brazaičio reporta
žais? Pagyrimo jis tikrai ne
turėtų gauti, nors gal jis ir tei
sintųsi, kad tikra tiesa yra dar 
blogesnė, negu Brazaitis pa
stebėjo. Žinoma, taip Sovieti
joje nepasiteisinsi.

• ••

Kalbant apie iškilusius lie
tuvius ... Kas nežino Valdo 
Adamkaus, U.S. Environmen- 
tal Protection Agency - gamtos 
saugos žinybos Didžiųjų ežerų 
regiono administratoriaus, ne
seniai matyto televizijos prog
ramose, kilus triukšmui dėl ži
nybos tvarkymo Washingtono 
centre.

■ Iš kitos pusės
Dvi pažiūros:

"Orkestras ir unijos narių tvarkoma miesto 
centre salė iščiulpė visus pinigus, nors rengėjai, 
ypatingai Ingrida Bublienė, aukomis sugebėjo su
rinkti labai didelę sumą — 50,000 dol... Nors la
bai išlaidingas renginys, ne tik suteikė malonumą 
išgirsti LIETUVIŠKAI DAINUOJANČIUS APIE 
LIETUVIŲ KOVAS SU KRYŽIUOČIAIS, BET IR 
PAJUSTI PASIDIDŽIAVIMO JAUSMĄ, KAD IR 
MES GALIME PADARYTI DAUGIAU, KAIP KI
TOS TAUTYBĖS”.

Taip liepos 28 d. DIRVOJE rašė A. Juodvalkis, tuo 
tarpu liepos 14 d. Nr. A. Balašaitienė ten pat pastebėjo: 

"Negalim neįvertinti rengėjų pastangų dar 
kartą pastatant I Lituani, tačiau tokios milžiniš
kos išlaidos nevisai pateisino pastatymą ... Mil
žiniškos suaukotos sumos teko daugumoje ne lie
tuviams. Susipažinus su operos libreto iš kelių 
enciklopedijų, to libreto klaidomis ir pačia nuotai
ka— kai operoje tarp pasidabinusių vokiečių ri
terių bei dvasiškių VAIDINA SKURDŽIAI APSI
RENGĘ LIETUVIAI — darosi graudu, kad mūsų 
praeities didybės nėra ... eilinis žiūrovas tikėjosi 
žymiai daugiau.”

Man rodos, kad iš operos mes tikimės per daug, be
veik Lietuvos išvadavimo. Iš tikro gražiausios operos 
sukasi apie paskirų žmonių meilę ir aistras, o ne tautų 
likimą. Nejauku skaityti, kad Į metus pastatydami vieną 
operą, išvertę jos tekstą Į savo kalbą, ir tuo pakenkę jos 
grožiui, mes jau pralenkiam kitas tautybes. Pasakyk tai 
italui ir jis atkirs: kam mums savo opera kokiam nors 
užkampyje, jei visos didžiausios pasaulio operos institu
cijos stato itališkas operas ir jas dainuoja itališkai. Taip 
pat ir žydai neturi Amerikoje savo tautinės operos, ir 
kam jos jiems reikia, jei jie, galima sakyti, pirmuoju 
smuiku griežia visam Amerikos muzikaliniam gyvenime 
ir sudaro didelę publikos dalį.

Pagaliau, jei mums taip besigiriant savo opera, kas 
nors imtų ir paklaustų, o ką jūs laikote savo reprezen
taciniu pastatymu? Atsakymas, kurio reiktų tikėtis, tu
rėtų būti: puoselėdami operos meną mes prisidėjom prie 
savitų, lietuviškų operų kūrybos. Vietoje to iš spektaklio 
skamba visai kitas atsakymas:

”Mes, nesigailėdami lėšų, pastatėm operą, ku
rios patys italai nebestato.”

Ką mes tuo būsime aplenkę? Italus? (vm)

Valdas Adamkus ”Wallstreet 
Joumal” skiltyse.

Liepos 28 d. apie jį ilgesnį 
straipsnį paskelbė The Wall 
Street Journal, vienas didžiau 
šių, daugelyje JAV miestų 
spausdinamų dienraščių, ku
riame yra kai kurių duomenų, 
mūsų spaudoje dar nepaskelb
tų. Dėl taupumo V. Adam
kaus administruojamo rajono, 
apimančio 6 valstybes, tarnau 
tojų skaičius sumažintas iš 
1,100 iki 660. Adamkus da
bar gaunąs $65,000 metinio 
atlyginimo. Ar tikrai jis iški
liausias iš visų administrato
rių? Dienraštis cituoja vieną 
atsakymą: ‘Jis negeresnis už 
kitus, bet gal būt gudresnis 
(- just smarter maybe)’. Poli
tinę karjerą Adamkus pradė
jęs suorganizuodamas Lithua
nians for Nixon sąjūdį. Pami
nėta jo tautinė kilmė. Išsilai

kęs Carterio laikais, ar jis savo 
poste pergyventų dar vieną 
naują demokratų administra
cija? Kai Michigano ežero fe
deracija apdovanojo Adamkų 
savo žymeniu - Rachel Carso 
avard - už drąsų pasipriešini
mą dabartinės administracijos 
bandymui mažiau rūpintis 
gamtosaugos reikalais, vienas 
tos organizacijos narys para
šė: ‘Organizacija, kuri apdo
vanojo Reagano paskirtą (pa
reigūną) niekados negaus ma
no pinigų. Ašišstoju.’ Ameri
ka vis dar yra partinė.

WANTED JOURNEYMEN 
PLASTIC INJECTION MOLD 

MAKERS
to work and live in a sinal congenial 
Community. Precuion mold shop 
serving the electronics industry has 
openings which require a minimum 
3 years currcnt experience in custorn 
mold shop environment. Excellent 
benefitš, proiit sharing Send resume 
or call:
MASTERCRAFT MOLD, INC. 

5621 NORTH 53RD AVĖ.
GLENDALE, AZ. 85301 

(602) 931-9105
(31-54)

PR1NTING
Four-color btrippers, 8-10 years Jou r- 
neymen wh> want to live and work 
in mid-Michigan. Progressive, quali- 
ty shop. No layoffs $11.50 per hour 
2nd shift, $12.00 per houi 3rd shift. 
Apply call or write to lames
HOUVENDER. PENDELL PRINTING 
INC., 1700 James Savagr. Rd., Mid- 
land, Mich. 48640. 517-496-3333.

(28-23)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work in sunny Florida 
experienced 

CRITICAL CARE RN’s 
and 

INTENSIVE CARE SUPERVISOR 
for 97-bed hospital in centrai Florida 
located midway betvveen Daytona 
Beach & Orlando. Full fle part time 
openings for 3 to I I & I I to 7 shifts. 
Pleasant working environment & 
competitive wage & benefitš program. 
Call 904-734-2323 collect. Cathy 
Simms, Director of Personnel, FISH 
MEMORIAL HOSPITAL DeLAND, 
Fla. 32720. (25-34)
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EIKIME AUŠROS KELIU...
šiemet švenčiam I-jo lie

tuvių tautos laikraščio AUŠ
ROS 100 metų sukakti. Tai 
mėnraštis suteikęs viso lie
tuvių tautinio judėjimo 
pradžią. 1883 m. balandžio 
mėn. prūsų Ragainėje pasi
rodęs A. Baranausko sure
daguotas žurnalo pavydalo 
laikraštis AUŠRA, per tre- 
jis ėjimo metus sunkiose 
sąlygose redaguojama, sve
timųjų peikiama ir trukdo
ma, išvarė tokį kultūros 
barą, jog jos leidėjų ir ben
dradarbių, o taip pat ir dau
gybės knygnešių dėka nuo 
to laiko aktyviai prasidėjo 
lietuvių tautinio atgijimo 
gadynė, paruošta atskirų 
asmenų kelerių metų prieš
aušrio darbais, tartum dir
vos parengimu lietuvių 
tautai viešai prabilti: Ir kai 
lietuvių tautos priešai ra
šė jai mirties sprendimą, 
tai taurūs poetai, literatai, 
žurnalistai, istorikai savo 
raštais budino lietuvius iš 
miego, šaukė prie jos atgi
mimo.

Tai didelė tautos sukak
tis, kurios paminėjimai tu
rėtų būti dideli, iškilmingi 
ir tęstis visus metus, kad 
pajustų kiekvienas pasaulio 
lietuvis, kokia jėga yra 
spausdintas žodis, kuriuo 
tauta viešai prabilo Aušro
je.

Mažutė, silpnutė Aušra 
tiktai kukliomis kelių lietu
vių lėšomis leidžiama. Pra
džioje Lietuvos atgimimo 
vado dr. Jono Basanavi
čiaus, paskiau kitų tėvynės 
patriotų vis jautriau taikė 
į lietuvių širdis stengdama
si pakelti tautą iš ilgų dau
gelio metų miego, branginti 
savo kalbą ir siekti savo 
tautai teisių, kokias turi 
visos kitos tautos.

Tas didysis Aušros ini
ciatorius J. Basanavičius ir 
daug kitų jo bendradarbių 
savo patriotinius jausmus 
bei troškimus reiškė ir as
meniniais raštais atskirais 
leidinėliais tartum prieš
aušrio laikotarpyje ruošda
mi dirvą Austai. Apie tai 
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė 
rašė: ”Mus, to meto jau
nesnės kartos susipratusius 
inteligentus Basanavičiaus,

Šliūpo ir Kudirkos raštai 
veikė kaip pasakų stebuk
lingas vanduo, kuris numi
rėliams gyvybę grąžindavo. 
Svarbiausia pareiga laikėm 
praskinti kelią į milijonus 
mūsų analfabetų ir įkvėpti 
jiems prarastą tautinę są
monę. Tačiau, žinojom Ba
sanavičių, Šliūpą už jūrų 
marių nuo budelių kerštin
gos rankos pasislėpusius, o 
Kudirką baisios ligos džio
vos prie lovos prirakintą, 
nors1 pati Aušra savo gyva
vimo metu į mano rankas 
nepateko.”

Aušros spindulių veikimą 
įvairiai pergyveno ir kiti 
didieji lietuvių tautos gai
vintojai. Kudirka rašė: 
”žiūrau, ant pirmojo pusla
pio stovi Basanavičius. 
"Pranašas” — pamįslinau 
tada. Pradėjau vartyti 
"Aušrą” ir tiek tepamenu, 
kad atsistojau, nuleidau 
galvą nedrįsdamas pakelti 
akių ir, sukniubęs ant stalo 
apsiverkiau. O tu, paklydė
li, kur iki šiol buvai, kalti
nau save”.

O lietuvių rašomosios kal
bos tėvas prof. J. Jablons1- 
kis Aušrai pasirodžius taip 
k a 1 bėjo: "Basanavičiaus 
Aušra, jos mintys, kalba ir 
žodžiai, kaip perkūnas tren
kė pasirodžius mūsų tarpe 
ir tuojau išblaškė visus 
abejojimus ar svyravimus 
ir pastūmė visus į naująjį 
gyvenimo kelią”.

Ir taip nuo Aušros laikų 
lietuviškos spaudos akira
tis vis plėtėsi ir buvo sten- 
giamąsi lietuviškomis kny
gomis apimti daug plates
nes sritis. Nuo to laiko kny
gų kovoje išryškėjo ir įvai
rūs lietuvių tautos politi
niai visuomeniniai susigru- 
pavimai, kurių dar nebuvo 
iki Aušros pasirodymo. Taip 
pat nemaža poezijos ir kas
dienybės klausimų sprendi
mo. Daugelio mintys bei 
nusistatymai buvo skirtin
gai skelbiami, tačiau jų vi
sų pagrindiniai tikslai bu
vo — kelti lietuvių tautą 
jos pilnam atgimimui.

Kaip ir kiekvieną kovą, 
ją lydėjo aukos, kurių var
dus ilgainiui padengė už-

ALT S-gos Chicagos skyriaus naujoji valdyba. Iš kairės 
sėdi: Joana Linkuvienė — vicepirmininkė, dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas — pirmininkas, Veronika Lenkevičienė — sekretorė. 
Stovi: Juozas Žemaitis — informacija ir Viktoras Mastis — iž
dininkas. V. A. Račkausko nuotr.

Naujos valdybos užplanavimai
Neperseniai įvykusiame 

metiniame Tautinės Sąjun
gos Chicagos skyriaus na
rių susirinkime buvo išrink
ta nauja skyriaus valdyba, 
š. m. liepos mėnesio 28 d. 
ši valdyba pasiskirstė parei
gomis: Dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas — pirmininkas, 
Joana Linkuvienė — vice
pirmininkė, Veronika Len
kevičienė — sekretorė, inž. 
Viktoras Mastis — iždinin

kas ir Juozas žemaitis — 
spauda ir informacija.

Tuoj pat po pareigų pa
siskirstymo naujoji valdy
ba pradėjo svarstyti, kas 
pirmiausia jai tektų atlikti, 
ir kaip tą viską padaryti. 
Valdyba stengsis kuo ga
lint daugiau; įjungti į są
jungą narių tokių lietuvių, 
kurie griežtai nusistatę ko
voti prieš rusiškąjį impe
rializmą, kuris yra paver
gęs mūsų brangiąją tėvy

nę. Valdyba mielai bendra
darbiaus su visoms kitoms 
liet uviškoms organizaci
joms, kurios stengsis be- 
atodairos, nesimėtant į ne 
visai aiškius kelius, kovoti 
už pilną Lietuvos laisvės 
atgavimą ir lietuviškos kal
bos neužmiršimą.

Skyriaus valdyba, laiky
damosi Sąjungos tradicijų, 
nutarė ir šįmet ruošti va
saros sezono užbaigimui 
gegužinę, bei Naujųjų Me
tų sutikimą. Gegužinė nu
matyta suruošti Mary’s Se- 
minaiy žaliuojančiose aikš
tėse. Data: rugsėjo mėne
sio 11 d., vidurdienis. Ten 
galėsite ne tik užkąsti, iš
gerti, pašokti, nes turėsite 
ir muziką. Loterijoje kiek
vienas galės išmėginti ir 
savo laimę.

Naujųjų Metų sutikimas 
numatyta suruošti Chica
gos Lietuvių Tautiniuose 
Namuose. ALT S-gos Chi
cagos skyriaus valdyba, at
sisakydama nuo daugumos 
lietuviškų organizacijų no
ro per Naujųjų Metų suti
kimo ruošimą papildyti sa
vo iždą, nutarė, kad tokia 
idėja nėra vykusi, todėl iš 
Naujųjų Metų sutikimo da
lyvių bus imama tik 15 do
lerių. Kiekvienas dalyvis 
gaus gerą vakarienę, o ant 
kiekvieno dešimt žmonių 
stalo ras vieną bonką šam
pano ir vieną bonką vyno. 
Be to, bus muzika ir veiks 
baras.

Iki malonaus pasimaty
mo gegužinėje ir Naujuo
sius Metus sutinkant!

Juozas žemaitis

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

mirsimo šydas. Todėl mi
nint šią didžią istorinę tau
tos sukaktį mums būtų 
šventoji pareiga iškelti die
nos švieson tą laikotarpį ir 
vardus tų, kas toje kovoje 
nukentėjo.

Aušra gaivino ir traukė 
savo įtakon inteligentus ir 
kaimo visuomenę, vyresnius 
ir jaunuolius, nes joje bu
vo jaučiama tartum pa
slaptinga galybė, kuri ska
tino senų ii- jaunų širdis į 
darbą, į kovą, skelbė, kad 
jokios kliūtys, jokios už
tvaros nebesulaikys "Auš
ros” spindulių besisklei
džiančių, į lietuvių sąmonę, 
į ryžtą atstatyti laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą. Ir 
nebesulaikė, upės bėgimo 
nebegalėjo priešai užtvenk
ti.

Taigi Aušra buvo tautiš
kai sąmoningos lietuviškos 
dvasios periodikos pradi
ninkė, o po to pradėjo eiti 
Varpas, Ūkininkas ir eilė 
kitų. Pildėsi dr. Jono Basa
navičiaus viltys, kad grei
tai greitai žemės atsibus, 
pažadins daigą žalią, iš mie
go, iš gilaus prikels grabus, 
nušluos nuo dulkių kelią!

Emilija čekienė

‘Arpber Holidays” 

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
KOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 

mokesčiu.
Registracijos, informacijos reikalu 

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

Massachusetts ir Kanadoje 1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEM8ER

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.

PRJCES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE 3UBJECT 
TO CHANGES.
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NAUJIENOS TURI AUKSINĘ PROGĄ BENT KARTĄ 
PASIRODYTI POZITYVIAIS DARBAIS

Dr. Antano Butkaus atsakymas į Naujienų išpuolius
Liepos 22 d. Naujienų 

vedamasis paskirtas dabar
tiniam JAV LB krašto val
dybos pirmininkui. Redak
torius neva pagiria, bet tuoj 
pat prikiša šališkumą: ”dr. 
Antanas Butkus yra geras 
kalbėtojas”. Antram saki
nyje tačiau teigia; "Jis gali 
paimti bet kokį visuomeni
nio lietuvių gyvenimo klau
simą, sugeba prieiti prie to 
klausimo iš pasirinkto šono 
ir klausytojus beveik įtiki
na, kad jis teisus.” Iš pavir
šiaus antrasis Naujienų sa
kinys tik patvirtina pir
mąjį, pavaizduodamas, kad 
AB yra geras kalbėtojas. 
Tačiau Naujienų redakto
riui tikriausiai rūpėjo skai
tytoją įtikinti, kad sau
gotus! AB, nors pastarasis 
ir "duonos žadėtų”. Ket
virtam sakinyje duodamas' 
neva pavyzdys: "Tautinin
kų tarpe atsiranda apdai
resnių už dr. B”.

Toliau Naujienų vedama
jame užkliūva Dirva, kad 
AB straipsnius spausdina 
vedamaisiais, nors pats 
Naujienų redaktorius tvir
tina, kad ”AB sako (rašo) 
nepaprastai apdairias kal
bas”. Nežinau, kokia yra 
Naujienų praktika vedamų
jų rašyme, tačiau kituose 
lietuvių laikraščiuose, pav. 
Tėviškės Žiburiuose, tas 
praktikuojama. Tą daro ii" 
amerikonai, net moksliniuo
se žurnaluose dažnai užtin
kami taip vadinami "guest 
editorials”. Tie vedamieji 
savaime turi atitikti gero 
laikraščio, kokiu be abejo 
yra Dirva., redaktoriaus 
nuomonei ir to laikraščio 
pagrindinei linijai. Naujie
nos pastebi, kad "apdaires
ni lietuviai žino, kad ne vi
si tautininkai pritaria dr. 
B. ar frontininkų suorgani
zuotam seimui. PLB seime 
dalyvavau tik kaip JAV LB 
KV pirmininkas. Seimą or
ganizavo specialus komite
tas. Nežinau, kiek tame ko
mitete buvo frontininkų. 
Ne viskas ir man II PLD 
patiko. Ryškiausias pavyz
dys tai JAV ir Kanados 
Kraštų Bendruomenių visiš
kas išjungimas iš Vl-tos 
Dainų šventės rengimo, 
nors pirmąsias penkias 
šventes rengė tik Kanados 
ir JAV LB-nės.

Sekančiam paragrafe 
Naujienos, norėdamos pa
vaizduoti mano "ypatingus 
sugebėjimus” taip prašau
na pro šalį, kad tuo jos su
niekina buvusią nepriklau
somos Lietuvos valstybinę 
santvarką, palvgindamos ją 
su sovietinio diktatoriaus 
Jaruzelskio valdžia Lenki
joje.

Lyg atsiprašinėdamas už 
tą įžūlumą, Naujienų redak
torius toliau rašo, kad jis

nenori kritikuoti dr. B., 
bet "nori sudaryti jam pro
gą pašalinti viena nemalonų 
lietuvių tarpe kilusį nesusi
pratimą”. šiuo atveju nuo
širdžiai pritariu Naujie
noms, kad Reorganizuotos- 
registruotos Lietuvių Ben
druomenės atsiradimas yra 
ne tik labai nemalonus, bet 
ir tragiškas išeivijos lietu
vių gyvenimo įvykis, skal
dąs mūsų pajėgas, bei kir
šinąs mūsų visuomenę.

Manyčiau, kad be aukš
čiau suminėtų "pasiboksa- 
vimų” Naujienų vedamojo 
pagrindinis tikslas buvo 
duoti "Antanui Butkui auk
sinę progą bent kartą pasi
rodyti darbais”, nes joms 
atrodo, kad "Antanas But
kus, JAV LB pirmininkas, 
labai lengvai galėtų šią by
lą nutraukti. Jis sutaupytų 
brangias bylos vedimo iš
laidas ii’ sumažintų lietuvių 
tarpe keliamą tarpusavio 
erzelį”. Bylą nutraukus 
teismo išlaidos tikrai pasi
baigtų. Dėl erzelio tai abe
joju, nes jį sukėlė ne JAV 
LB-nė, bet jos vardą netei
sėtai pasisavinusi R-LB-nė. 
Tą erzelį tik ji viena galė
tų ir pašalinti, jeigu R-LB 
laisva valia atsisakytų LB 
vardo! Tuomet ir byla sa
vaime susilikviduotų, nes 
LB nieko kito teisme ir ne
prašo, kaip tik nutraukti to 
vardo piktnaudojimą. Kaip 
kad Naujienos rašo, dabar
tinis JAV LB Krašto val
dybos pirmininkas šios R- 
LB-nės bylos nepradėjo, ta
čiau jis, pagal LB-nės kon
stituciją perėmė visus bu
vusių LB-nės KV neužbaig
tus įsipareigojimus. Tad ir 
prie geriausių norų to da
bartinis pirmininkas be LB 
Tarybos nutarimo neturė
tų daryti, kol nėra pašalin
tos tą teismą sukėlusios 
kliūtys.

Kas liečia mano asmeni
nę nuomonę dėl teismo, tai 
aš ją keliais atvejais LB-nės 
susirinkimuose ir užklaus
tas spaudos atstovams pa
reiškiau, kad teismu žmo
nių santykių nepagerinsim. 
Todėl R-LB-nės bylos pa
naikinimo rūpesčiu gyvenu

jau nuo seno. Dar prieš 
perimdamas LB-nės pirmi
ninko postą dariau asmeni
nius žygius gražiuoju susi
tarti su kai kuriais R-LB 
vadovybės nariais. Prieš 
keletą metų buvome priva
čiai sutarę ir dėl sąlygų 
kaip tą padaryti. Tuo rei
kalu buvome surašę Pro 
Memoria. Deja, kiti R-LB 
vadai šį mūsų susitarimą 
atmetė. Prieš tą susitari
mą savo laiku viešai išėjo 
ir Naujienos.

Nėra paslaptis, kad Nau
jienos yra vienos iš stip
riausių R-LB-nės rėmėjų ir 
turi didelę įtaką į kai ku
riuos jos vadovus. Tad iš 
savo pusės, parafrazuoda
mas Naujienas pareiškiu, 
kad šiandien Naujienos tu
ri auksinę progą bent kartą 
pasirodyti darbais, tarpi- 
ninkaudamos, kad R-LB-nės 
vadovai neteisėtai pasisa
vintą vardą atšauktų. Nau
jienoms ir R-LB-nės vado
vams tai padaryti auksinė 
proga susidarė ir dėl to, kad 
jų skelbiamos priežastys 
dėl ko jie įsteigė R-LB-nę 
jau nebeegzistuoja:

Pirma priežastis dėl ko 
jie sakėsi, kad įsteigė R-LB, 
tai tariamas LB-nės vadovų 
kolaboravimas su okupuo
tos Lietuvos kvislingais. To 
jie žinoma niekados neįro
dė, nes tokio kolaboravimo 
iš rinktų LB-nės pareigūnų 
niekados nebuvo. Tą pa
tvirtino VI PLB seimo me
tu ir VLIKo pirm. dr. K. 
Bobelis.

Antra priežastis R-LB 
tvirtinimas, kad tikroji LB 
griauna VLIKą. Ir tuo klau
simu, žinoma, duomenų ne
pateikė. Gi dabar to paties 
seimo metu PLB ir VLIKo 
vadovybės susitarė viena 
kitą gerbti ir sutarus bend
rai dirbti. (Ta proga nega
liu nutylėti "nepasigyręs”, 
kad ir aš dėl to VLIKo ir 
PLB vadovybių susitarimo 
gana daug prisidėjau).

Tad dar kartą prašau 
Naujienų ir R-LB-nės vado
vų išnaudoti šį svarbų mo
mentą ir atsiimti R-LB-nės 
vardą. Po šio kilnaus žesto 
aš ir JAV KV nariai mielai

priimsime visus buvusius 
R-LB-nės narius į vieną ir 
galingą Lietuvių Bendruo
menę. Kaip ne kartą savo 
kalboje ir spaudoje esu mi
nėjęs, kad mūsų LB-nėje 
gerų ir nuoširdžių bendruo- 
menininkų niekados nėra 
per daug. Užmiršę praeitį ir 
krikščioniškai paspaudę vie
ni kitų rankas galėsime at
sidėti svarbiausiems LB-nės 
idealams — lietuvybės iš
laikymui ir Lietuvos laisvi
nimo pastangoms.

Vedamojo pabaigoje Nau
jienų redaktorius gana mig
lotai užsimena apie vyres- 
no amžiaus lietuvių žinių 
surinkimą anketos pagal
ba, kurį savo laiku pravedė 
mano vadovaujama LB-nės 
Socialinių Reikalų Taryba. 
Šiam surašymui labai prie
šinosi Naujienos, teigdamos 
kad dėl to bus atimti pen
sininkų namai ir kt. Tai 
buvo piktas prasimanymas 
ir noras sutrukdyti statisti
nių duomenų surinkimą 
apie tų žmonių socio-ekono- 
minę padėtį. Nežiūrint Nau
jienų grasinimų, pakanka
mai duomenų buvo surinkta 
ir reikiami statistiniai duo
menys mūsų sociologų bu
vo apskaičiuoti. Tų duome
nų pagalba ir kitų didelių 
pastangų dėka LB-nė gavo 
tris ir pusę milijonų dole
rių paskolą iš JAV val
džios (HUD) prie Clevelan- 
do pastatyti Lietuvių Cent
rą, kuriame galės apsigy
venti 82 lietuvių šeimos, 
mokėdamos labai mažą bu

to nuomos mokestį, • nes 
HUD šalia paskolos kasmet 
dai- duos apie pusę milijono 
dolerių tiems ašmenims už 
savo buto nuomą užsimo
kėti. Paskolą už namus iš
mokėjus, jie liks Lietuvių 
Bendruomenės nuosavybe. 
Tai mano ir mano sunkiai 
dirbančių kolegų nuopelnas, 
pone Naujienų redaktoriau. 
O Jūs, kaip dažnu atveju 
vėl prašovėte pro šalį. Ne
jaugi Jums dar nenusibodo 
iškraipant tiesą, apkalbėti 
žmones, ar jų organizaci
jas?

Tiesa, panašūs centrai 
kaip Clevelande, šiuo metu 
yra bandomi išsirūpinti 
Chicagoje, Los Angeles ir 
kitur. Pabandykite, pone 
Redaktoriau apie juos ką 
nors pozityviai parašyti 
Naujienose, jeigu Jūs iš vi
so be užgauliojimų sugeba
te rašyti. O plunksną turi
te tikrai lakią.

Dr. Antanas Butkus
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KŪRYBA IR MOKSLAS!
Sudiev, Brangus Antanai Karingi!...

Stasys Santvaras

Buvo metų, kai buvom ne
pažįstami. Paskui sulaukėm iš 
tiso dešimtmečio, kai bendrai 
dirbom, sielojomės ir troškom 
mūsų Operos teatro visokerio
pos pažangos ir suklestėjimo. 
Pasalom atkilo praradimų ir 
nelaimių metai, kurie mus iš
skyrė iki nepasimatymo, iki 
nesusitikimo šioj visokių kvai
lybių kupinoj pakrantėj. Ir 
turbūt pralėkė penkiasdešimt 
metų, kai bičiulystės nedrums
tė jokie nelemti gyvenimo 
dumblai. Dar ši praėjusi pa
vasarį į Vardinių svaikinimus 
įsipynė jautrūs, o drauge ir 
bauginantys žodžiai iš Kau
no: ‘Brangus Staseli, sveikinu 
Tave Vardinių proga. Linkiu 
laimės ir sveikatos. Prašau pa 
sveikinti žmoną. Negaliu ra
šyti, svaikata pablogėjo pasku
tiniais metais. Neaplankau 
pajūrio ir Santvarynės. Bu
čiuoju.’ Ir tai buvo paskuti
niai Jo žodžiai, daugiau tokių 
niekad neteks sulaukti ...

Gerokai vėluodama, šiom 
dienom mus pasiekė labai liūd
na žinia, kad ‘Liepos 7 d., ei
damas aštuoniasdešimt ketvir
tus metus, mirė LTSR nusipel
nęs artistas, lietuvių profesi
nio teatro veteranas, vienas žy 
miausių mūsų operos solistų 
Antanas Kučingis’ (Literatūra 
ir Menas, Nr. 29, 1983.VII.21 
d.).

Trumpą nekrologą pasirašė 
Grupė draugų. Jokių fanfa
rų, jokių valdžios didikų pa
reiškimų, jokių gražbylysčių 
prie mirusio dainininko kapo 
duobės (galimas daiktas, vie
nas kitas žodis pasirodys vėles
nėse laikračių laidose; bet štai 
pati naujausia ištrauka iš laiš
ko: ‘Liepos 8 d. A. Kučingis 
buvo pašarvotas buv. Valsty
bės teatro scenoje su nuleista 
geležine uždanga (žiūrovų sa
lė remontuojama), o liepos 9 d 
15.30 palaidotas Romainių ka 
pinėse prie žmonos kapo. 
Daug žmonių lankė jį pašar
votą teatre, daug buvo ir ka
pinėse laidojant. Mažoka ar
tistų, išvažinėje atostogų. Ap
lankė pašarvotą Virgilijus No
reika.). Taip, Antanas Ku
čingis, kuris 1983 m. liepos 7 
dieną mirė Kaune, buvo vie
nas pačių gražiausių žiburių, 
vienas kertinių akmenų mūsų 
tautinio Operos teatro rūmuo
se. Žinia, tai kasdieniški ir 
gerokai apdėvėti posakiai, bet 
šiuo atveju juose žėri tiesa, tik 
tiesa.

‘Žmonių atmintis yra trum
pa’ - taip gan dažnai mes pa
tys pasakom. Gan greitai pa
mirštame tuos, kurie mus ža
vėjo, pamirštame tuos, ku
riuos mylėjom, pamirštam ir 
tuos, kurie dėl mūsų bendrų 
reikalų kentė ir kovojo. Antra 
vertus, ateina naujos kartos, 
kurios net ir netolimą praeitį 
tegali rasti tik vienokioj ar ki
tokioj istorijos kngyoj. Ne vi
siems turbūt jau yra pažįsta
mas ir velionis Antanas Ku
čingis. Tad šie atsisveikinimo 
žodžiai tegu būna žvilgsnis į jo 
gyvenimą ir į jo darbus.

Antanas Kučingis gimė 
1899 m. spalio 18 d. Veive
riuose. Jo tėvas buvo nagingas 
vyras, kurį laiką, kaip stalius, 
dirbo Veiverių Mokytojų se
minarijoje. Antanas šešis me
tus seminarijos chore dainavo 
sopranu, mokėsi smuiku groti, 
nuo vaikystės pamilo lietuvių 
liaudies dainas, keletą metų 
studijavo toj pačioj Mokytojų 
seminarijoj. Vėliau velionio 
šeima persikėlė gyventi į jo 
motinos tėviškę - į Mauručius, 
kurie buvo Antano ‘mylimiau
sia Lietuvos vieta’.

Kilus pirmajam pas. karui, 
keletą metų Ant. Kučingis mo 
kytojavo pradžios mokyklose. 
Atstačius nepr. Lietuvos vals
tybę, jis baigė Karo mokyklą 
ir Kauno muzikos mokyklą 
(1927 m.). Kariuomenėje įsi
gijo topografo specialybę (ve
lionio Antano bendradarbis ir 
bičiulis pulk. Juozas Andrius, 
žinomas žemėlapių autorius, 
šiuo metu gyvena Santa Mo
nikoj, Ca.). Iš kariuomenės 
pasitraukė į atsargą, gavęs 
majoro laipsnį.

Valst. Operos Teatre Anta
nas Kučingis pradėjo dirbti 
1924 m., padainuodamas Gre 
mino vaidmenį P. Čaikovskio 
operoj ‘Eugenijus Onieginas’. 
Teatre dirbo 45 metus, sukūrė 
70 vaidmenų, kurių tarpe ir 
pačius žymiuosius boso vaid
menis - Mefistofelį Gounod 
‘Fauste’, Orisą ir Varlamą 
Mussorgskio ‘Borise Goduno- 
ve’, Nilakantą Delibes op. 
‘Lakmė’, Leporelą Mozarto 
‘Don Zuane’, Kecalį B. Sme- 
tanos ‘Parduotojoj nuotakoj’, 
Pilypą G. Verdžio ‘Don Kar
le’ ir kt. 1977 metais, jau bū
damas 78 metų amžiaus, dar 
kartą naujuosiuose Vilniaus 
operos rūmuose dainavo ir vai 
dino Mefistofelį, po to dar pa
sirodydavo koncertų scenose. 
Retas, labai retas op. daini
ninkas gali pasidžiaugti tokiu 
savo darbų derlium.

Antanas Kučingis dainavo 
ir vaidino ir lietuvių kompozi
torių veikaluose. J. Karnavi- 
čiaus, Sr. operose ‘Gražinoj’ ir 
‘Radviloj Perkūne’ jis buvo 
Rimgaudas ir plikbajoris Bru- 
žiukas, Antano Račiūno ‘Tri
juose talismanuose’ Dainius, 
M. Petrausko - J. Dambraus
ko ‘Eglėj’ vaidila Rimonas, St. 
Šimkaus ‘Pagirėnuose’ dvaro 
urėdas Spoksa, B. Dvarionio 
‘Dalioj’ vysk. Masalskis, Vyt. 
Klovos ‘Dukteryje’ SS genero
las. Muzikos kritikai visus Ku 
čingio sukurtus liet, operų 
vaidmenis vertina teigiamai, 
kiek ryškiau išskirdami tik St. 
Šimkaus Spoksą. Operos teat
ro istorikas Vyt. Mažeika apie 
tą vaidmenį taip kalba: ‘A. 
Kučingio Spoksa - naujas, įdo
mus darbas lietuvių operos te
atro istorijoje. Šio ‘Pagirėnų’ 
herojaus įkūnijimas scenoje by. 
loja apie ryškaus satyrinio 
vaidmens gimimą nacionali
nėje operinėje dramaturgijo
je’.

Teatro draugija 1971 m. iš
leido Vilniuje monografijėlę 
tokiu vardu; Antanas Kučin

gis. Monografijėlės autorė - O. 
Narbutienė (mūsų operos teat
ro istorikė ir kritikė, St. S.). 
Spaudiny sutelkta stambus 
pluoštas Ant. Kučingio biogra 
fijos, jo darbų vertinimų bei 
aptarimų. Kad nebūčiau įtar 
tas pagirų rašymu (nors ir mi
rusiam), pasinaudosiu mini
mu leidiniu ir vieną kitą O. 
Narbutienės pastraipą čia pa
cituosiu. Tad paskaitykime, 
ką apie velionį Ant. Kučingį 
kalba O. Narutienė:

‘Lietuvos bosų karalium’ pa 
vadino Antaną Kučingį pir
mųjų mūsų operoje bosinių 
partijų atlikėjas Petras Oleka, 
sveikindamas jį 70-čio proga 
(1969. X. 18). Šie žodžiai taik
liai apibūdina dainininko vie
tą ir reikšmę lietuviškos operos 
istorijoje ... kurio balsu žavė
josi Paryžiaus, Stockholmo, 
Prahos, Maskvos muzikos my
lėtojai. Ir gražūs dainininko 
laimėjimai, aukšta vokalinė 
bei sceninė jo kultūra užsie
nyje visada buvo vertinami 
kaip viso Kauno teatro kūry
biniai darbo vaisiai’ (3 psl.).

‘Stebėdami A. Kučingį ope
ros scenoje, klausydami jo at
liekamų kūrinių bei liaudies 
dainų, visada jaučiame nepap 
rastą šio menininko įtaigą. Pa 
traukia dainininko interpreta
cijos paprastumas, tikrumas, 
joje atsiskleidžianti taip svarbi 
mene emocijų bei intelekto vie 
novė, kurią kaip tik ir nule
mia dainininko asmenybė. A. 
Kučingis - ne vien talentingas 
dainininkas, bet ir didelės 
vidinės disciplinos bei kultū
ros žmogus, žavintis kitus savo 
dvasine harmonija, santūria 
vidine šilima’ (4 psl.).

Neabejoju, kad O. Narbu
tienės žodžiai nors šiek tiek su
pažindino mus ir su Ant. Ku- 
čingiu, ir su jo menu. Teisy
bė, jis turėjo gražų ir spalvin
gą boso balsą, lengvai siekian
tį viršūnes, tauriai skambantį 
viduriniame registre, tvirtai 
aidintį žemuose tonuose. An
tano muzikalumas, ritmingu
mas, frazavimas, kaip sako
ma, buvo įgimta talento dova
na, bet muzikinės kultūros ir 
vaidybinio meno aukštumų jis 
pasiekė tik reiklumu sau pa
čiam, tik rūpestingu ir sunkiu 
darbu. Galime tik džiaugtis 
ir didžiuotis, kad Kučingio me 
nu žavėjosi Paryžiaus, Stock
holmo, Prahos, Maskvos, Ry
gos, Tallinno ir Helsinkio mu
zikos mylėtojai (O, Narbutie
nės monografijoj cituojami tų 
kraštų kritikų pasisakymai 
apie mūsų op. solistą). Pvz. 
čekai vienbalsiai teigė, kad 
‘Kučingis yra vienas pačių ge
riausių Kecalių (‘Parduotosios 
nuotakos’ piršlys) pasaulyje’. 
O čekai, kaip žinom, yra senos 
ir garbingos muzikinės kultū
ros žmonės.

Operinė lietuvių kalba tik 
anuo metu tebuvo pradėta 
kurti. O toji kalba yra nepap
rasta, ji pati turi skambėti 
kaip muzika, kas iš tikro nėra 
lengvai pasiekiama. Lemtis 
nepagailėjo man tų rūpesčių. 
Šiuose dirvonuose mudu su

A. A. Antano Kučingio istorinė nuotrauka, kaip jis pats 
užrašė Stasiui Santvarui, kad tai jo "paskutinis Mefistofelis”, 
net datą pridėjo "1977. VI. 19.” Tada jis paskutini kartą Mefis
tofelį dainavo Vilniuje.

Ant. Kučingiu ir susitikom, 
nes tada jis buvo beveik vie
nintelis op. solistas, kurio liet, 
kalbos tartis buvo be priekaiš
tų. Netrukus teko patirti, kad 
tobulos tarties siekimus jo sie
loj gimdo tvirta ir nepalaužia
ma gimtosios kalbos meilė. Ir 
kaip atrodo, Ant. Kučingis 
dar ilgus metus bus gyvu pa
vyzdžiu, kaip reikia gerbti ir 
branginti lietuvių kalbą ir te
atrų scenose, ir įvairiose mūsų 
gyvenimo sąvartose.

Antanas Kučingis mylėjo ir 
lietuvišką knygą, lietuvišką 
spausdintą žodį. Tuo požiū
riu jis buvo labai retas žmo
gus Kaune (retas ir Valst. te
atre), nepr. laikotarpy jis pir
ko kiekvieną lietuvių kalba iš
leidžiamą knygą - ir įvairių 
mokslų veikalus, ir grožinę li
teratūrą, ir net ne tokias jau 
reikšmingas brošiūras. Prenu
meravo visus Kaune leidžia
mus laikraščius ir žurnalus. 
Savo namuose (Aušros g-vė 
13) bibliotekai buvo paskyręs 
didelį kambarį, padirbdinęs 
dailias lentynas nuo grindų iki 
lubų. Gan dažnai Antaną ap
lankydavau, savo akimis ma
čiau, kad tos lentynos jau bu
vo pilnos knygų. Kur šian

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 S t., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

dien toji reto pobūdžio Ant. 
Kučingio biblioteka? O Nar- 
butaitienė savo darbe apie ją 
visai nekalba.

Dauguma turbūt žino, kad 
‘tėvo’ Stalino agentai ‘Lietu
vos bosų karalių’ Ant. Kučingį 
buvo ištrėmė į Sibirą, ten jį 
auklėjo 6 ar 7 metus. Mus pa
siekusios žinios kryžiuojasi - 
vieni sako, kad jį Sibiran ištrė
mė dėl sūnaus, o kiti, kad dėl 
brolio, kurių tas ar kitas neva 
tai buvo įsijungę į patriotinę 
lietuavių pogrindžo veiklą. 
Ant. Kučingis iš Sibiro grįžo, 
kurį laiką dar dirbo Operos 
teatre, publikos buvo labai 
gerbiamas ir mylimas, bet ne
atrodo, kad jam būtų grįžusi 
valdžios malonė.

Prieš keletą metų mirė Ant. 
Kučingio mylima žmona Mag 
dalene (kaip jis sakydavo - 
Magdulė; viename laiške ra
šė: ‘dažnai lankau kapines, 
ten su Magdule pasikalbam’). 
Laiškai liudija jo vienišumą ir 
kančią, nes savo žmoną jis vi
są gyvenimą ištikimai mylėjo 
(kaip ir ji Antaną, tai buvo pa 
sigėrėtino darnumo šeima). 
Bet - nelaimė viena nevaikš
čiojai Ant. Kučingį Kaune, 

(Nukelta į 6 psl.)
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Sudiev, brangus
A. Kučingi!...

(Atkelta iš 5 psl.) 
Aušros g-vėj, prie pat namų 
užpuolė chuliganai ir smar
kiai sumušė, keletą savaičių 
po to jis buvo gydomas Kauno 
klinikose. Kas tie chuliganai? 
Neteko girdėti, kad jie .būtų 
buvę suimti ir teisiami. Ži
nom tik tiek, kad po to sumu
šimo jo sveikata kasmet silp
nėjo.

Gal prisimenat, Ant. Kučin
gis savo laiške minėjo pajūrį įr 
ir santvarynę (1941 m. žiemą 
Stalino tarnai ją nugriovė, liko 
tik cementiniai pamatai). Ten 
visai prie Baltijos ir Klaipėdos 
krašto sienos, mes penkias ar 
šešias vasaras gražiai vasaro- 
jom. Kučingiai, Marijošiai, 
Račiūnai ir Pabedinskai. Anot 
P. Vaičiūno, ‘gražūs buvo lai
kai’! Tik vargu tie atsimini
mai tiktų pasakoti dabar, kai 
netekom talentingo op. solisto 
ir ryžtingo lietuvio patrioto 
Ant. Kučingio.

Taip, jis buvo didis daini
ninkas ir aktorius. Tad šį su
diev’ ir baikim jo paties žo
džiais : ‘Artistas turi būti pasi
tempęs labiau už kitus. Ir nie 
kad nevalia jam užmiršti, kad 
publika, besižavinti juo sceno
je, turi jį gerbti ir gyvenime. 
Kitaip publika netikės juo. Ar. 
tistui scena visada turi būti 
šventovė’.

Tai toks buvo velionis An
tanas Kučingis! Tegu jam bū
na lengva mylimos Lietuvos 
žemė!

VVANTED - Deslgner wlth mlnl- 
mum 5 years experience In 
electro-mechanlcal devlces. 
Electromagnef experience 
preferred. Ablllty to do electri- 
cal and mechanlcal englneer- 
Ing reąulred. Good dravvlng, 
wrltlng and communlcatlons 
skllls necessary. Successful ap- 
pllcant wlll be relocated to the 
I.M.I., Boyne Clty, Mlchlgan 
plant. Send resume to Industrl- 
al Magnetlcs, P.O. Box 406, 
Boyne Clty, Mlchlgan 49712

FILATELIJA

Nr.4 Antanas Bernotas

Pearl Buck (gim. Syden- 
stricker 1892 m.), gimė 
Hillsboro, W. Virginijoje. 
Buvo presbiteri jonų misi- 
nieriaus duktė ir savo vai
kystę praleido Kinijoje, kur 
jos tėvai tuo metu gyveno. 
1914 m. baigė mergaičių 
kolegiją Lynchburge, Vir
ginijoje. 1917 m. vėl grįžo 
į Kiniją, kur nuo 1921 iki 
1931 m. dėstė anglų kalbos 
literatūrą Nankingo univer
sitete. Į JAV grižo 1935 m. 
ir čia galutinai pasiliko. 
Gyvendama Kinijoje labai 
puikiai pažino kiniečių gy
venimą ir jį atvaizdavo sa
vo veikaluose. Parašė kelias
dešimt romanų, novelių ir 
apybraižų. Už savo veikalą 
"Geroji žemė” 1931 m. ga
vo Pulitzerio premiją, o 
1938 m. jai paskirta Nobe
lio literatūros premija. Lie
tuvių kalbon yra išversti 
jos veikalai: Geroji žemė, 
Sūnūs, Rytų vėjas — Va
karų vėjas, Jaunas revoliu
cionierius, Motina ir Pada
lintieji namai.

LENKIJA išleido trijų 
pašto ženklų ir bloko seriją 
čenstakavos Dievo Motinai 
paminėti.

JAV birželio 25 d. išleido 
5 centų pašto ženklų rašy
tojai Pearl Buck pagerbti.

čenstakavos miestas (len
kiškai Częstochowa) yra 
Vartos upės, apie 210 kilo
metrų į pietvakarius nuo 
Varšuvos, čia nuo 1382 m. 
Jasna Gora kalne stovi pau- 
listų vienuolynas kuriame 
nuo XIV amžiaus randa
si stebuklingasis Juodosios 
Dievo Motinos paveikslas, 
sakoma ,tapytas evangelis
to šv. Luko. Senovėje vie
nuolynas buvo įtvirtintas 
ir 1655 m. net 38 dienas at
laikė švedų apgulimą. Ta
čiau vienas švedų raitelis, 
įjojęs į vidų, kardu sukapo
jo Dievo Motinos veidą 
(randai matyti ant Jos de
šinio skruosto). Į šensta- 
kavą kasmet suplaukia šim
tai tūkstančių maldininkų. 
Ir šių metų pavasarį Po
piežius Jonas Paulius, lan
kydamasis Lenkijoje, Jas
na Gora kalne laikė iškil
mingas pamaldas, sutrau
kusias pusmiiijonį maldi
ninkų.

PRANCŪZTJA išleido 
1.60 frankų pašto ženklą 
St. Pierre et Miąuelon sa

loms paminėti. Piešiny pa
rodytos tos salos, žvejų 
laivai ir tinklai.

Prancūzų valdomos Saint- 
Pierre ir Miguelon salos 
randasi Atlanto vandenyne 
už 10 mylių j pietus nuo 
Kanados Ne'.vfoundla n d o 
salos. Salos susideda iš Di
džiojo ir Mažojo Miųuelono 
ir Saint Piere (šv. Petro) 
salos su keliomis mažesnė
mis salelėmis bendro ploto 
93 kv. mylios. Salos plikos, 
uolotos ir apgyventos dau
giausia žvejų, kurie čia žve
joja codfish ir kitas žuvis. 
Salų sostinė yra St. Pierre 
miestelis to paties vardo sa
loje. Iš čia eina kabelis Į 
Europą bei yra laivų susi
siekimas su Nova Scotia 
uostais. Salose gyvena virš 
pusšešto tūkstančio gyven
tojų. Jau nuo 1885 m. sa
los savo vardu išleidžia 
pašto ženklus.

V. VOKIETIJA išleido 
80 pfenigių pašto ženklą 
k o m p ozitoriui Johannes 
Bramsui pagerbti.

Johannes Brahms (1833- 
1897) gimė Hamburge, Vo
kietijoje. Jo tėvas taip pat 

buvo muzikantas, todėl mu
zikos pramoko iš jo ir iš ki
tų mokytojų. Sulaukęs 20 
metų jau važinėjo su piano 
koncertais po įvairius Euro
pos miestus, o Vienoje di
rigavo orkestrus ir vedė 
chorus. Pradedant 1860 m. 
parašė visą eilę kūrinių pia
nui, smuikui ir orkestrui, 
kaip tai: serenadų, simfo
nijų, sonatų, dainų ir cho
ralų. Brahmsas, tur būt, la
biausiai žinomas savo veng
rų šokiais..

ANTIBOLšEVIKINIO 
TAUTŲ BLOKO 

SUKAKTIS

Lapkričio mėnesį sueis 
40 m. kai veikia Antibolše- 
vikinio tautų bloko organi
zacija, apjungianti paverg
tų tautų atstovus ir įtrau
kusi daugelį kitų įtakingų 
veikti prieš komunistinę 
diktatūrą ir prievartą, 
prieš sovietinį imperializ
mą. ši 40 m. sukaktis bus 
minima daugelyje laisvųjų 
kraštų. Ant ibolševikinio 
tautų bloko centras yra 
M u e nchene, Vokietijoje, 
kur yra leidžiamas ir jų 
žurnalas ”ABN Correspon- 
dence”. Jo redaktorė Slava 
Stetsko yra labai prielan
ki lietuviams. Antibolševi- 
kinio tautų bloko pirminin
kas yra jos vyras Yaroslav 
Stetsko, buvęs Ukrainos mi- 
nisteris pirmininkas. Jis 
liepos 12 d. Amerikos Lie
tuvių Tarybai atsiuntė pra
nešimą apie šią sukaktį 
pažymėjo, kad moralinei ir 
politinei to bloko paramai 
yra formuojamas garbės 
komitetas, į kurį pakvietė 
ALTo informacijos direk
torių kun. J. Prunskį, ku
ris pakvietimą priėmė.

VYT. ALANTAS

Draugo Višakio karjera
(4) (R} Lietuvių Bendruomenės premijuota novelė

— Tikros žinios: štai čia mūsų slapuko nuo
dugnus pranešimas, — viršininkas parodė aki
mis bylą. — Tas tavo brolelis užima ten atsa
kingą vietą, yra žinomas agronomas, darbuo
jasi ne tik savo kolūkyje, bet palaiko ryšius ir 
su kaimynais, žodžiu, turi labai geras sąlygas 
knistis po valstybės pagrindais.

— Kodėl jo nesuimat? — paklausė Viša
kis tyliai nuleidęs galvą.

— Kodėl? — šyptelėjo rusas. — Todėl 
kad reikėjo surinkti smulkias žinias apie visus 
išdavikus ir visą lizdą likviduoti iškart. Tą 
darbą aš pavedu tau. Turėsi progos parodyti 
savo sugebėjimus kovojant su reakcijos gaiva
lais ir patikrinti savo ištikimybę partijai. Dol
gošėjėvas padarę pauzę, valandėlę rūkė tylė
damas ir kai vėl prabilo nuo jo veido dingo 
draugiškumas, ir jis iškošė pro dantis: — Tam 
niekšui, tavo broliui, nėra jokio reikalo ir pras
mės areštuoti ir kelti bylą. Jis jau tiek nusi
kalto valdžiai ir liaudžiai, kad kiekvienu atveju 
jo laukia mirties nuosprendis. Jis turi būt likvi
duotas nedelsiant ir jo sąmokslininkų lizdas 
išdraskytas. Tą misiją aš pavedu tau.

— Nužudyt brolį?
— Tau čia nieko naujo: buržuazinėje mi

tologijoje kalbama apie brolio nužudymą, — 
šyptelėjo rusas.

— Kainas nužudė Abelį iš pavydo: aš savo 
broliui nepavydžiu, — tyliai atsakė Višakis.

— Bet tavo brolis liaudies priešas, o tai 
svarbesnė priežastis jį likviduoti, kaip kažkoks 
pavydo jausmelis!, — riktelėjo Dolgošėjėvas.
— Pagaliau aš nesakau, kad tu savo brolį pa
pjautum kaip mėsininkas. Juk jis gali, sakysi
me. žūti auto katastrofoje, gali prigerti maudy
damasis, ar išgerti kokį sveikatai kenksmingą 
skystimėlį, jo priešas patykojęs gali paleisti į 
jį kulką ir t.t. Likvidavimo techniką labai plati, 
tik reikia turėti fantazijos. Galų gale dar štai 
kas: tai nėra įsakymas, o pavedimas. Aš siū
lau tau atlikti tam tikrą darbą, kadangi tave 
mėgstu ir noriu, kad pakiltum tarnybos laip
tais. Jei nenori, gali atsisakyti: aš rasiu kitą, 
tik dar pridursiu, kad gal tau tai bus vienin
telė proga gyvenime pasižymėti ir šio to pa
siekti. Tokios tarnybinės galimybės po kojom šiai ištarė, tarytum puldamas į kovą: 
nesipainioja, pats žinai. Ką galvoji? — Aš sutinku! — ir pats nusigando savo

Višakis staiga pamatė jo komunistinei pa- balso.
saulėžiūrai dar kažko trūkstant: jis nebuvo pil- — Bravo: tu apsisprendei greit ir teisin- 
nutinis komunistas. Lig šiol jis dar turėjo savo gai! Būsi geras vadas!
abejonių ir kartais gan kritiškai apkalbėdavo

sų Vyga kai kuriuos partijos darbus, bet Dol- 
gošėjėvo pavedimas nužudyti brolį, jis galvojo, 
jam galutinai atvėrė akis į giliausią komunis
tinės ideologijos paslaptį. Jis pats su kitais 
bendradarbiais vykdė partijos ir valdžios įsa
kymus, bet tai buvo rutina, kažkas kitas buvo 
atsakingais už jų darbus, o dabar jis pats be
tarpiškai susidūrė su pagrindiniu komunistinės 
doktrinos reikalavimu bet kuria kaina šalinti 
iš kelio partijos priešus, likviduoti net ir savo 
brolius. Višakis didžiavosi savo partiniu bilietu 
ir laikė save užbaigtu komunistu, o dabar pa
matė, kad jis tik stumdėsi komunizmo prieš
kambaryje Dolgošėjėvas pasiūlė jam įeiti į pa
stato vidų, ir jis negalėjo rasti apčiuopiamo 
argumento tam pasipriešinti. Jam vis grįždavo 
galvon mintis: — Jei aš laikiau save geru ko
munistu per 35 metus, tai kodėl dabar turėčiau 
sustoti pusiaukelyje ir nepasinaudočiau proga 
pasidaryt galų gale ne aplaižytu, o tikru komu
nistu? — Jį viliojo karjera ir geresnis gyveni
mas su Vyga, bet jis buvo rimtas ir galvo
jantis vyras ir ideologiniai dalykai jam reiš
kė daug.

Dolgošėjėvas rūkė tylėdamas ir netrukdė 
savo pavaldiniui apsiprasti su nauja mintimi.

—Suprantama, mano pasiūlymas tave su
jaudino, — pagaliau jis prabilo draugiškai, lyg 
Višakį ramindamas, bet šis jį pertraukė ir gar-

(Bis daugiau)
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Pokalbis su Broniu Raila (3)

Vienas iš svarbiausių mano troškimų 
išlaikyti rezistencijos dvasių

'Aš tiesiog kenčiu, kad nespėju aprašyti 
lietuvių tautos antikomunistinę bei 

antinacinę rezistencijų
— Ar yra klausimu, ku

riu tau nepastato joks žur
nalistas, o norėtum pasisa
kyti?

— Kaip tik tokio klausi
mo dar nieks nestatė! Daug 
būtų, bet įgimtas kuklumas 
neleidžia tau juos nurodi
nėti.

— Na, nesivaržyk, suri
zikuok, gal pagyvinsim po
kalbi? Gal dar ir aš sugal
vosiu, apie ką negalvojau...

— Pavyzdžiui, dar nie
kas nepaklausė, kas man la
biausiai rūpi, dėl ko dau
giausia kenčiu ...

— Niekam neatrodo, kad 
labai kankintumeis ...

— O yra taip, kaip ka
daise vyskupas Valančius 
rašė apie Kristų ant kry
žiaus : — kenčiu, ką veiksiu 
nekentė j ęs! Pirmiausia dėl 
žurnalizmo ir lietuvių išei
viją kultūrinės krizės si
tuacijos. Kai mūsų geres
nei knygai išleisti 1000 eg
zempliorių jau yra daug, 
kai kada net perdaug, o kul
tūros žurnalų tiražas nebe
pasiekia nė 2000 tikrų pre
numeratorių, tai kam čia 
daug šnekėti. Jau pasiekėm 
labai aštrios krizės, begė
diškos krizės pakopą.

O Lietuvai ir išeiviam 
artėja kaip tik reikšminges
ni ir turbūt lemtingesni de
šimtmečiai.

Per praėjusius 40 metų 
juk mes daugiausia tik at- 
rajojom mūsų tautos idėji
nes, ideologines problemas
— politines ir dvasines. 
Tartum pelytės ant lais
vės laikais supilto aruodo 
miežių. Ir mitom tom lie
kanom po didžiųjų gais
rų. .. O vėl ateis netrukus 
įdomesni laikai, kils sudė
tingesnės problemas, atsi
skleis keistesnės aplinky
bės, aštresnės sąlygos (ne
gu "problemos” dėl solistų 
turistų iš Lietuvos ar 
"Kapsuko kursų” .. .). Lie
tuviai žurnalistai ir "tarp
tautinių vandenų” masto 
rašytojai turės apie ką sa
kytis, galvoti, ieškoti, 
spręsti. Ar atsiliepsim? Ar 
ką sugebėsim? Ar aukosi- 
mės?

Anksčiau tuo tvirtai ti
kėjau ir žinojau, kad yra 
pagrindas po kojų. Dabar
— nežinau.

— O antra?

— Antra, tai tas mano 
naivus nepabaigimas sielo
tis ir kitais. Aš tiesiog ken
čiu, kad nespėjau ir nespė
ju, — kad stokoju pilnų 

duomenų ir daugelio būti
niausių sąlygų, ir ryžtingu
mo, ir darbštumo — apra
šyti ir Įvertinti su išvadom 
lietuvių tautos antikomu
nistinę bei antinacinę rezi
stenciją, nupiešti mūsų did
vyriškų kovų dėl laisvės 
paveikslus, grąžinti gyveni
mam tose kovose pasireiš
kusius draugus, pažįstamus

"Raibų agavų” autorius prie vienos tokios agavos savo kie
me šią vasarą. Ar greit pražydės?.. A. G. nuotrauka

ir šiaipjau arčiau sutiktus 
bendrojo baro bendradar
bius. žuvusius, mirusius ir 
gyvuosius.

Jų būtų šimtai, dar dau
giau. Bet bent tie, kuriuos 
arti pažinau, su kuriais te
begyvenu. Pavyzdžiui, ryš
kiais brūkšniais ir spalvų 
plėmais atvaizduoti tokius, 
kaip Antaną Valiukėną, 
Justą Dočkų, Stasį Žyman
tą, Kazį Škirpą, Bronių 
Budginą, Vincą Rastenį, 
Karolį Drungą, Juozą Vėb
rą, Henriką žemelį, Fabijo
ną Neveravičių, Bronių 
Bieliuką, Algirdą J. Grei
mą, Mykolą Naujokaitį... 
O ir iš kitų sparnų, su ku
riais ne visur sutikdavom, 
tačiau kurie narsiai stovėjo 
ir nesitraukė iš politinės ir 
dvasinės rezistencijos po
zicijų, kaip Juozas Brazai
tis, Vyt. Vaitekūnas, Adol
fas Darnusis, Julijonas Bū
tėnas, Levas Prapuolenis, 
kun. Stasys Yla...

Visada jaučiau, kad ši 
1940-60 metų generacija, 
šauniai įsibrėžusi mūsų tau
tos akiračiuose, yra ir liks 

mūsų laikų pasididžiavimas 
ir garbė.

— O kas dar daugiau?

— Dar būtų trečias ir 
ketvirtas motyvai. Vienas 
iš svarbiausių mano troš
kimų ir svajonių buvo ieš
kojimas ir mėginimas išlai
kyti rezistencijos dvasią — 
ir taip pat įžiebti ryžtą 

veikti ir aukotis dėl lietu
vių tautos laisvės tuos iš 
jaunesnės ir jauniausios 
generacijos, kurie augo ir 
gimė išeivijoje, dar neda
lyvavo akcijos įtampose, 
kuriem sunku suprasti 
maksimalinę Lietuvos vals
tybinės nepriklausomybės 
vertę, kurie dėl to stinga 
totalinio įsipareigojimo eti
kos ir nesavanaudiško pasi
šventimo tokiai misijai. 
Aš tuo visuomet sirgau, ir 
su liūdesiu turi pripažinti 
nesėkmes ir daug pralaimė
jimų. Ir tai man skaudžiau
sia.

Arba vėl, bežiūrint prie
šakini — ką veiksim ligi 
šio šimtmečio pabaigos, ku
ri jau nebe tiek toli? Ar 
ruošiamės ginkluoti pasi
tikti 21-jį krikščioniškosios 
civilizacijos amžių, jei jis 
dar bus taip vadinamas? O 
jei bus ir blogiau? .. Daug 
milijoninės tautos laikysis 
ir gyvens toliau. Jokie ”an- 
dropovai” jų nesumals ir 
nesuliedins į vieną "tarybi
nę naciją”. Bet mum ki
tiem, mažiau gausiem ar

Prieš dvidešimt metų Menlo Park, Kalif... Vienas iš įdo
miausių pokalbių: stovi rašytojas Juozas Švaistas ir prof. Stasys 
Žymantas, sėdi (iš kairės) Sidney Hook, Česlovas Milošas ir 
Bronys Raila.

prisnūdusiem, reikės kietai 
grumtis. Visi visur mus 
stengiasi suryti.

Pirmiausia mum reikės 
atsparos ir pažangos dva
sioje, tada tautinėje kultū
roje, galiausiai savo nacio
nalinių teisių gynyboje — 
visada nelengvai, gal labai 
sunkiai, gal su. kruvinom 
aukom. Kai apie tai mąs
tau, prarandu palaimintą 
instinktą juokauti. Užgo
žia rūpestis ir nerimas. Jis 
labiausiai kliudo mano vė
sių kaliforniškų naktų mie
gui.

Ak, atsiprašau už tokią 
per ilgą disertaciją apie ne
paklaustus klausimus.

— Po viso to, kažin ar 
nebūtų teisinga tave vadin
ti nelaimes pranašaujančia 
Kasanti ra, ar bent dideliu 
pesimistu? Kodėl tada ne- 
sunyko tavo žurnalistinis 
produktingumas?

— Vėl nauji klausimai! 
Ne, neteisinga! Jei ligšiol 
dar nenuleidau rankų ir jei 
mano pirštai vis dar barš
kina rašomosios mašinėlės 
klavyrą, tai matai, kad ne
su juodas pesimistas. Jau
čiuos daugiau realistas ir 
protarpiais galbūt Kasand- 
ra, kuri pranašauja nelai
mes, kai ir kadangi jos aiš
kiai matyti, žinoma rašy
mo "produktingumas” dėl 
tų nesmagių pranašysčių 
mažėja. Aukščiausias jis 
buvo prieš 40, dar ir prieš 
20 metų, kai turėjau mažai 
laisvo laiko, bet labai tvir
tą tikėjimą, kad mano dar
bo talka Lietuvai ir išeivi
jos visuomenei reikalinga, 
prasminga ir be abejo tei
singa. Kai pasiekiau pensi
jos amžių, laisvalaikių pa
daugėjo, bet ėmė sėlinti nu
sivylimai ir mažėti to dar
bo prasmingumo jutimas 
dabarčiai. Taip atsitiko ne
seniai nusižudžiusiam ma
no labai mėgiamam rašyto
jui ir publicistui Londone, 
Artūrui Koestleriui. Išsky
rus . ..

— Ką išskyrus? .. Ar ir 
tokio kovingumo turinio 
knygų rašymą, kaip "Vai
vos rykštė” arba dabar iš
leidžiamas antrasis šimtas 
radijo prakalbų "Kitokios 
Lietuvos ilgesys”?

— Ilgesys tebėr. Ir vis 
regiu kitokios Lietuvos vi
ziją, negu dabartinė, nors 
perdaug nesigiminiuoju. su 
Vytauto Alanto šventara- 
giu. Kultūrinė akcija ir in
telektualiai atkirčiai prieš 
Lietuvos sovietinimą tai 
vienas iš daugelio sektorių, 
kam ryžtis jau prieš gerą 
porą dešimtmečių mudu su 
a. a. Stasiu Žymantu kurs- 
tėm rašytojus ir spaudą. 
Bet kitas kolega, Vincas 
Trumpa, tada viešai para
šė, berods kaip tik šioje 
Dirvoje, kad toks mūsų už
mojis esąs tik noras vaidin
ti melo didvyrius. Likęs, 
deja, be Mykolo Biržiškos 
ir Žymanto talkos, aš per 
pastarąjį dešimtmetį ry
žaus pats vienas kai ką 
veikti — be garsinimosi 
didvyriškumu, kukliai, už
darai, solistiškai ir kantriai 
mėginant demaskuoti sovie
tinių didvyrių melus ir ieš
koti lietuviškų tiesų. Tai 
buvo darbas, kuris man tei
kė paguodos, apsaugojo nuo 
pesimizmo, ir drąsino nenu
sivilti.

Bet jis gana jautrus, ner
viškai įtemptas, ne visada 
tik malonus, gal kiek pa
vojingas ...

— Kaip tai, pavojingas?

— Geriau nesiaiškinkim 
smulkmeniškai. Nes kolega 
Trumpa vėl galėtų paskelb
ti, kad tai visiškai nepa
grįstos pretenzijos į didvy- 
rybę, o jūs kiti tylėsit arba 
jam pritarsit.

(Bus daugiau)
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II Pasaulio Lietuvių Dienos

Didinga Lietuvių Dainų Šventė
Tarp daugelio Antrojo 

pasaulio lietuvių dienų ren
ginių, JAV ir Kanados lie
tuvių dainų šventė buvo pa
ti didžiausias ir įspūdin
giausias renginys. Dainų 
šventė įvyko 1983 m. liepos 
3 d. Illinois universiteto pa
viljone, Chicagoje. šis pa
viljonas turi 8000 vietų, ku
rios beveik visos buvo už
pildytos. Salė papuošta Lie
tuvos herbu Vyčiu ir šven
tės plakatais. Aukštai šo
nuose stovėjo JAV, Kana
dos ir Lietuvos vėliavos.

Lygiai antrą valandą (pa
gal mano laikrodį net mi
nute anksčiau), per mikro
foną prabilo programos va
dovė dr. Vitalija Vasaitie
nė, pasveikino choristus, 
chorų vadovus, gausius da
lyvius ir aukštuosius sve
čius. Orkestrui grojant 
maršus (dirigentas Algis 
Modestas) įnešamos JAV, 
Kanados ir Lietuvos vėlia
vos, o paskui jas žygiavo 
jaunųjų ir suaugusių cho
rai, nešdami atitinkamus 
plakatus, kuriuos užkabino 
ant aikštelės apsaugos sie
nos, o patys užėmė jiems 
skirtas vietas. Jaunieji su
sėdo aikštės vakariniame 
gale tam tikslui sustatyto
se kėdėse, o vyresnieji — 
užėmė rytinę pakopų dalį.

Paradą stebėjo orkestro 
priekyje susėdę šventės va
dovai ir kviestieji svečiai. 
Jų tarpe matėsi vyskupas 
Vincentas Brizgys, gen. 
garbės konsule Juzė Dauž- 
vardienė, senatorius Char- 
les Percy su žmona, PLB 
valdybos pirm. Vytautas 
Kamantas, II PLB org. ko
miteto pirm. dr. Antanas 
Razma ir šios šventės šei
mininkas — VI Dainų šven
tės komiteto pirm. Vaclo
vas Momkus su žmona solis
te Margarita.

Šventę atidarė ir visus 
dalyvius trumpu bei lakiu 
žodžiu pasveikino pirm. 
Vaclovas Momkus. Lietu
viams malonų žodį pasakė 
senatorius Ch. Percy, kuris 
dažnokai atsilanko į lietu
vių renginius ir remia lie
tuvių reikalus. Jo kalba pa
lydėta labai šiltais ir gar
siais plojimais, žodį tariant 
II PLD org. komiteto pirm, 
telefonas įnešęs mažą su
mišimą. Pasirodo, skambi- 
tienės, padainavo E. Gai- 
no JAV prezidentas Ronald 
Reagan ir gyvu žodžiu svei
kino II PL Dienas ir Vl-ją 
lietuvių dainų šventę. Kai 
kam susidarė įspūdis, kad 
tai buvo surežisuotas ir iš 
juostelės perduotas sveiki
nimas, bet iš tikrųjų buvo 
gyvu žodžiu perduotas ir 
nesurežisuotas žodis, šis 
prezidento gestas maloniai 
nuteikė susirinkusius ir 
publika ilgai ir džiaugsmin
gai paplojo. Prezidento 
sveikinimą išrūpino Linas

ANTANAS JUODVALKIS

Kojelis ir Anatolijus Milū- 
nas. Pirmasis yra Baltųjų 
Rūmų štabo narys etni
niams reikalams, o antra
sis — lietuvių respublikonų 
vadovas. Padėka jiems. (L. 
Kojelis tuo metu buvo Mil- 
waukėje, Wis. ir sveikino 
latvius).

Po eisenų ir sveikinimų, 
Dainų šventė pradėta abie
jų kraštų himnais ir malda 
už tėvynę, diriguojant gar
bės dirigentui Alfonsui Mi
kulskiui ir orkestro vadovui 
Algiui Modestui, šios gies
mės galingai nuskambėjo, 
nes buvo įsijungusi ir pub
lika.

Po valanda trukusios įdo
mios įžangos, prasidėjo tik
roji dainų šventė. Mišrus 
choras, diriguojamas muzi
ko Aloyzo Jurgučio ir tal
kinamas solisčių Anitos Pa
kalniškytės bei Romos Mas- 
kūnų Dariaus ir Girėno gar- 
levičiaus — Lituaniką (la- 
listams — B. Pakštui (bir
bei), J. Naujalio — Jauni
mo giesmę, J. Strolios — 
Vai ir prijojo ir B. Budriū- 
no — O, Nemune.

Liaudies instrumentų 
jungtinis orkestras, diri
guojamas Emilijos Saka- 
dolskienės, dalyvaujant so
listams — B. Pakštui (bir
bynė) ir E. Muliolytei (kan

klės), atliko J. švedo rap
sodiją — Klonių aidai.

Jungtinis moterų choras, 
diriguojamas Dalios Vis- 
kontienės padainavo tris 
liaudies dainas: V. Jančio 
— Daržely rūtelė pražydo,
VI. Jakubėno — Augino mo
čiutė ir Tallat-Kelpšos — 
Gale lauko toli.

Pirmoji programos dalis 
užbaigta St. Šimkaus — At
sisveikinimas su tėvyne, di
riguojant Vaclovui Verikai- 
čiui, dalyvaujant jungti
niam mišriam chorui, or
kestrui ir solistams: A. Pa
kalniškytei, R. Mastienei ir 
Algiui Grigui.

Po 20 minučių pertrau
kos, jauniams užėmus mo
terų chorisčių vietas, tebe
vykstant turgui prie kori
doriuose esančių atgaivos 
barų ir nekreipiant dėme
sio į triukšmingus tarpu- 
savo pokalbius, programa 
buvo tęsiama toliau.

Jungtinis mišrus jaunių 
choras, talkinant solistui 
Algiui Grigui ir palydint 
orkestrui, d i r i guojamas 
Fausto Strolios, sudainavo 
šias dainas: Ganiau karves 
ant kalnelio (liaudies dai
na), G. Gudauskienės — 
Gegutę, K. žižiūno — šla
ma šilko vėjas ir F. Stro
lios — Sibiro giesmę. Tai 
toks trumpokas jaunimo 
choro pasirodymas.

TVIRTAS ĮSIPAREIGOJIMAS 
CLEVELANDO 
APYLINKĖMS 

REIŠKIA PINIGUS, 
IR DAR DAUGIAU.

Iš visų real estate banko paskolų žemų ir 
vidutinių pajamų apylinkėse, paskutiniaisiais 
metais, AmeriTrust davė 40% (pagal 
Federal Reserve pranešimą Cleveland 
Standard Marketing Statistical Area).

Šalia to, AmeriTrust buvo ryškus narys 
Mayor’s Neighborhood Marketing Action 
to Support Housing, skolintojas Home 
Ownership Made Easy. Cleveland Housing 
Network ir bendradarbis daugelio kitų 
grupių, kurios dalinasi rūpesčiu ugdant 
mūsų bendruomenę.

Jeigu jūs norite kabėti apie pirkimą 
arba pagerinimo namo Clevelande, jūs rasite 
tvirtą bankininką su stipriu įsitikinimu apie 
mūsų miestą AmeriTrust banke.

IQWl KOUSIM
LENDER

/hieriftust.
MemberFDIC

Dainų šventėje PLD org. komiteto pirm. dr. A. Razma te
lefonu priima prezidento R. Reagano sveikinimą, kuri per gar
siakalbius girdėjo visi šventės dalyviai. Šalia stovi pranešėja 
dr. V. Vasaitienė ir Dainų šventės komiteto pirm. V. Momkus. 
Gilumoje choristai. P. Malėtos nuotr.

Susidarė pertraukėlė, kol 
jaunieji choristai grįžo į 
pirmykštes savo vietas, o 
moterys užėmė savąsias.

Vyrų choras, diriguoja
mas Alfonso Gečo, padaina
vo A. Mikulskio — Balnok, 
tarne, bėrą žirgą, J. Tallat- 
Kelpšos — Dainoj lilio čiū- 
to ir J. Žilevičiaus — Oi, 
kad išauštų.

Pabaigai jungtinis miš
rus choras, diriguojamas 
Jono Govėdo, padainavo M. 
K. Čiurlionio — Beauštan- 
ti aušrelė ir Žilevičiaus — 
Pasakyk, mergele.

Pasibaigus dainoms, bet 
ne programai, nepastebimai 
į aikštę įsiliejo pora šimtų 
jaunų Chicagos tautinių šo
kių grupių šokėjų ir per 10 

minučių, sušoko tris tauti
nius šokius — Kalvelį, Au
dėjėlę ir Subatėlę, vadovau
jant Nijolei Pupienei. šo
kius palydėjo orkestras, 
liaudies instrumentai ir 
jungtinis mišrus choras, di
riguojamas Algio Modesto.

Dainų šventė baigta Mai
ronio giesme Lietuva bran
gi (J. Naujalio), diriguo
jant Algiui Modestui ir įsi
jungus visiems šventės da
lyviams. Tokia didinga, 
skambi ir širdžiai maloni 
užbaiga, paliko šventės da
lyviams neišdildomą įspūdį. 
Dažnas šluostėsi ašaras ir 
džiaugėsi esąs lietuvis.

šventę užsklendė komite
to pirm. Vaclovas Momkus, 
išreiškęs padėką programos 
atlikėjams ir pravedėjai, di
rigentams ir svečiams. Tai 
reta šventė širdį džiugi
nanti šventė. Nėra abejo
nės, kad Dainų šventė buvo 
pats didžiausias ir didin
giausias renginys visoje 
Pasaulio lietuvių dienų įvy
kių pynėje. Visgi reikšmin
giausiu įvykiu laikyčiau VI 
Pasaulio lietuvių bendruo
menės seimą, sudariusį pro
gą pasireiškti ir kitiems 
renginiams.

Padėka priklauso VI Dai
nų šventės visam komitetui, 
ypatingai pirmininkui Vac
lovui Momkui.

MACH1NIST
TO WORK IN SUNNY FLORIDA.
Acme multi-spindle set-up, 10 year» 

expcrience. Need N0W!

ST. PETERSBURG, FLA.

813-526-9165
(31-37)

OPPORTUNITY FOR 
1ST CLASS SKILLED 
SCREW MACHINE 

OPERATORS
We currently hava openings for ex- 
pericnced operator* who can sel up 
and operate Acme Griglcy and Green- 
lee autoftut ic mull: spindle screvz 
machine without help. pualified ap- 
plieants mušt furnish their own tools. 
we offer top wages and an excellenl 
benefits program. For interviews, ap
ply at the personnel department.

Att.: CONRAD RUYBAL

GATĖS RUBBER CO.
999 SANDY HOLLOW ROAD, 

ROCKFORD, ILL. 61125 

815-398-9922
Also Contact ROBERT KELLY 

GATĖS RUBBER CO.
PONTIAC D1VISION

313-373-2601
Equal Opportunity En-ployer M/F 

(31-33)
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Ingridos Nasvytytės kelionės įspūdžiai

Su 'Dainuojančiais angelais’
į Kiniją ir Japoniją

VISOS NUOTRAUKOS INGRIDOS NASVYTYTĖS

... Dienoraštis, liepos 17, 
Pekingas. ”Esu nusiminusi, 
šiandieną yra paskutinė 
mūsų viešnagės diena Ki
nijoje. Rytą po pusryčių 
(kaip ir namie — kiaušinie
nė su priedais — vienintelis 
vakarietiškas patiekalas) 
autobusais su savo draugė
mis keliavome Pekingo gat
vėmis tikslu pabendrauti su 
vietiniu jaunimu. Vežė mus 
su specialia jaunų vaikų 
grupe, gyvennančia meno 
mokyklos bendrabutyje. Jie 
visi talentingi ir nuo labai 
ankstyvos vaikystės prade
da rimtai ruoštis kuriai 
nors meno šakai — vaidin
ti, dainuoti, šokti... Atvy
kus mus labai šiltai pasiti
ko. Pastebėjau, kad visi dė
vi blyškių spalvų unifor
mas ir prie jų — raudonus 
kaklaraiščius Susidrauga
vau su viena labai gražia 
kokių 12-kos metu mergai
te. Patyriau, kad ji yra jau 
žinoma filmų artistė. Ji dė
vėjo violetinės spalvos kuk
lią suknutę ir rankoje laikė 
šiaudinį rankinuką. Susi
kalbėjome ženklų kalba ir 
susidraugavome. Aš jai iš
aiškinau, kad man labai pa
tinka jos rankinukas ... 
Tai buvo tik malonus kom
plimentas.

Dabar vakaras. Dedu sa
vo lagaminą, kurį sunku už
daryti, nes turiu perdaug 
suvenyrų. O pačiame viršu
je guli mano kinietės drau
gės šiaudinis rankinukas. 
Kai pažiūriu į jį, man aky
se renkasi ašaros. O aš bu
vau jai padovanojusi spal
votą kaspiną į plaukus. Ta
čiau jos dovana man gal 

Keliaujant i buv. imperatorių vasaros rūmus.

buvo jos didžiausias asme- 
niškas turtas ... Kai atėjo 
mums laikas iš viešbučio 
vykti Į aerodromą, mus iš
lydėjo meno mokyklos mo
kiniai, tik jų tarpe nebuvo 
mano draugės. Susirūpinu
si žvalgiausi, kai pastebė
jau jauną moterį su laišku 
ir ryšuliuku rankoje ieškan

Čią manęs. Mano draugė at
vykti negalėjusi dėl blogos 
savijautos, todėl ji siun
čianti man atsisveikinimo 
laišką ir savo šiaudinį ran
kinuką. Tai pažintis, kurios 
niekada nepamiršiu ..

Taip rašo clevelandietė 
Ingrida Nasvytytė, su pla
čiai pragarsėjusia "Singing 
Angels” choro grupe gas
troliavusi Kinijoje specia
liu Kinijos Meno Komisijos 
kvietimu. Ingrida šiais me
tais sėkmingai baigė Cleve
lando šv. Kazimiero litua
nistinę mokyklą ir su jos 
choru dalyvavo Lietuvių 
Dienų dainų šventės pro
gramoje. Tik grįžusi į na
mus jau turėjo ruoštis į 
tolimą kelionę — per Japo
niją į raudonąją Kiniją ir 
atgal. Po aštuoniolikos va
landų skrydžio, lėktuvui 
nusileidus Pekinge, 86 cho
ristus ir jų vadovus aero
drome pasitiko vaikai, su

Pekino didžioji aikštė. Gilumoje liaudies namai, kur kon
certavo "Singing Angels”.

darydami svečiams garbės 
sargybą ir jiems plodami. 
Aerodromas buvo palyginti 
tuščias ii" ramus, nepana
šus savo nuotaika nei iš
vaizda Į Vakaruose įpras
tus aerodromus. Po trumpų 
muitinės ir pasų kontrolės 
formalumų, svečiai ketu
riais autobusais buvo veža

mi Pekingo gatvėmis j vieš
buti. Judėjimo šviesų labai 
retai kur tesimato. Daugy
bė dviračių ir autobusų, o 
privačių automobilių visiš
kai nesimatė, išskyrus re
tus pareigūnų automobilius. 
Gatvės ramios, švarios, su

Imperatorių vasaros rūmai su marmuriniais laivais.

daugybe medžių. Svečių va
dovai kiniečiai kalbėjo pui
kiai angliškai ir Ingrida pa
stebėjo, kad didelė dalis 
jaunesnių žmonių kalba ar 
mokosi anglų kalbos.

Viešbutis savo patogu
mais su patogiomis lovomis, 
vonių kambariais ir televi
zijos aparatais buvo pri
taikytas turistams, nors 
bendra kokybe toli gražu 
negali prilygti vakarų vieš
bučiams. Televizijos progra
mose pastebėjo operos tran
sliaciją ir daugelį pamokų, 
kaip matematikos, anglų 
kalbos ir t.t.

"Singing Angels” koncer
tai visuose miestuose vyko 
taip vadinamuose "Liaudies 
Teatruose”. Publikos visa
da buvo pilna ir choras bu
vo sutinkamas gausiais plo
jimais, apdovanojimais, gė
lėmis ir vaišėmis. Ingrida 
pastebėjo, kad visa publi
kos apranga yra bespalvė 
ir monotoniška — tiek 
vyrai, tiek moterys dėvi tu-

Ingrida Nasvytytė prie kinų sienos, kurios tik dalis restauruota, 
bangios ir palyginti nebran
gios. Ypatingai gražūs tik
ro kinietiško šilko drabužiai 
moterims ir papuošalai, ku
rių niekur viešumoje nesi
mato. Įdomu buvo lankytis 
"Uždraustame mieste”, ku
riame kadaise Kinijos im
peratorių dinastijos gyve
no su savo vergais ir tar
nais. žavi architektūra, 
marmuras ir kinietiškos va
zos buvo puikiai išlaikyti, 
tačiau kadaise lotoso žie
dais pripildyti dirbtini tven
kiniai nešvarūs, negilūs, pil
ni šiukšlių ir nuosėdų. Pa
čiuose rūmuose yra virš 200 
kambarių. Įdomu buvo ap
lankyti ir garsiosios Kini
jos sienos restauruotą dalį. 
Tai tik maža tos begaliniai 
ilgos istoriškos sienos; gi 
toliau yra gan pavojinga 
eiti, nes yra daugumoje tik 
neprižiūrėti griuvėsiai.

Maistas Kinijoje Ingri
dai nepatiko, nes pagrindi
niai patiekalai susidarė iš 
žalios, specialiai pagamin
tos žuvies. Tokio "kinietiš- 
ko” maisto, kaip Ameriko
je, Kinijoje nėra, išskyrus 
kiaušinines bulkutes, kurio
mis buvo pavaišintas cho
ras vieną vienintelį kartą 
vieno banketo metu.

Nežiūrint visų nepatogu
mų, Ingrida iš Kinijos iš
sivežė labai stiprius įspū
džius, ypatingai su senti
mentu prisimindama tą sa
vo draugę ir jos šiaudinio 
rankinuko istoriją. Tačiau 
atskridus į Japoniją ii- pra
leidus apie parą Tokyo, In
grida pasijautė sugrįžusi į 
"normalų”, civilizuotą gy
venimą. Ji pripažįsta, kad 
Japonijos miestuose žmonės 
gražiau rengiasi, negu Ame
rikoje, nes į aprangą yra 
kreipiamas didelis dėmesys. 
Ypatinga švara, laisvas ju
dėjimas, didmiesčio kam
šatis — tai kitas pasaulis 
šiapus Kinijos sienos. Ir 
Tokyo "Singing Angels da
vė koncertą, kuris buvo 
transliuojamas per televi
ziją kaip tarptautinio Ro- 
tary Klubo svečiai.

Aurelija Balašaitienė

nikas ir tamsios spalvos 
kelnes. Jokių papuošalų ar 
spalvotų medžiagų neteko 
matyti. Kai pirmas parodo
masis koncertas buvo su
ruoštas vien rinktinei pub
likai, sudaryta iš valdžios 
aukštų pareigūnų, spaudos 
ir televizijos atstovų, cho
rui buvo pranešta, kad tai 
privatus koncertas Madame 
Kang, Kinijos Raudonosios 
Armijos įkūrėjo generolo 
Kang našlės garbei. Ir pati 
garbingoji ponia dėvėjo pil
ką, uniformą primenantį 
drabužį, be jokių pagražini
mų ar papuošalų.

Viešai "Singing Angels” 
davė įvairiuose miestuose 
septynis koncertus. Viduti
nis publikos skaičius viršy
davo tūkstantį asmenų. Vi
sur sutikimas buvo šiltas 
ir nuoširdus. Kinų jauni
mas kuris labai skiriasi nuo 
Amerikos jaunimo. Jie yra 
ramūs, tylūs, labai išlaiky
to elgesio ir kiekvienas sa
vo srityje siekiantis tobu
lumo. Stebint vaikų meno 
mokyklose p a s i rodymus 
svečiams, Ingrida negalėjo 
atsistebėti jų programos 
tobulumu, absoliučia pre
cizija šokyje, pradedant 
penkerių metų vaikais.

Ingrida, iš pat mažų die
nų aktyviai dalyvaudama 
lietuviškame gyvenime, ge
riau, negu jos kitatautės 
kolegės, suprato komunis
tinio krašto nuotaikas ir ži
nojo, kad ji matė tik tai, 
kas buvo leidžiama rodyti. 
Ir Kinijoje, kaip okupuoto
je Lietuvoje "dolerinės” 
krautuvės, turi savo "Drau
gystės” prekybas, kuriose 
gali pirkti tik turistai iš už
sienio. Prekės gražios, pra

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work & live in a small coagenial 
community & a small 4b bed general 
acute care hospital.
For all services & all shifts. Rural 
area beautiful place to live.
Good starting salary. Liberal person* 
nei policies & fringe benefits.
Apply call or send resume to: Ad- 
ministrator, MOUNTA1NV1EW GEN* 
ERAL HOSPITAL, P. O. BOX 510. 
Mountain View, Arkansas 72560. 
501-269-4361. (28-31)
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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

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

PRINTING/LITHO 
EMPLOYEES

To $50,000-Į--
Leading 35 year- -old Minnesota 
printing company experiencing work 
stoppage due to labor dispute, nccds 
skilled lat and 2nd press operators 
for 2 and 4 color Heidelbergą, 2 - 
color Harris, Kluge and 15 inch Chi:f 
Letterpress, or equivah*nt, feeders, 
helpers, strippers. plate makers, an J 
camera operators. Expcrienccd Su- 
pervisors in all artas and Plant Su- 
perintendent.
Qualified persons have opportunity 
for permanant full-time positions. 
CALL TOLI- FREEr

MEYERS PRINTING CO.
Minneapolis, MN.

1-800-328-4027
OR

(612) 333-8240
Equa! Opportunity Employer

• 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.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

Small ftiendly well cquipped hospital 
is accepting application for RN's on 
all shifls. Wages comparable with 
arėki hospitals based on experience. 
excellent benefit package. Contact 

UNITY HOSPITAL 
i301 Main St., 

Buchanan, Mich. 49107 
616-695-3851

(27-33)

OPPORTUNITY FOR
RN/D1RECTOR OI’ NURSES 
204 bed skilled NURSING HOME 
know!edgeable of Statė & Federal re- 
gulalions supervisory experience. Sala- 
ry commensurate with operience & 
ability. Liberal personnel policies & 
f ringe benefits.

APPLY TO:
SAVOY TERRACE

302 w. BURWASH 
SAVOY, ILL. 61874 

(29-38)

JAKUBS AND SON 
laidojimo Įstaiga 

Della E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Sckmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

3-11 and I 1-7 SHIFT 
Pinecrest Hospital, a 250 bed nurs- 
ing home providing comprehensive 
care to the geriatric putienls is re- 
eruiting RNs for supervisory posi
tions. This is a slatc civil aervice 
covered position with an attractive 
benefit program. Prefer RNs with 
experience in Gcrontology. Salary 
commensurate with education and 
experience. We are an EEO Emplo
yer. If interesled, please send resume 
to Jerri L. Hartsock, Assistant Ad- 
ministrator, PINECREST HOSPITAL, 
P. O. Box 1109, Beckley, WV 25801 
or call 304-252-6251, Mon.-Fri. from 
9 am-5 pm. (27-33)

SM /uperior /avinę)/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

NOTARY PUBLIC

SANTAUPŲ INDĖLIUS
Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki

JUOZAS MIKONIS
savininkas

Realtor

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

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

Norintieji pirkti ar’ parduoti prašom kreiptis 
j mano įstaigą.

$ 100,000.00
NAUJAS PATARNAVIMAS

ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS
ČEKIU SASKAITA

«• «. 4

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

NATIONAL SHRINE
OF THE

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

BETVVEEN THRUWAY EXIT 27 & 28
OPEN DAILY 8 A. M. TO 5 P. M. CLOS1NG DATE OCT. 30, 1983

LITHUANIAN P1LGRIMAGE
SUNDAY, AUGUST 28, 1983 

FATHER CASIMIR PUGEVICIUS PRESIDING
P1LGRIMAGE MASS AT 4 P. M. 

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

BENED1CTION DAILY 3:30 P. M.
PILGRIMAGE DEVOTIONS START SUNDAY 2 P. M.

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /hvings

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008

SHRINE COLISEUM
(30-31)

DIRBO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadeniais 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

GOLFO TURNYRAS 
CLEVELANDE

Metinis Amerikos ir Ka
nados lietuvių golfo turny
ras šiais metais jvyks Cle- 
velande Darbo dienos (La- 
bor Day) savaitgalyje, rug
sėjo mėn. 3 ir 4 d.

CIevelando lietuvių golfo 
klubas, kuriam išpuola šį 
turnyrą suorganizuoti ir 
pravesti, jau yra išdirbęs 
turnyro tvarkos planą ir jį 
išsiuntinėjęs Detroito, Chi
cagos bei Toronto lietuvių 
golfo klubams. CIevelando 
golfininkai kviečia ir kitų 
vietovių lietuvius golfinin- 
kus atvykti j šį turnyrą ir 
jame dalyvauti. Prašom 
kuo skubiau registruotis 
pas žemiau nurodytus CIe
velando golfo klubo atsto
vus.

Šių metų golfo turnyras 
vyks Quail Hollow Golfo 
klube, Painsville, Ohio, CIe
velando miesto pašonėje. 
Ten pat, klubo viešbutyje, 
bus galima gauti kambarius 
nakvynei bei maistą.

Turnyras bus užbaigtas 
baliumi, sekmadienio vaka
re, rugsėjo 4 d., gražiose 
klubo patalpose. Balius pra
sidės 6 v. v. Vakarienės 
pradžia 7 v. v. Po vakarie
nės bus šokiai. Gros orkes
tras. CIevelando golfo klu
bas kviečia visus CIevelando 
lietuvius atsilankyti j balių 
ir tuo prisidėti prie turnyro 
pasisekimo.

Registracijos, baliaus bei

A. A.

KAZIMIERUI RAČKAUSKUI 
mirus, jo sūnui VYTAUTUI su žmona ir 

dukrai ALBINAI su šeima gilią užuojautą 

reiškiame

Jadzė ir Vladas 
D a u t a i 

Aldona ir Edvardas 
Bliumentaliai

A. A.

KAZIMIERUI RAČKAUSKUI

mirus, jo sūnui VYTAUTUI RAČKAUSKUI 

ir žmonai ELZAI reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

Aldona ir Jonas
Rasteniai

kitais turnyrą liečiančiais 
reikalais kreiptis j CIeve
lando Golfo klubo pirm. Al
gį Nagevičių, 7702 West 
Pleasant Valley, Parma, 
Ohio 44130. Telef. (216) 
845-4954 vakare ir 884-9710 
dieną ir pas Rimantą Sei- 
kų, 19601 Meredith Avė., 
Euclid, Ohio 44119. Telef. 
(216) 481-6930.

CIevelando Golfo 
Klubas

NATIONWIDE 
R i INSURANCE 

| Nationwide is on y<xx BKfe

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si j OBELENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI <2161 161-3500.

• Plumbing — Electric 
and Carpenter Work. Rea- 
sonable. Call Frank 881- 
5439. (30-31)

ĮSPŪDINGAS SENOJO PASAULIO 
FESTIVALIS

VI-sis Senojo pasaulio 
festivalis, trukęs penkias 
dienas, baigėsi sekmadie
ni, rugpiūčio 7 paradu, ku
riame dalyvavo lietuvių, 
kroatų ir ypatingai gausiai 
slovėnų organizacijos, šių 
metų festivalio pagrindi
niai įvykiai iš East 185 gat
vės buvo perkelti į šv. Juo
zapo gimnazijos sporto 
aikštę. Daugeliui East 185 
gatvės prekybininkų tas 
perkėlimas nepatiko. Bet 
persikelti reikėjo, nes Jack- 
shaw Chevrolet savinin
kas pareikalavo beveik 
$4,000 nuomos už savo 
aikštę, šv. Juozapo gimna
zija leido savo patalpomis 
ir aikšte naudotis veltui. 
Taip festivalio ypač komer
cinė dalis buvo sukoncent
ruota East 185 gatvės šiau
riniame gale, gi pietuose 
liko Lietuvių namai ir klu
bas. Lietuvių klubo direk
cija tvirtai tarė festivaly
je dalyvauti ir pasirodyti 
kuo gražiau, kviesdami į 
talką visus lietuvius.

Deja, tos talkos susilau
kė mažai, tarytum East 185 
gatvės rajone tebūtų tik 
Lietuvių klubą. Tik mu
zikai Alfonsas ir Ona 
Mikulskiai, Izabelė Jonai
tienė, Ona Žilinskienė, 
Gražina Plečkaitienė, Do
micėlė širvaitienė, Jonas 
Vyšnioms ir Juozas Žilionis 
sutiko duoti tautodailės 
darbų, knygų ir kitų ekspo
natų festivalio parodėlei.

Dail. K. Kizevičius ir Br. 
Bernotas atėjo į talką dar
bu ir patarimais. Nijolė 
Balčiūnienė atsiuntė jaunų 
talkininkų, Ješmantų šeima 
ir Bublytės dalyvavo para
do vežimo scenoje. Svar
biausia, Petras Maželis, kad 
ir labai užsiėmęs Vaidilos 
teatro premjeros ruoša, su
tiko vėl paruošti paradui 
lietuvių vežimą, o Vincas 
Apanius mielai paskolino 
platformą ir sunkvežimį.

Parade buvo 60 vežimų. 
Penki iš jų gavo prizus. 
Pirmasis prizas teko Slovė
nų folkloro instituto gru
pei, kuri parade žygiavo pa

sipuošusi autentiškais slo
vėnų etnografinių sričių 
drabužiais. Vaizdas buvo 
tikrai žavus ir keliantis pa- 
sidžiavimą.

Lietuvių klubo direkto
riai buvo nustebę, kai į 
klubą atvyko festivalio ko
miteto nariai ir atnešė lie
tuvių vežimui prizą-trofėją 
ir tortą už vežimo temos 
originalumą. Vežimo tema 
— jaunoji ir senoji Lietu
va. Priekyje žygiavo mažos 
mergaitės, vežime degė au
kuras, kylo dūmai. Prie au
kuro stovėjo vaidila, apsup
tas vaidilučių ir saugomas 
senovės kario. Festivalio 
komiteto nariai pareiškė, 
kad Lietuvių namų frontas 
buvo skoningai dekoruotas 
tautinio meno motyvias. 
Tai pastebėjo ne tik sveti
mieji, bet daugelis lietuvių 
pagyrė šią idėją.

Lietuvių namų direkcija 
buvo pavedusi pasiruošimo 
festivaliui atsakomybę di
rektoriams J. Stempužiui 
ir V. Plečkaičiui. Prie jų 
labai energingai prisidėjo 
buvęs ilgametis pirminin
kas Z.. Dučmanas, kuris 
tuojau suorganizavo talki
ninkų būrį. Juozas Duleba 
atliko įvairius staliaus dar
bus, Vyt. Sniečkus ir K. Bi
liūnienė rūpinosi valgiais ir 
vaišėmis. Pirmininkas R. 
Bublys kasdien atvykdavo 
patalkinti darbuose. Parado 
eisenoje lietuvių namus at
stovavo direktoriai — R. 
Bublys, R. Kudukis, V. Ra- 
monis ir P. šūkis. Daug pa

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS 1$ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilank.vkit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų !

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 41114

dėjo S. Pabrinki®, I. Ver- 
byla, R. Motiejūnaitė, B. 
Bernotas. Festivalio dieno
mis klubą aplankė virš 
tūkstančio svečių.

B. Vedegienės suteikta 
informacija Sun Press at
spausdino gražų straipsnį 
apie Lietuvių namų dešimt
metį ir pirmajame puslapy
je įdėjo namų nuotrauką, 
žodžiu, daugelio rankomis 
gražiai padirbėta, pagarsin
tas lietuvių vardas, pelnyta 
ir garbė.

šiuo gražiu įvykiu Lietu
vių namai pradėjo savo de
šimtmečio sukakties šven
tę, kuri bus užbaigta baliu
mi spalio 22 dieną. (jst)

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.

Lietingam orui esant, 
gegužinė įvyks Lietuvių 
Namuose.

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 44094, sąžiningai, ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vielos pašauktus, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel: (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

J. LUPO
DECORATING 

COMPLETE HOUSE 
REPAIR, 

PA1NTING-PAPER.
HANGING-PLASTER 

461-5882



DIRVA
Iš AMERIKOS LIETUVIŲ 

TARYBOS VEIKLOS
Savo būstinėje Chicagoje 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdyba liepos 29 d. posė
džiavo, aptariant dabarties 
darbus ir artėjantį metinį 
suvažiavimą, kuris įvyks 
spalio 22 d. Tautiniuose na
muose, 6422 So. Kedzie, 
Chicagoje. Suvažiavimo iš
vakarėse bus dalyvių susi
pažinimo vaišės ALTo būs
tinėje, o po suvažiavimo 
banketas. Suvažiavime bus 
sudaryta nauja ALTo val
dyba, kurioje numatoma 
pasikeitimų.

Posėdį pravedė pirm. dr. 
K. Šidlauskas. Dr. L. Kriau
čeliūnas painformavo apie 
priėmimą prezidentu roję 
Pavergtų Tautų savaitės 
proga.

Dr. J. Valaitis atkreipė 
dėmesį, kad itin nuoširdi 

Artimam mokslo ir profesijos draugui

dipl. mišk. JONUI BRAZAUSKUI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame: žmo

nai ALBINAI, dukrai JONEI, anūkei ALEK

SANDRAI, žentui HANSUI ASHBOURNE 

bei kitiems giminėms ir artimiesiems. Kar

tu liūdime su Jumis

Dipl. mišk. Mykolas Gureckas
Elena Gureckienė

Australijoj mirus mylimam broliui 

aktoriui PAULIUI RŪTENIUI, 
nuoširdžiausią užuojautą reiškiame Velionio 

broliui JONUI RŪTENIUI, jo žmonai VE

RUTEI, seseriai ONAI OSMOLSK1ENEI ir 

jų šeimom

T. Babuškinaitė-Vasiliauskienė 
Elena ir Juozas Kuncaičiai 
Alė ir Stasys Santvarai

A. A.

DR. KAZIUI VILEIŠIUI
mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiškiam 

žmonai VERUTEI, dukrai DANGAI, sūnui 

JONUI, seserims ALENAI DEVENIENEI- 

GRIGAITIENEI ir RITAI BAGDONIENEI, 
broliui dr. PETRUI VILEIŠIUI ir jų šeimom

Alė ir Stasys Santvarai

kalba buvo kongr. Don Rit- 
ter. Mes kongrese turime 
daug, gerai informuotų 
draugų. Dr. J. Valaitis lie
pos 21 d. dalyvavo Euro
pos saugumo ir bendradar
biavimo komisijos posėdy, 
kur gerą pranešimą padarė 
JAV delegacijos pirm. dr. 
M. Kampelman.

T. Blinstrubas papasako
jo, kad ALTui atstovavo 
Lietuvių respublikonų, vil
niečių, Mažosios Lietuvos 
rezistencijos posėdžiuose, 
pasveikindamas dalyvius. 
Taipgi dalyvavo Pavergtų 
tautų demonstracijoje bei 
Dariaus-Girėno minėjime.

Kun. J. Prunskis pain
formavo apie sėkmingus 
tautinių grupių Specialių 
investigacijų įstaigos už
sipuolamus piliečius dėl na
cių vykdymo persekiojimo.

Inž. Gr. Lazauskas pain
formavo, jog daromi žygiai

(■★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ■A 
* * 
J Š. M. RUGPIŪČIO 21 D., SEKMADIENI, 12:30 V. P. P. *

* TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE, 3356 GLENDALE BLVD. *
* LOS ANGELES TAUTINĖS SĄJUNGOS SKYRIUS *
J RUOŠIA VIDURVASARIO POBŪVĮ- * 

Į GEGUŽINĘ PO STOGU. į
* Vėsinamoje salėje bus paruošti skanūs pietūs, kava su *
* pyragaičiais ir veiks baras bei loterija. Visus kviečiame atsi- *
* lankyti. *
* .. . . *
J {ėjimas asmeniui — $6.00. *
t ♦* ALT S-GOS LOS ANGELES SKYRIAUS VALDYBA *
* f

dėl Holocaust muziejaus, 
kad ten būtų eksponatų ne 
vien vienos tautos, bet ir 
kitų nukentėjusių. Gr. La
zauskas Mažosios Lietuvos 
Rezistencijos konferencijo
je pasakė sveikinimą ALT 
vardu, taipgi tarė atsisvei
kinimo žodį laidotuvėse J. 
Grišmanausko, kuris yra 
buvęs ALT narys. Atsisvei
kinimą su velioniu pravedė 
Cicero ALTo pirm. dr. Br. 
Motušienė. ALT skyriams 
išsiuntinėtos anketos pra
šant informacijų apie atve
jus, kada Sovietų Sąjunga 
nepraleidžia laiškų ar siun
tinių. (ALT)

• Specialių investigacijų 
byloje prieš estą Linas iš
kilus klausimui jį depor
tuoti į Estiją, jo advokatas 
Ivars Berzins pabrėžė min
tį, kad tokiu atveju Specia
lių investigacijų įstaiga 
turi kreiptis į Estijos kon
sulą JAV-se. Jeigu nepri
klausomos Estijos konsulas 
sutiks, tada Linas pasiliks 
Estijos konsulato globoje, 
kol Estija vėl taps nepri
klausoma ir Linas galės 
grįžti į savo laisvą kraštą.

WATERBURY
MIRĖ JONAS 

BRAZAUSKAS
š. m. liepos 25 d. po ilgos 

ir sunkios ligos pasimirė il
gametis Waterburio gyven
tojas ir visuomenės veikė
jas Jonas Brazauskas. Ve
lionis buvo gimęs 1904 m. 
Bagotosiųs bažnytkaimyje, 
Pilviškių vals. Vilkaviškio 
apskr. Buvo baigęs Dotnu
vos žemės ūkio Akademiją 
ir, įsigijęs girininko laips
nį, ilgesnį laiką dirbo Sa
gotosios miškų urėdijoje. 
Buvo atsargos leitenantas.

Gyvendamas Waterbury- 
je buvo nepaprastai veik
lus. Turėdamas gražų bal
są, ilgus metu giedojo šv. 
Juozapo parapijos chore. 
Buvo ilgametis BALFo vie
tos skyriaus vedėjas. Taip 
pat buvo Lietuvių Fondo 
įgaliotinis. Priklausė Lietu
vių Bendruomenės Water- 
burio apylinkei, ateitinin
kams ir Fronto Bičiuliams. 
Buvo aktyvus lietuvių pa-

LOS ANGELES
KVIEČIAM Į GEGUŽINĘ

Š. m. rugpiūčio mėn. 21 
d., sekmadienį, 12 vai. 30 
min. p. p. Tautinių Namų 
salėje, 3356 Glendale Blvd., 
Los Angeles Tautinės Są
jungos skyrius ruošia GE
GUŽINĘ.

Bus skanūs pietūs ir ka
va su ponių suaukotais py
ragaičiais. Veiks baras ir 
loterija.

Yra pageidavimas daž
niau savo tarpe pabendrau
ti ir arčiau susipažinti. Ne
praleiskite progos, pajuski
te nario pareigą ir atsilan
kykite. Mes mielai lauksi
me.

Dėl informacijų kreiptis 
pas valdybos narius: Rūtą 
Šakienę — tel. 681-4920, 
Luciją Mažeikienę —. tel. 
821-8681 ir Ramūną Bužė- 

rapijos ir lietuvių klubo na
rys. Prisidėdavo prie vaidi
nimų ir per radiją. Paliko 
liūdinčią žmoną Albiną, 
dukterį Jonę Ashbourne 
Anglijoje, brolį kun. Pijų 
Brazauską ir kitus gimines 
Amerikoje, Kanadoje ir 
Lietuvoje. Palaidotas daly
vaujant labai gausiam tau
tiečių būriui liepos 30 d. 
Waterburio lietuvių kapi
nėse. Lankytojai buvo pra
šomi vieton gėlių aukoti 
Lietuvių Fondui. (ab) 

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

532 LAKE SHORE COUNTY ROAD, 
BEVERLY SHORES, IND.

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

ną — tel. 254-6048.
Iki pasimatymo geguži

nėje.
Rūia Šakienė

Skyriaus pirmininkė
• ALT S-gos Los Ange

les skyriaus valdyba, su
prasdama vasaros metu 
Dirvos sunkesnę ekonominę 
padėtį, per pirm. Rūtą Ša
kienę Dirvai paremti at
siuntė 100 dol. Ačiū.

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

VINCENT JUODVALKIS 
Certijied Public Accountant

2802 Santa Monica Boolevard 
Santa Monica, CA 90404

14659 Limedalc Street

Panorama City, CA 91402

One 
Thing 

■More...
Discover the spirit of St. 
Francis with the daughters 
of Chicago's own Mother 
Theresa Dudzik.

For mote mformation 
write to:

Supetior Genenl 
1220 Miin Street 
Lemost, IL 60439
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