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Tarp vilties ir siaubo
Padėtis Lenkijoje ir Sovietijoje

Vytautas Meškauskas

A. M. Rosenthal, N. Y. 
TIMES vyr. redaktorius, to 
laikraščio rugpiūčio 7 d. 
magazine paskelbė ilgą, no
stalgišką, gražiai parašytą 
straipsnį apie padėtį Len
kijoje, kurioje jis porą me
tų buvo to paties laikraščio 
korespondentu. Jis rašo:

”Aš nepažinojau Lenki
jos laike jos laisvės spaz
mų. Kai atvykau, 1958 me
tais, 'pavasaris spalio mėn.’ 
— trumpas ir herojiškas 
1956 m. laisvės siekimas 
buvo sutramdytas jo pirmo 
herojaus Wladislawo Go- 
mulkos. Ir aš buvau ištrem
tas dar prieš 1960 metų 
spazmas...

”... Apsisprendžiiau nu
važiuoti į Varšuvą ir iš ten 
grįžti prieš pat popiežiaus 
vizitą. Man atrodė, kad ge
riausias laikas ką nors pa
tirti apie. Kraštą yra tada, 
kada niekas neužtemdo kas
dieninio gyvenimo realybės 
ir politikos — nei rinkimai, 
nei kokia katastrofa, nei 
tautinis pakilimas bei en
tuziazmas, kurį — aš žino
jau — turėtų sukelti po
piežiaus vizitas. Tik Lenki
ja.”

Kasdienė jos tikrovė yra 
liūdna. Skurdas didelis. 
Krautuvės tuščios. Atvira
me lauke už Varšuvos, kur 
galima sekmadieniais nuo 9 
iki 12 vai. ryto pardavinėti 
vartotus daiktus, žmonių 
gausybė. Siūlomi parduoti 
rūbai, rakandai ir kt. yra 
tokios rūšies, kad Ameriko
je seniai būtų išmesti į 
šiukšlyną. Lenkijoje jie vis 
dar turi tam tikrą vertę.

Lenkiškas 'ilgiausių me
tų’ — ’sto lat’ yra visai 
prasmingas. Faktinai žmo
gus ten turi išgyventi 110 
metų, kad pagal eilę gautų 
tai, kas jam priklauso: bu
tui gauti reikia laukti 15 
metų, automobiliui — 8, šal
dytuvui — 14, užsienio pa
sui — 20 metų ir t.t. Len
kų didžiausia paguoda yra 
ta, kad jie įsivaizduoja, jog 
Rusijoje dar blogiau.

Rosenthal, kuris turėtų 
būti vienu geriausiai infor
muotų žmonių Amerikoje, 
sakosi niekados nemanęs, 
kad sovietai galėtų palikti 
Lenkiją laisva, nes jei len
kai gali turėti pasirinkimo 
laisvę, kodėl ne patys ru
sai? Lenkų likimas yra ap
temdytas, formuluojamas ir 
dominuojamas sovietų ka

rinės galios, ir kiekvienas 
lenkas žino, kad Sovietų 
Sąjunga nedvejos panaudo
ti tą jėgą sunaikinti lenkų 
sukilimą ar sąjūdį, kuris 
būtų jiems pavojingas ar 
jie jį laikytų sau pavojin
gu. Jie tai daro ne todėl, 
kad bijotų lenkų, kurių jie 
nemėgsta, bet todėl, kad 
lenkų revoliucija gali už
krėsti jų pačių liaudį. Gal 
kada nors ateis diena, kada 
sovietų vadai užsimanys re- 
formoti savo visuomenę, 
gal tada laisvę gaus ir len
kai, bet ne anksčiau.

Jei taip, kaip pateisinti 
Solidarumo sąjūdį? Lenkai 
autoriui aiškinę, kad jie ti
kėjosi, vylėsi, kad gal rusai 
supras, kad faktinai čia yra 
grynai lenkiškas susitvar
kymas, sovietams jie palie
ka visur veto teisę ir nesi
ruošia atsisakyti karinės 
sąjungos su jais. Kodėl bu
vo galima to tikėtis? Vie
nas lenkas visai rimtai aiš
kino, kad Lenkija yra su
tverta stebuklais. Stebuk
las ją išgelbėjo nuo švedų, 
Vislos stebuklas nuo rusų 
1920 m., ar ne stebuklas 
vienu smūgiu sunaikino tris 
imperijas, kurios pasidalino 
Lenkija — Vokietiją Aus
triją ir Rusiją?

Iš tikro Lenkija yra nu
skriausta geografijos, so
vietų karinės jėgos ir san- 
tvarinininkų sutikimo pa
likti ja sovietų dominacijo- 
je po antrojo pasaulinio ka
ro pagaliau ji kentėjo dėl 
nesugebėjimo sudaryti pa
dorią valdžią, nuo savo šo
vinistinių fašistų prieš ka- 
rą ir sovietams parsidavu
sių aparačikų po karo.

Nors autorius save laiko 
realistu, jis po paskutinio 
vizito Lenkijoje suprato, 
kad jis iki šiol neįžiūrėjo, 
vieno labai realaus fakto: 
Vilties. Kiekvienas lenkas 
— jaunas ir kiek pagyve
nęs — turi aukštą ir gra
žią viltį, kaip naujai po ka
ro pasodyti Varšuvoje me
džiai.

★
Jei vilties pasisekimas 

priklauso nuo sovietų, žvilg- 
terėkim už Kremliaus mū
rų. Nors kalbama ir supran
tamas reformų reikalas, 
nuo naujų metų žadama 
duoti kiek daugiau laisvės 
kai kurių įmonių direkto- 

(Nukelta į 2 psl.)

Bažnyčos Kauno senamiestyje. Šiame numery Balys Gražulis rašo apie naujausį Br. 
Kviklio veikalą "Lietuvos bažnyčios — Kauno arkivyskupija”.

Kun. Alfonso Svarinsko teismas
LKB Kronika š.m. gegužės 22 d. laidoje smulkmeniškai

1983 m. gegužės 3 d. 
LTSR Aukščiausiame teis
me buvo pradėta nagrinėti 
Viduklės klebono, TTG ko
miteto nario kun. Alfonso 
Svarinsko byla, žinia apie 
teismą tyliai pasklido po 
Li etuvą. Daugelis šia žinia 
abejojo, nes net giminės 
apie būsimą "viešą” teismo

Kun. Alfonsas Svarinskas

aprašo teismo posėdi
procesą nieko nežinojo. Ta
čiau gegužės 3 d. atvykus 
į Vilnių, abejonės išsisklei
dė.

Lenino prospekto kvarta
las buvo apsuptas milicinin
kų ir kareivių, aprengtų mi
licininkų uniformomis, o 
praėjimas į Aukšč. Teismą 
ties Respublikinę bibliote

ką visiškai neįmanomas — 
uniformuoti ir civiliai ap
sirengę pareigūnai į teismą 
praleidinėjo tik su spec. 
kvietimais, o kun. Alf. Sva
rinsko draugai bei pažįsta
mi, suvažiavę iš visų Lietu
vos kampelių, buvo grubiai 
milicininkų vejami į Leni
no prospektą ties Respub
likinės bibliotekos sustoji
mu. Net giminėms buvo 
sunku patekti į teismą: 9 
vai. prie teismo atėjusiai 
kun. Alf. Svarinsko seserei 
Janinai Pupkienei saugu
miečiai įrodinėjo jog nėra 
jokio reikalo jai dalyvauti 
teisme, šiai nenusileidžiant, 
liepė ateiti 10 vai., o atėjus 
nurodytu laiku, pareiškė, 
kad jau per vėlu, ir į salę 
įleido tik po pietų pertrau
kos; 9:30 vai. prie teismo 
rūmų atėjo teisiamojo ku
nigo brolis Vytautas Sva
rinskas, kartu su juo ėjo ir 
keletas kunigų — jie visi 
vargais negalais išprašė 
brolį įeiti į teismą.. Vytau
tas Svarinskas pasisakė dėl 
senyvo amžiaus mieste pa- 
klystąs, todėl norėtų, kad 
j teismą kartu su juo būtų 
įleista ir dukra, tačiau šis 

(Nukelta į 4 psl.)
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■ Iš kitos pusės
Thomas J. Brazaitis Clevelando The Plain Dealer

Lietuvos bylos JT visuotiname susirinkime Šansai. - Kaip ji
derinasi su bendrais JAV-SSSR santykiais? - Reagano 

------------------------  administracijos rizika. -----------------------
Kaip mūsų skaitytojai jau 

žino iš pereito Nr., liepos 29 d. 
JAV misija Jungtinėm Tau
tom paskelbė komunikatą, 
kad ambasadorė Jeane J. Kil- 
patrick įteikė JT Generali
niam Sekretoriui Javier Perez 
de Cuellar prezidento Reaga
no liepos 26 d. pareiškimą 
JAV pripažinimo Baltijos Res
publikų 60 m. sukakties proga. 
Ambasadorė prašė, kad tas pa
reiškimas būtų paskelbtas ofi
cialiu JT Visuotino Susirinki
mo dokumentu ir išdalintas 
visiems JT nariams. Komuni
kate pažymima, kad 38-tas Vi
suotinas Susirinkimas šį rude
nį svarstys tautų apsisprendi
mo teisės svarbumą ir greitą 
nepriklausomybės suteikimą.

Prisimenant mūsų pastan
gas Lietuvos pavergimo reika
lą iškelti JT - tam reikalui sa
vo laiku susidarė net atskiras 
komitetas, kuris surinko gana 
daug lėšų - o taip pat nesenas 
VLIKo pastangas šį klausimą

TARP VILTIES IR
SIAUBO...
(Atkelta iš 1 psl.) 

riams, iš tikro Soviietija su 
Andropovu priešakyje pa
suko didesnės drausmės ke
liu. Būdingos smulkmenos. 
Nors pats Andropovasi nie
kados nenešiojo uniformos, 
jo įpėdinis KGB viršinin- 
kodėje įsakė visiems parei
gūnams tarnyboje nešioti 
uniformas! Pasmark i n t a 
kova su girtuokliavimu, ir 
darbo vengimu. Sovietų Są
jungos — neva nepriklau
somų valstybių federacijos 
— 60 metų sukakties minė
jimas atkeltas devyniom 
dienom į priekį — į gruo
džio 21 dieną, kad ... su
taptų su 103-čiuoju Stalino 
gimtadieniu!

Būdinga dar, kad Krem
lius, pagal Der Spiegei, pa
sipriešino Maskvos Tagan
kos teatro režisoiraus I. 
Liubimovo norui pastatyti 
Puškino ’Boris Gudunovą’ 
ne senovės, bet dabarti
niuose rūbuose. Pagal Puš
kiną tą carą persekiojo at
sakomybė už tikrojo sosto 
įpėdinio nužudymą. Toje 
1825 m. parašytoje dramo
je figūruoja tarp kitko du 
bajorai: Chruščiovas ir Puš
kinas, paskutinysis scenoje 
samprotauja:

”Aš galiu pats pasakyti, 
kad mūsų kariuomenė nie. 
kam netinka, kad kazokai 
tik kaimus plėšia. Lenkai 
išsijuosę giriasi ir tik geria, 
o mūsų rusai — apie juos 
neapsimoka ne kalbėti ? Bet 
žinai, kur mes esam stip
resni? — Tautos tikėjime.” 

Jei tuos žodžius pasaky
si nūdieniai apsirengęs, jie 
gali atrodyti, kaip ragini
mas sukilti. 

iškelti per Vakarų Europos 
Bendruomenę, ambasadorės J. 
Kilpatriek aukščiau minėtą 
‘Press Release’ galėtume laiky
ti mūsų pastangų nemažu lai
mėjimu. Iš tikro, tačiau, 
Jungtinės Tautos - kaip buvusi 
Tautų Sąjunga - nėra organi
zacija permainoms. Valstybės 
dažniau susijungia susidariu
siam status quo išlaikyti, o ne 
jį pakeisti. Be to, tikroji JT 
galia yra sutelkta Saugumo 
Taryboje, kurioje 5 didžiosios 
valstybės turi veto teisę.

Praktikoje Tautų Sąjunga 
neišgelbėjo mūsų nuo lenkų 
pretenzijų į Vilnių, o jos įpė
dinė JT pasirodė bejėgės vi
suose tarpvalstybiniuose kon
fliktuose, išskyrus per apsiri
kimą Korėjoje, kur JAV galėjo 
kovoti visuotino susirinkimo 
pavedimu. Kai kurias proble
mas sprendžiant, kaip pvz. 
Vid. Rytų, Jungtinės Tautos 
yra specialiai išskirtos, kad į 
pasitarimus neįtraukti ... So
vietų Sąjungos. •••

Net jei iš tikro Lietuvos by
los iškėlimas ir nugalėtų visas 
skaitlingas kliūtis - JT daugu
ma dažnai balsuoja su sovie
tais - atitinkamo sprendimo ar 
rezoliucijos įgyvendinimas pri
klausys nuo JAV noro tai pa
daryti. Kaip tikėtis tokio en
tuziazmo, jei apskritai imant 
iau kuris laikas pastebimas 
JAV-SSSR santykių jei ne pa
gerėjimas, tai tikrai sušvelnėji 
mas? Atsiminkime tik sutartį 
parduoti sovietams 50 % dau
giau javų, negu buvo sutarta 
Fordo laikais. Senatorius Mo- 
ynihan dėl to labai stebėjosi, 
klausdamas:

‘... jei mes maitiname so
vietų armiją, kokią mes turi
me teisę skųstis dėl jos elge
sio?’

Administracijos atsakymas į 
panašius priekaištus buvo toks, 
kad parduodant grūdus už 
grynus pinigus tos sumos su
laikomos nuo sunaudojimo ki
tiems reikalams, kaip reika
lingų medžiagų ar įrankių ka
ro pramonei nupirkimo. I tai 
Moynihan atsikirto, kad už 
kiekvieną dolerį skirtą pigių 
užsienio javų nupirkimui, jie 
gali skirti daugiau resursų ne 
žemės ūkio produkcijos, o naf
tos gamybos pakėlimui ir taip 
atsiimti ne tik tą dolerį, bet 
priedo dar uždirbti tris!

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR UKERIĘ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtatakai: J. JANUUITIS Ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — JSmKIN8ITE.

Kaip mes jau rašėme, susi
tarimas dėl grūdų nebuvo vie- 
nintėlis. Norima atšaukti 
draudimus sovietams parduo
ti naftos gamybai ir dujotiekio 
tęsimui reikalingus įrankius 
bei priemones. Tariamasi dėl 
konsulatų New Yorke ir Kieve 
atidarymo bei kultūrinių san
tykių ir mainų atgaivinimo. 
Be to manoma, kad šiuo metu 
sovietai nėra labai suinteresuo
ti naujų pozicijų įsigijimu Sal
vadore ir Nicaragvoje, bet pa
sitenkins Kubos išlaikymu ir 
todėl nelabai priešinsis taikos 
Centro Amerikoje laikinam 
atstatymui amerikiečių sąly
gomis.

Sakoma, kad prezidentūros 
štabo v-kas Baker ir jo padėjė
jas Deaver yra už Reagano- 
Andropovo susitikimą, nors 
ten būtų pasikeista tik asme
niškais komplimentais, tuo 
tarpu Saugumo Patarėjas 
Clark ir Gynybos Sekretorius 
Weinberger viršūnių susitiki
mą rekomenduoja tik tokiu at
veju, jei jame galima sutarti 
dėl atominių ginklų skaičiaus 
sumažinimo ir jų kontrolės.

Kaip su visu tuo suderinti 
bandymą iškelti JT-se Lietu
vos ir kitų Baltijos valstybių 
bylą? Vienas aiškinimas bū
tų skirtingas Reagano užs. po
litikos stilius. Savo antikomu
nistinio nusistatymo jis nieka
dos neslėpė, tačiau patyrimas 
moko, kad JAV gyventojų dau
guma nenori ne tik karo, bet 
pageidauja galimai draugiš
kesnių santykių su visu pasau
liu. Kiekvienu atveju, atomi
nis karas yra nepriimtinas, o į 
tokį karą gali išsivystyti bet 
kuris ginkluotas konfliktas. Vi
sa tai administraciją verčia su 
sovietais ne tik santykiauti, 
bet ir ieškoti susitarimo ten, 
kur jis gali būti naudingas ir 
amerikiečiams, neišleidžiant 
iš akių su kuo deramasi ir gali
mai dažniau parodyti derybų 
partnerio tikrą veidą. Rizika 
dėl to yra labai maža, nes 
kaip praktika rodo, sovietai 
nedaro nieko už dyką ar šyp
seną. Jei jiems koks susitari
mas reikalingas, jie jį pasira
šys ir paskutiniais žodžiais ko- 
liojami.

Be to, pats laikas JAV vesti 
kiek energingesnę politiką JT- 
se, o ne leisti jose pirmuoju 
smuiku groti sovietams. Lie-

liepos 31 d. Nr., baigdamas įdomius reportažius iš Sovie
tuos, suvedė savo įspūdžius. Jam tai padaryti padėjusi 
bostoniškio Christian Science Monitor reporterė Eliza
beth Pond, ilgai išbuvusi Sovietijoje. Jos knyga ’From 
Yaroslavsky Station’ yra tikrai verta perskaityti. Bra
zaitis ją sutikęs grįždamas Londone. Elizabethai atrodo, 
kad sovietai daro pažangą visose srityse. Net žemės ūky
je. čia Brazaitis neiškentę pastebėjo: "Caro Rusija eks
portavo javus”. "Taip, — sutiko pašnekovė — bet žmonės 
badavo”.

štai tikras sovietų pasisekimo pavyzdys. Jiems, at
rodo, pasisekė įrodyti, kad jie pradėjo nuo nulio. Iš tikro 
prieš 65 metus caro Rusija nebuvo labai toli atsilikusi 
nuo likusio anų laikų pasaulio, žinoma, tada — dar ne 
raketų amžiuje — su ja buvo mažiau skaitomasi bei bi
joma. Bet retkarčiais badaujama buvo ne tik joje, ar ne 
nuo bado į Ameriką bėgo airiai ?

”The Soviets makes the best bread in the world!” 
’lunchaudami’ Londone sutarė abu žurnalistai. Bet 
tokia pat duona jau buvo prieš šimtmečius’. Stebuklas 
čia tik tai, kad sovietams per 65 metus nepasisekė suga
dinti savo pagrindinio ir dažnai vienintelio maisto ko
kybės !

švietimo sistema esanti labai gera. Tūlam amerikie
čių ambasados tarnautojui pasiuntus savo vaiką į sovie
tinę mokyklą jis buvęs primtas į dviem metais žemesnį 
skyrių. Tiesa, JAV švietimo sistema pergyvena krizę, ta
čiau sovietai mažai pakeitė iš caro paveldėtą sistemą. 
Kas sudarė mūsų universiteto branduolį, ar ne Rusijoje 
mokslus išėję? O ką kalbėti apie buvusį Rusijos meno, 
muzikos, kultūros lygį! Jei sovietai čia ką padarė, tai 
tik atžangą.

Teisingesnį, bet irgi labai paviršutinišką, rusų stovio 
apibūdinimą Brazaičiui davė vienas ambasadoje sutiktas 
žmogus:

"Visi Amerikos dešinieji turi dėkoti Dievui, 
kad Sovietų Sąjunga yra komunistinė. Jei ji pa
keistų savo sistemą, ji mus, išstumtų iš biznio. 
Ačiū Dievui, jie šaudo sau į kojas.”

Panašiai galvojo kaizerio Vokietijos užs. reik. min. 
Arthur Zimmermann, gavęs telegramą iš savo pasiuntinio 
Berne, kad Leninas 1917 m. nori grįžti Rusijon per Vo
kietiją ir Skandinaviją. Zimmermannas savo telegramoje 
gen. štabo viršininkui samprotavo:

"Kadangi mūsų interesai reikalauja kairiojo 
sparno revoliucionierių įtakos išlaikymo Rusijoje, 
pervažiavimą reikėtų leisti...”

Ne tik Rusija, bet ir Vokietija už tai skaudžiai at
gailauja iki šios dienos. (vm)

tuvos bylos iškėlimas čia, kaip 
ir buv. Madrido konferencijo
je, tokiam tikslui atitinka. Ži
nia, iš šios dienos padėties išei
nant, perspektyvos ne kažin 
kokios, bet jos sukelia viltį, o 
toji, nors neapčiuopiama, vai
dina tam tikrą vaidmenį gy
venime, kaip matome Lenki
joje- _______

ATITAISYMAS

Dirvoje Nr. 31 (3 psl.) 
straipsnio "Eikime Aušros 
keliu” pirmoje pastraipoje 
įsibrovė nemaloni klaida — 
vietoj dr. J. Basanavičiaus 
atspausdinta A. Baranaus
kas. Dėl šios klaidos skai
tytojų atsiprašome.

OPPORTUNITY FOR 
1ST CLASS SKILLED 
SCREW MACHINE 

OPERATORS
We currently have openings for ex- 
perienced operators who can sėt up 
and operate Acme Griglcy and Green- 
lee autom a tie multi spindle screw 
machine without help. Qualified ap- 
plicants mušt furnish their own tools. 
We offer top wages and an exce!lent 
benefitš program. For interviews, ap
ply ai the personnel department.

Att.: CONRAD RUYBAL
GATĖS RUBBER CO.

999 SANDY HOLLOW ROAD, 
ROCKFORD, ILL. 6U2S 

815-398-9922
Also ConUct ROBF.RT KELLY 

GATĖS RUBBER CO.
PONTIAC DIVISION

313-373-2601
Equal Opportunity Employer M/F



1983 m. rugpiūčio 18 d. DIRVA Nr; 32 — 3

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

B P. O. BOX 03206
CLEVELAND, OHIO 44103 

TEL. (216) 431-6344 
6116 ST. CLAIR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER 
EDITOR: VYTAUTAS GEDGAUDAS

DIRVA (USPS 157580)

POSTMiASTER: Send address changes to DIRVA, 
6116 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio 44103.

Second-class postage paid at Cleveland, Ohio. Published Weekly 
by American Lithuanian Press Radio Ass’n. VILTIS Ine. Subscrip- 
tion per year $17.00. Single copy 35 cents.

Prenumerata metams $17.00, pusei metų $9.00 • Atskiro nu
merio kaina 35 centai • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone • Nespaus
dinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skelbimų 
turinį ir kalbą redakcija neatsako.

Lituanistikos
Instituto 
suvažiavimas

GRĖSMĖ TEBĖRA TA PATI
Popiežius pakviestas vizitui 

Lietuvon. Gabus amerikiečių 
žurnalistas Dan Fisher apie 
tai paduoda įdomių žinių iš 
Lenkijos rimtų šaltinių. Esą 
vizitui dingstis ne tik šv. Ka
zimiero, bet ir Lietuvos krikš
to jubiliejus, dar ir senovėje 
buvusios Lietuvos su Lenkija 
‘federacijos’ sukaktis. Straips
nio gale itin išryškintos lenkų 
intencijos surišti mus i bendrą 
brolystę. Girdi, didelė dalis 
šiandienės Lietuvos, įskaitant 
ir sostinę Vilnių, buvo Lenki
jos dalis iki Sovietų okupacijos 
1939 metais. Todėl ta bend
rystė lig šiol esanti lietuviams 
miela ir glaudi (affection). O 
iš tiesų tai visai šališka įtaiga: 
juk lenkų užgrobta dalis ne
buvo lemtingai didelė ir mum 
netrukdė valstybę atkurti ir 
per 20 laisvės metų stripriai 
tvarkytis, sparčią pažangą 
daryti. O dėl Vilniaus užgro
bimo kaip tik mes nuo lenkų 
atšalom, nebendravom, smer- 
kėm. Taip faktai ir išvados - 
visai priešingi. Bet Varšuva 
bando pasauliui įteigti, jog 
esame kone bendra tauta. Gir
di, lenką popiežių išrinkus lie
tuviai tuoj jį apšaukė irgi sa
vuoju, o jis yra pasakęs, kad jo 
širdies pusė yra Lietuvoje. To
dėl esą šis vizitas popiežiui bū
tų ‘asmenišku ir profesiniu’ 
dalyku. Girdi, jis yra išreiškęs 
intenciją sugrąžinti (reinte- 
grate) slaviškas žemes į Katali
kų svarbiąją tėkmę. Taigi 
Varšuvoj rimtos sferos tebetiki 
kad mes esam slavai. Tokį po
žiūrį į mūsų su lenkais santy
kius patyrė įžvalgus žurnalis
tas Dan Fisher.

Taip lenkam teberūpi ne
lemtoji ‘unija’ gaivinti, o po
piežiui įtaigojama senos ‘fede
racijos’ pelenus pakurstyti. Ir 
Lietuvą glaudžiau su slavais 
sulydyti (toks pat tikslas ir da
bartinių mūsų okupantų - 
abiejų apetitai sutampa).

O iš tiesų mes iš popiežiaus 
vizito lauktume ko kito. Bū
tent: padėti susigrąžinti ko
munistų nusavintas bažnyčias 
(Vilniuj, Klaipėdoj ir kt.); 
kad Vilnius su kraštu būtų pa
galiau iš lenkų valdžios grąžin
tas Lietuvos bažnytinei terito
rijai; kad Seinų katedroj 
lietuviai atgautų žmoniškas 
teises; kad galop tikrai Lietu
va gautų kardinolą ...

Iš Varšuvos šaltinių patei
kiamos žinios angliškoj spau
doj įdomios ir tuo, kad atveria 
ir mūsų pačių lėkštos nuovo
kos sprag; c .ano nr. 6 
P. Lelis ap e Lenkiją ir Lietu

vą straipsnio gale rašo: ‘Tuos 
praeities nesutarimus ir kivir
čus reikia užmiršti, nes istorija 
parodė, kad Lietuvos likimą 
lemia laisvoji Lenkija. Tik 
svajotojas Pilstudskis galvojo ir 
veikė dėl unijinės Lenkijos at
statymo, kurion būtų įjungta 
Lietuva ir Ukraina. Dabarti
niai lenkai apie unijos atnau
jinimą nebegalvoja.’ Ar tai ne 
siauras ‘wishful thinking’, ku
ris nekartą mus nuvedė į tra
giškas nelaimes. Istorija rodo, 
kas Vytauto valstybinius už
mojus sužlugdė (ir karaliaus 
vainiką pavogėl); kaip bend
rystė ir pasitikėjimas lenkais 
užsmaugė mūsų kultūrinę pa
žangą šimtmečiams ir šviesuo
menę atėmė, net visą valstybę 
pražudė! Dėl naivaus tikėji- 
jimo jų gera valia ir krikščio
nišku žodžiu juk ir Vilniaus ne 
tekom: jie sėdo Suvalkų sutar
tį megzti, o pasalom pasiuntė 
Želigovskį ... Ir joks jų politi
nis vienetas ano klastingo žy
gio dar viešai nepasmerkė, 
nors jis lenkų tautai tik gėda 
daro.

Tad visai aišku, kad šian
dien ne apie ‘praeities kivir
čus’ kalbame, o apie gyvus kės
lus vėl mus įpainioti į politinį 
ir kultūrini liūną (ir suvirškin
ti). Pavyzdys: kai dabar len
kai sunkią Maskvos leteną ken
čia, jie vis tiek lietuvį nelaiko 
lygios vertės žmogum, todėl 
pagal juos mes neverti Seinų 
katedroj Dievą garbinti.

Tokia yra skaudi dabartis. 
Ir ženklas, ko galim laukti

Šių metų rugsėjo 3 ir 4 
dienomis Toronte, Lietuvių 
namuose įvyks devintas vi
suotinis Lituanistikos In
stituto suvažiavimas. Lietu
viai mokslininkai - humani
tarai susirinks pasidalinti 
savo darbų atsiekimais, rū
pesčiais, ieškojimais ir sa
vo tarpe ir su plačiaja lie
tuvių visuomene.

Suvažiavimo pagrindinė 
tema, į kurią bus nukreip
ta dauguma paskaitų, šiais 
metais liečia iškilų mūsų 
praeities momentą — "Auš
ros” laikotarpį ir jo reikš
mę tautinio atgimimo ir 
laisvėjimo istorijoj. Insti
tuto rengiamų konferencijų 
ar suvažiavimų paskaitos 
be pranešimai jau seniai ir 
užtarnautai yra įsigiję 
aukštą reputaciją lietuvių 
visuomenėj dėka jų rimto 
moksliško paruošimo, aktu
alumo ir gyvo, intensyvaus 
pristatymo būdo. Pažvelgę 
į ateinančio suvažiavimo 
programą, galime būti tik
ri, kad ir šį kartą Instituto 
paskaitos bei pranešimai 
išlaikys savo įprastinį aukš
tą mokslinį-kultūrinį lygį. 
Paskaitų tematika lies ke
turias iš pagrindinių huma
nitarinių mokslų sričių: li
teratūrą, psichologiją, filo
sofiją ir istoriją. Literatū
ros prelegentai yra: Aušra 
Liulevičienė, su paskaita: 
"Kai kurie 'Aušros’ poezi
jos bruožai”, Dr. Bronius 
Vaškelis: "S. Vaičkaus dra
mos teatras Amerikoje” ir 
Dr. Ilona Maziliauskienė: 
"S. T. Kundroto žalčio 
žvilgsnis”. Sesijos vadovas: 
Dr. Kęstutis Keblys.

Psichologijos srityje iš-

AUSROS ŠIMTMEČIUI 
ATŽYMĖTI
DIRVOS ROMANO

PREMIJA
2,500 DOLERIŲ!
Rankraščiams atsiųsti terminas 
1983 m. gruodžio 1 d.

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

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

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

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

• SĄLYGOS — Laimėjęs konkursą autorius už savo 
kūrinį gauna dvieją tūkstančią penkią šimtą (2500) do- 
lerią honorarą-premiją. Dirva pasilaiko teisę premijuo
tojo romano ištraukas spausdinti savo laikraščio skiltyse 
ir be papildomo atlyginimo išleisti romaną atskira knyga.

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

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

• JURY KOMISIJA — Jury komisija sudaroma iš 
' triją narią, kurie savo posėdyje balsą dauguma sprendžia,
kuris rankraštis yra premijuotinas.

• NEPREMIJUOTI RANKRAŠČIAI — Saugomi ir 
.grąžinami autoriams prisiuntus adresus.
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ateity iš pietinio kaimyno: 
grėsmė tebėra ta pati. Juk ir 
1918 metais - kuris mūsų kai
mynų atkakliausiai mums ken 
kė? Jei nebudėsim, gali pasi
kartoti Peoviakų atvejis ...

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Dr. Kęstučio 
pats Dr. 

skaitys temą: 
raštų redaga-

St. Anthony
Savings & Loan Association

ir Dr. Juliaus Slavėno vado
vaujamas simpoziumas te
ma: "Lituanistinės proble
mos vakaruose”.

Toronto Lietuvių Bend
ruomenės su dideliu svetin
gumu ir entuziazmu ruo
šiasi tinkamai sutikti ir pa
remti šį Lituanistikos In
stituto suvažiavimą. Esame 
jai nuoširdžiai dėkingi ir 
laukiame gražaus lietuvių 
būrelio iš Toronto, ir iš vi
sų kitų JAV ir Kanados 
vietovių suvažiavimo pa
skaitose, šeštadienio vaka
ronėje ir visoje kitoje pro
gramoje. Susitiksime Lie
tuvių namuose Toronto!

R. Šilbajoris
Lituanistikos Instituto 

pirmininkas
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1 n. !>-.»; Sat., 9-1; c losed Wed. * g-iškumo skaidrėjimas poka-
.j_u -i- t ____________

girsime Dr. Aldonos Malca- 
naitės-Grinienės paskaitą: 
"Moters psichologija tauti
nio atgimimo moterų rašy
tojų kūryboje” ir Dr. Kęs
tučio Trimako: "Lietuvių 
jaunimas keturiuose kon
tinentuose pagal 1983 V 
PLJIC anketos duomenis”. 
Sesijai vadovauja Dr. Kęs
tutis Trimakas.

Psichologijos sesijoj, va
dovaujamo j 
Skrupskelio, 
Skrupskelis 
"Filosofinių
vimas” ir Dr. K. Mickūnas: 
"Prasmė Lietuvos atgimi
mo”. Istorijos srityje, J. 
Dainauskas skaitys: "Lie
tuvos istorijos klausimai 
’Auszros’ puslapiuose”.

Šiame suvažiavime, mok
slininkų dėmesį garbingo 
"Aušros” laikotarpio atsie- 
kimams palydi ir rūpestis 
tautos dabartim. Tai atsi
spindi Lituanistinio vakaro 
programoje, šeštadienį, kur 
tarp kitų dalykų, matysime 
bostoniškio Perkūno Kru- 
konio skaidres su Lietuvos 
vaizdais iš praeities ir da
barties, o sekmadienio pro
gramoje numatoma Dr. R. 
Šilbajorio paskaita ”žmo-
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1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd 

Willowbrook, III. 60521
St.).

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

FSL1C Willowbrook: (312) 789-0777

Joseph F. Giibauskas
Executive-Sccretary

Open Motu. 9-8: Tuos.. Thurs.,

Dęnnis N. Gribauskas 
Senini' Vice-President/ 
Willowbrook Manager

OPPORTUNITY FOR 
RN’s — LPN’s 

Preferabty with Gerentric experience. 
Now hinng full time & part time 
NURSES for all shifts. Good ątart- 
ing salary & bhift differential. Liberal 
personnel policies and fringe benefits. 

Apply or call 313-338-0345 
BLOOMFIELD HILLS CARE 

CENTER
50 WEST SQUARE LAKE RD. 

BLOOMFIELD, MICH. 48302 
(20-3T)

MACH1NIST
TO W0RK IN SUNNY FLORIDA.

Acmo multi-spindle »et-up, 10 year» 
cxperience. Need NOW!

ST. PETERSBURG, FLA.

813-526-9165
(31-37)
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Lenkija, mūsų kaimynė (5) Kun. Alfonso Svarinsko teismas...
Pietų Lenkija mūsų eros pradžioje

Jūratė Statkutė de Rosales

Pirmieji keli krikščioniško
sios eros šimtmečiai buvo atžy
mėti šiaurės Europoje Romos 
imperijos legijonų laimėjimais 
germanų žemėse. Pačių ro
miečių šaltiniai šiuos įvykius 
aprašė su Cezarišku patosu, ta
čiau rastoji kronika pirmą kar
tą mums parodo antrą meda
lio pusę: regime, kokią suiru
tę atnešė Europai romiečių 
imperijos jungas ir politinės 
lygsvaros sulaužymas germa
nų žemėse.

Iš kronikos sužinome, kad 
baltų valstybė tuo metu turė
jo priimti stebėtinai didelį 
skaičių bėglių iš centro Euro
pos. Sužinome, kiek baltai tu
rėjo sunkumų su bėgliais, ku
rių vieni, pvz. Romos išstumti 
iš šiaurės Rumunijos gepidai, 
iššaukė rytinius baltus į dviko
vą ‘dėl visų žemių valdžios’, 
t.y. dėl siuzereno teisių visoje 
baltų imperijoje nuo jūros iki 
jūros. Paminėtina, kad bal
tai, nenoromis priėmę šauki
mą dvikovai, mūšį laimėjo. Po 
to gepidai gyveno baltų žemė
se prie Dono ir mokėjo dūde
les baltams, t.y. liko jų vasa
lais.

Pietų Lenkijos vandalai 
tuo metu buvo atsidūrę nepa
vydėtinoje padėtyje. Pietuose 
buvę kaimynai (ir gal net 
bendragenčiai) gepidai buvo 
romiečių sumušti ir jų žemėje 
viešpatavo Romos vietininkai. 
Vakaruose, tuomet jau pilnai 
susiformavusios germanų gen
tys nebegalėjo atsilaikyti prieš 
geresnę valstybinę santvarką 
turėjusių Romos pulkų invazi
ją. Vandalai matė, kad Roma 
juos apsupa iš dviejų pusių.

Kronika pasakoja, kad tuo
met vandalų kunigaikščiai 
pasiprašė baltų globos ir buvo 
priimti į baltų imperijos sąsta
tą su vasalo teisėmis. Kitaip 
tariant, anais laikais, maž
daug 150 metais po Kristaus, 
atsitiko beveik tas pat, kas įvy
ko vėliau su Jogaila, kai iš va
karų spaudžiami lenkai pasi
kvietė į karalius lietuvį kara
laitį.

Kronika konstatuoja šį fak
tą nesigilindama į baltų vals
tybės subyrėjimo priežastis. 
Archeologija patvirtina kroni
kos teigimus apie germaniškų 
genčių atsiradimą Ukrainos že- 
mėse, kaip tik tuo metu, ir 
vadina tų gausių germaniškų 
gyvenviečių kompleksą ‘Cer- 
niakovo komplekso’ vardu. 
Cerniakovo germaniškų gy
venviečių archeologija priskai
to nepaprastai daug ir tuo ne
reikia nustebti, nes kronika 
aiškina, kad tuomet į baltų 
valstybės žemes atsikėlė iš Ru
munijos pabėgę gepidai, mini 
vandalus, ir nurodo, kad šve- 
bai (germaniška gentis, gyve
nusi tarp Elbos ir Oderio prie 
Baltijos jūros) prasiskynė kelią 
pro vakarinius baltus su 
ginklu rankoje ir taip pat įsi
jungė į bėglių skaičių Ukrai
noje.

Atvykėliai buvo baltų vasa
lai, taigi jie nesugriovė valsty
bės. Valstybė žlugo tuomet, 
kai pietinės baltų bazės nebe
galėjo atsilaikyti prieš kaimy
ninių tautų spaudimus ir vie
na po kitos buvo įveiktos nežiū
rint to, kad jas ginti padėjo at
vykėliai germanai.

Ketvirto šimtmečio po Kr. 
pradžoje, baltai nustojo pasku
tinių savo bazių pietuose ir, 
teigia kronika, jie tuomet ‘grį
žo į savo žemę ir ten gyveno’. 
Kitaip tariant, baltų imperija 
sugriuvo ir baltai grįžo į savo 
etnines žemes.

Jau ankstyvesniuose skyriuo 
se kronika mums išduoda ypa
tingai svarbų baltų tautų 
bruožą: etninių žemių ribose 
jų gausios šeimos negalėdavu
sios pramisti. Peržvelgus iš 
kronikos teksto aiškėjančią 
baltų vidinę santvarką, mato
si, kad visa eilė gyvenimo tai
syklių siekė tiktai vieno: išmai 
tinti visus šeimos narius. Iš 
vienos pusės - reikėjo mažinti 
prieauglį: baltai nuo savo kai
mynų skyrėsi tuo, kad pas juos 
nebuvo daugpatystės. Dalis 
moterų ne tik netekėdavo, 
bet ankstyvaisiais baltų istori
jos laikais galėdavusios pasi
rinkti kario amatą, ėjo į karą 
ir neporavosi (gal todėl, kad 
tuomet baltų karo technika rė 
mėsi ne jėga, o miklumu; ir 
nesiporavo turbūt todėl, kad 
iš nėščio kareivio buvo prasta 
nauda). Dalis šeimos narių - 
vyrų pulkai ir moterų pulkai - 
išvykdavo ‘laimės ieškoti’, bet 
kartą užvaldę derlingas žemes 
jie tereikalaudavo iš naujos te
ritorijos galimybių užveisti 
gyvulių ar žemės ūkį. Nau
josios žemės neprivalėjo mai
tinti žemių (turbūt todėl, kad 
migracijos vykdavo upėmis 
pasroviui, ir sunkesnių prekių 
transportas atgal prieš srovę 
buvo lėtas, nesaugus).

Būdingas yra kronikoje vė
lesniais laikais atžymėtas bal
tų įprotis visų pirma pakelti 
užkariautos žemės gerbūvį. 
Kiek pastebiu, tokia sistema 
greičiausiai buvo pritaikoma 
nuo pat pradžios baltų imperi
jos, nes pirmųjų baltų karalių 
vardai pietinių žemių mitolo
gijoje iki šiai dienai išliko kaip 
kultūra ir mokslą atnešusių 

i geradarių dievų vardai. Ta
me turbūt buvo net kelis tūks
tančius metų gyvavusios baltų 
imperijos patvarumo paslaptis. 
Germanų, vandalų, gepidų, 
žemių naikinimo ir plėšimo, 
turto griovimo įpročiai grei
čiausiai buvo lyg sprogstama 
medžiaga įstatyta į baltų im
perijos centrą. Ji neišvengia
mai turėjo buvusią tvarką iš
sprogdinti.

Kai baltai buvo grąžinti į 
savo etnines žemes, jų padėtis 
buvo sekanti: 1) jie ten nega
lėjo pragyventi su tuomet var
tota dar labai primityvia že
mės ūkio technika; 2) jiems 
buvo būtina pašalinti iš impe
rijos žemių nepageidautinus 
ateivius: prieš porą šimtų me
tų baltų imperiją perskrodžiu- 
sius sarmatus (migracija iš ry
tų) ir prieš šimtą metų atvy
kusius gepidus, vandalus ir 
švebus.

Didysis senųjų baltų impe
rijos žemių apvaldymo žygis 
pakilo iš Pabaltijo 323 metais 
su naujo baltų valdovo išrinki
mu. Žygis bematant pavirto 
kruvinu karu tarp baltų ir ar
timiausių ateivių į valstybę - 
vandalų, t.y. tarp baltų ir da
bartinės pietų Lenkijos gyven
tojų, kurių dalis tuomet jau 

buvo išsiplėtusi Ukrainos že
mėse.

Matydami, kad baltai pir
muose mūšiuose juos įveikė, 
vandalai sudarė koaliciją su 
baltų imperijoje apsigyvenu
siais sarmatais ir germanais. 
Sąjungininkai (vandalai - sar
matai - germanai) sutraukė 
visus savo pulkus į krūvą le
miamam mūšiui. Baltai, to la
bai didelio ir kruvino mūšio 
metu, juos visus drauge įveikė. 
Kronika ir archeologija vėl su
tampa. Kronika sako, kad po 
pralaimėjimo ateiviai vanda
lai ir švebai ‘niekad daugiau 
nebedrįso apsigyventi Skitijos 
žemėje ar prie jos prisiartinti’, 
o archeologija pastebi, kad 
tuo metu ‘Chernjakovo settle- 
ments and cemeteries quite 
abruptly disappeared’.

(Bus daugiau)
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(Atkelta iš 1 psl.)
jo prašymas buvo katego
riškai atmestas.

Kunigams patekti į salę 
nepavyko — pareigūnai aiš
kino, kad nėra vietų, nors 
salė buvo pustuštė, apie 60 
žmonių, o dvi eilės suolų 
buvo sustumtos į krūvą. 
Kun. Sigitui Tamkevičiui 
saugum iečiai pareiškė: 
”Jūs kviečiamas liudininku, 
pasiimkite iš Kybartų kvie
timą ir rytoj galėsite da
lyvauti.” Ir taip j teismo 
salę, išskyrus brolį ir sese
rį, nebuvo įleistas nė vienas 
kunigas, nė vienas tikinty
sis.

Dar prieš teismo proceso 
pradžią gatvėje, vedančio
je j teismo rūmus, prasidė
jo žmonių gaudynės. Į mili
cijos mašiną pareigūnai 
bandė įgrūsti kunigo Alf. 
Svarinsko šeimininkę Mo

niką Gavėnaitę, mat ši pa
reiškė norą patekti į teismo 
salę, užstojusią šeimininkę 
kelmietę Reginą Terešiūtę 
keturi milicininkai prievar
ta įstūmė į mašiną ir pa
reiškė, kad jie jos jau se
niai laukia, nuvežė į Lenino 
rajono milicijos skyrių, kur, 
apkaltinę chuliganizmu api
formino 10 parų. Sulaiky
tus kunigus — Žalpių kle
boną kun. Juozapą Razman- 
tą, Kybartų vikarą kun. Jo
ną Matulionį ir Pilviškių 
kleboną kun. Gvidoną Do
vydaitį, saugumiečiai ap
klausinėj o atskirose maši
nose ir, įsakę važiuoti į na
mus, paleido, o kai kuriuos 
iš jų nuvežė net į autobusų 
stotį.

Apie 12 vai. būrelis ti
kinčiųjų bei kunigų su gė
lėmis rankose, niekieno ypa
tingai netrukdomi, priartė
jo netoli teismo rūmų, stai
ga nemažas milicininkų bū
rys apsupo juos ir pradėjo 
grūsti į netoli stovėjusius 
autobusus. Respublikinės 
bibliotekos langus užpildė 
nustebusių žiūrovų veidai 
(vėliau buvo gautas įsaky
mas skaitytojų neprileisti 
prie langų). Iš milicininkų 
rankų išsprūdo ir pabėgo 
klaipėdietis Alvydas Vai
noras, vėliau jis buvo pa
gautas ir nubaustas 10 parų 
areštu. Sulaikytieji buvo 
rūšiuojami po milicijos ma
šinas, rūpestingai tikrina
mi jų dokumentai; neturin
čius pasų milicininkai nu
vežė į Lenino ra j. milicijos 
skjrrių asmenybių išaiškini
mui, kur be milicininkų jų 
asmenybes "aiškinosi” ir 
tardė KGB darbuotojai. Iš 
autobuso buvo iškviesta 
kaunietė Bernadeta Mališ- 
kaitė ir nuvežta į Lenino 
rajono milicijos skyrių, kur 
apkaltinta chuliganizmu, — 
saugumo parinkti liudinin
kai melagingai teigė, jog ji 
brovėsi į salę, neklausė mi
licininkų, necenzūriškai kal
bėjo, ir t.t., — ir apiformin
ta 10 parų. Likusius (apie 
20 žmonių), išaiškinę as
menybes, milicininkai suso
dino į autobusą ir nuvežė į 
Pirčiupio miškus (apie 50 
km.) paleido. Autobuse bu
vo ir kunigai: Jonas Matu
lionis, Jonas Kauneckas, 
Rokas Puzonas. Sulaikytie
ji visą kelią garsiai kalbėjo 
rožančių, kurį baigė kalbė
ti suklaupę miške. Vos tik 
išėjo į plentą, jie susistab
dė į Vilnių važiuojantį au
tobusą ir vėl atvyko prie 
teismo rūmų. Kai kurie iš 
pareigūnų juokėsi, kad ti
kintieji veik pirma jų grįžo 
į Vilnių. Vakare, žmonėms 
išsiskirsčius iš troleibusų 
sustojimo ”biblioteka” bu
vo nuvežti suolai, kad atvy- 
kusiems į teismą nebūtų 
kur prisėsti.

Gegužės 4 d. toliau buvo 
gaudomi žmonės, atvykę į 
kun. Alf. Svarinsko teismą.

(Bus daugiau)
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5? KŪRYBA IR MOKSLAS
Nevaržykite beletristų!

Agnė Lukšytė

Gyvendama penktame šios 
planetos žemyne - Australijoje 
ir su dideliu susidomėjimu 
skaitydama mūsų spaudoje pa
sirodančius įvairius mūsų lite
ratūrą liečiančius straipsnius, 
neiškenčiu nepasidalinus su 
tautiečiais mintimis, kurios 
dėl tų straipsnių nerimsta ir 
verčia išsisakyti.

Šių metų spaudos puslapiuo. 
se stipriai išryškėjo neigiami 
atsiliepimai išeivijos beletristų 
atžvilgiu. Viename straipsny-

Kalbos vargai
T. Klyga

Kalbą, ir stilių labai pa
gyvina ir išpuošia vaizdin
gos frazės, pastovūs žodžių 
junginiai (jie eina ir prie
žodžiais), pvz. daina be ga
lo, gaidžių ginčas, toli gra
žu, eik šunų šukuoti, bal
sas tyruose, sapno ragaišis, 
katės ašaros ir kt. Tai per 
ilgą laiką atsijotos ir nu
gludintos išminties kruope
lės. Senų laikų žodžiais tau
piai ir turiningai išreikšta 
minties dalis. Trumpa ir 
ryšku, nereik daug aiškinti, 
nes ilgi plepėjimai — įkyri 
kalbos yda.

Visiem verta tokiom žo
džių samplaikom naudotis. 
Tačiau būtinai atmeskim 
svetimas priemaišas, kal
bos teršalus. O tokių "bla
kių” dar nemaža vartojam, 
vis neatsiskonėdami nieka
lais, kaip: viskas tvarkoj, 
kame dalykas, nežiūrint į 
tai, taip vadinamas ir k.

Va, dar viena atgrasi 
frazė, teršianti mūsų kalbą 
(ji ne tik nepagyvina, o net 
užtemdo minti): še tau, bo
ba, devintinės; Visų pirma, 
čia ir prasmė neaiški: gera 
ar bloga čia norime pareikš
ti? Argi protinga tarti tai, 
ko pats nesupranti? Antra, 
devintinės — religinė šven
tė. Todėl pajuokiama pras
me ar pašaipa tą žodį sa
kyti suvis netinka. Na, o 
trečia, toji boba — nešvan
kus svetimžodis, mums vi
sai nereikalingas; be to, 
juo užgauliai, paniekinamai 
nusakoma senyva moteris! 
Tad kultūringam lietuviui 
netinka taip urmu mūsų 
moteris Įžeidinėti. O šiai 
frazei gana pakaitų mūsų 
kalboj, tik dėmėkimės:

še tau, moša, marčią! Va, 
tau šeško jaukas! šekit, 
paikšio pelnas! Te tau, mar
čia, menturį! Va, tau dris
kio derlius! štai tau, dil
ba, dvylis! — ir daug kitų.

Gal ir šie kai kam sunko
kai įkandami (tai senovi
niai kalbos kraičiai!), bet 
vis tiek jaukiau tarti, ne
gu ta biauri boba su de
vintinėm, kartu įžeidžiant 
ir religinę šventę. 

je buvo drąsiai tvirtinama, 
kad išeivijoje tik poetai stiprūs. 
O tai reiškia: beletristai silpni.

Pasitaiko ir tokių nuomonių 
pareiškėjų, kurie, ‘įkvėpti’ tik 
jiems vieniems težinomų asme
niškų sumetimų, vienam-ki- 
tam beletristui pataria nebe
rašyti - negaišįnti brangaus 
laiko.

Be to, per ištisą eilę metų 
išeivijoje susiformavo reikala
vimai, kad beletristai rašytų 
vien patriotinėmis temomis ir 
tik apie lietuvius. Tiems be
letristams, kurie rašo apie sve
timtaučius, duodamas patari
mas rašyti svetimomis kalbo
mis.

Neteko pastebėti tokių griež 
tų reikalavimų ir patarimų 
rimtų kritikų straipsniuose ir 
recenzijose, bet šiaip įvairūs 
nuomonių pareiškėjai, ypačiai 
paskutiniu laiku yra pasiryžę 
atbaidyti būsimus skaitytojus 
nuo veikalų, kurie parašyti ne 
pagal jų skonį’.

Neabejoju, kad įvairūs nuo
monių pareiškėjai domisi lite
ratūra, taigi norėčiau jų dėme 
sį atkreipti į kitų kraštų ryš
kiuosius beletristus ir jų veika
lus.

Tie, kurie neseniai puolė 
Icchoko Mero ‘Sarą’ dėl to, 
kad perkrauta seksu, turėtų 
paskaityti vokiečio Guenther 
Grass romaną ‘Die Blechtrom- 
mel’. (Į anglų kalbą išversta 
pavadinimu: The Thin 
Drum.) Sis veikalas priskirti
nas prie literatūrinių šedevrų 
dėl psichologiškumo ir origi
nalumo. Tačiau baisu ir pa
galvoti kas atsitiktų išeivijos 
spaudoje, jei lietuvis beletris
tas tokį veikalą parašytų. Ar 
laikraščių redaktoriai turėtų 
užtenkamai vietos įtūžusių mo
ralistų straipsniams ir laiškam 
kuriuose tas beletristas būtų 
sutrypiamas į dulkes?

Šiuo metu Prancūzijoje vy
rauja du talentingi beletris
tai: Alain Robbe-Grillet ir 
Claude Simon. Jų abiejų be
veik visi veikalai išversti į ang
lų kalbą. Sakysim, Claude 
Simon. įdomiausiam veikale 
‘The Battle of Pharsalus’, sek
sas pabrėžtas surrealistiniais, 
skaitytoją tiesiog šokiruojan
čiais kontūrais. Veiksmas 
vyksta Niujorke, įvestas kri
minalistinis nusikaltimas ir 
detektyvai. Prancūzų kritikai 
šį C. Simon veikalą aukštai 
vertina.

Alain Robbe-Grillet įdo
miam veikale ‘In the laby- 
rinth’ nėra jokių vardų, nepa
brėžta jokia tautybė, negvil
denama patriotinė tema. Fa
bulos vystymas remiasi psicho 
logiškumu, įvedant naujoviš
kumą: nesistengti filosofuoti, 
bet rodyti gyvenimą tokį, koks 
jis yra, pabrėžiant įvairias 
smulkmenas, supančias veikė
jus. Didžiųjų išeivijos kritikų

Nėra jokios abejonės, kad 
visi skaitė nors vieną garsiojo 
anglo beletristo Craham Gre- 
ene romaną. Jis savo veikaluo- 
se mėgsta vystyti fabulą sveti
mų kraštų aplinkoje. įspūdin
giausias jo veikalas "The Pow- 
er and the Glory’; pagrindinė 

pageidavimas, kad būtų išvys- tema - religijos persekiojimas 
styta tam tikra filosofinė min
tis sukuriant savąjį *aš’ - nebū
tų įmanomas pritaikyti minė
tiems prancūzų kūrėjams.

Šiuo metu Australijoje tėra 
trys išskirtinio literatų dėme-

Antanas Rūkštelė Prieš rugiapiūtį (aliejus).

šio verti beletristai: Patrick 
White (Nobelio premijos lau
reatas), Christopher Koch (jo 
žmona lietuvė - pianistė Irena 
Vilnonytė) ir Randolph Stow. 
(C. Koch ir R. Stow dar nėra 
pasiekę 50 m.)

Patrick White romanų siu
žetai vystomi Australijoje, ta
čiau vieno veikalo pagrindinis 
veikėjas vokietis. C. Koch 
reikšmingam veikale ‘The 
Year of Living Dangerously’ 
veiksmas vyksta Indonezijoje. 
Pagrindinis veikėjas neužau
ga : pusiau kinietis, pusiau 
australas. Psichologiškumas ir 
temos originalumas - šio veika
lo stiprybė.

Randolph Stow dviem savo 
veikalais: ‘Tourmaline’ ir'Vi- 
sitants’ pasiekė ypatingas kū
rybines aukštumas. ‘Tourma
line’ skaitytoją stipriai veikia 
nykia nuotaika. Veiksmas 
vyksta tarsi kokioje dykumoje, 
lyg būtų po atominio karo. 
Krašte vyrauja sausra, karštis, 
o veikėjai (jų tautybė neaiški) 
beprasmiškai aplinkui slankio
ja. Jų jausmai stiprūs ir psi
chologiškai pagrįsti. Kitam 
R. Stow veikale ‘Visitants’ siu
žetas vystomas Naujojoj Gvi
nėjoj. Pagrindiniai veikėjai 
papuasai, kurių mintimis au
torius apraizgo kelis baltuo
sius administratorių pareigose- 
Baltųjų poelgius kūrėjas apta
ria papuasų žodžiais. Abu mi
nėtieji R. Stow vekalai įrikiuo- 
ti į geriausių pasaulinės litera
tūros veikalų tarpą. Australų 
spaudoje neteko skaityti prie
kaištų nei C. Koch’ui, nei R. 
Stow’ui dėl stokos ‘australišku- 
mo’ jų veikalauose.

Meksikoje ir tenykščio kunigo 
pergyvenimai.

Kitas anglų beletristas, pa
garsėjęs pokario metais, tai 
H.E. Bates (gimęs 1905 m.). 
Jis rašė apie anglų gyvenimą, 

tačiau ėmė temas ir iš prancū
zų rezistencijos II-ram pasau
liniam kare, taip pat iš Azijos 
kraštų: Indijos, Burmos ir kt. 
Pastarieji jo veikalai patys įdo
miausi. Anglųkritikai kelia jį 
į padanges, ypatingai aukštin
dami jo noveles, kurių jis 
daug prirašė. Susipažinusi su 
jo romanais ir novelėmis drįs
tu tvirtinti, kad išeivijos bele
tristai parašė įdomesnių ir lite
ratūriniai stipresnių romanų 
ir novelių.

Jaunieji anglų beletristai 
savo romanams mėgsta imti 
siužetus iš fantastinio pasaulio. 
Vienas reikšmgiausių jaunes
nės kartos beletristų yra John 
Fowlles (dar nėra pasiekęs 50 
metų). Jis į savo romanus 
mėgsta įvesti seksualinius epi
zodus.

Garsusis beletristas Heming- 
way,jam gyvam esant, kritikų 
buvo puolamas už įvairius as
pektus jo kūryboje (pažiūras į 
karą ir diktatorius). Daugiau
sia jį pūdė už dominuojančią 
meilės tematiką: jie jį vadi
no net seksistu. Šiais laikais 
Hemingway pradedamas la
bai aukštai vertinti.

Moderniųjų amerikiečių be
letristų: J.C. Oates, Salinger, 
Updike, K. Vonnegut jr. ir kt. 
kūryboje atsispindi dangorai- 
žinių didmiesčių gyventojų 
pergyvenimai būdingi bet ko
kio krašto keliųmilijonų mies
tui. Talentinga rašytoja J.C. 
Oates mėgsta pavaizduoti sek
sualinius epizodus, kurie jos 
veikėjų gyvenimą pakreipia 
ta, ar kita linkme.

Mano manymu, kiekvienas 
lietuvis beletristas puoselėja 
savyje svajonę sukurti kokį 
nors reikšmingą veikalą iš mū
sų tautos didingos ir labai se
nos praeities. Deja, ne kiek
vienas kūrėjas gali sau įsakyti 
kurti ta, ar kita tema. Kar
tais iš kūrėjo pasąmonės pra
siveržia žmonių pavidalai su 
ryškiomis būdo savybėmis ir 
tarsi prašyte prašo prikelti 
juos gyvenimui. Jei tddų žmo 
giškų pavidalų, kūrybiškai 
jiems įpučiant gyvybę neįma
noma ‘įvilkti’ į lietuvišką uni
formą, arba apgaubti asketiš
ka skraiste - nejaugi kūrėjas 

turėtų tą kūrybinį prasiverži
mą savyje užspausti?

Susumuodama savo mintis, 
norėčiau kreiptis tiesioginiu 
prašymu: - Nevaržykite bele
tristų!

Tegu mūsų beletristikoje, 
šalia dominuojančių patrioti
nių temų iš dabarties ir neto
limos praeities, klesti ir temos 
iš archaiškos mūsų senovės, 
kurią mums atskleidė kalbo- 
tyrininkas-istorikas Česlovas 
Gedgaudas savo veikale ‘Mū
sų praeities beieškant’. Tai ar
chaiškai senovei pavaizduoti 
kūrėjui atsiveria fantastiškai 
platūs horizontai, mūsų lite
ratūroje dar neliesti. Taip pat 
tegu mūsų beletristikai savo 
veikaluose vysto fabulas sveti
mų kraštų aplinkoje, su jų 
žmonėmis ir keistais įpročiais 
tam, kad į bendrą mūsų tau
tos literatūrinį krovinį būtų 
įnešta gaivumo ir spalvingu
mo.

NADIOS KNYGOS
• KRAŽIAI. Monografi

ja. Redagavo Pranas Raz
minas. Išleido Kražiškių 
Sambūris Chicagoje. Re
dakcijos nariai A. P. Bag
donas ir J. žadeikis. Daili
ninkas P. Aleksa. 252 psl. 
kietais viršeliais. Kaina 12 
dol.

• Bronius Žalys. APIE 
ŽMONES, ŽEMĘ IR VĖ
JUS. Eilėraščiai. Gintaro' 
leidinys, 2 Jennigs Avenue, 
Bass Hill, NSW 2197, Aus- 
tralia. Spaudė Minties 
spaustuvė. Tiražas 250 egz. 
86 psl. kietais viršeliais. 
Kaina nepažymėta.

• Korporacija RAMOVĖ 
1933-1983. V. D. Universi
teto studentų atsargos ka
rininkų korporacijos atsi
minimai. Redagavo Jonas 
Karka. Viršelį piešė J. Re- 
mys. 120 psl.
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PLB NAUJOJI VALDYBA PERĖMĖ PAREIGAS
VI-jame PL Bendruome

nės seime, įvykusiame 1983.
VI. 25-30 d. d. Jaunimo 
centre, Chicagoje buvo iš
rinkta nauja Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės valdy
ba, kuri š. m. liepos 30 d. 
pasiskirstė pareigomis taip:

Vytautas Kamantas — 
buvęs ir dabar pasiliko pir
mininku bei Lituanistikos 
katedros tvarkytoju, dr. 
Tomas Remeikis — pirm, 
pavaduotojas ir administra
cinės komisijos pirminių1 
kas. Kitiems 5 teko vcepir- 
mininkų titulai ir šių ko
misijų vadovybės: Birutei 
Jasaitienei — švietimas bei 
tautinis auklėjimas, Mildai 
Lenkauskienei — kultūri
niai reikalai, Mykolui Drun- 
gai — spauda ir informaci
ja, Algimantui Gečiui — 
visuomeniniai reikalai, Rai- 
muidui Kudukiui —■ teisi
niai reikalai.

Raštinės reikalų vedėjo
mis pasilieka — Danutė 
Korzonienė ii- Nijolė Balza- 
rienė, Pasaulio lietuvio re
daktorius — Bronius Nai
nys, administratoriai — Ba- 
niutė ir Romas Kronai.

Naujai valdybai pritrūko 
sekretoriaus ir iždininko.

Valdybų pasikeitimas pa
reigomis įvyko PLB būsti
nėje Jaunimo centre, Chi
cagoje. Be minėtų visų 
naujosios valdybos narių, 
dalyvavo ir buv. valdybos 
šie nariai: Vaclovas Klei
za, Saulius Kuprys, Mečys 
Šilkaitis, Antanas Juodval
kis, Povilas Kilius, Zigmas 
žiupsnys, Gintaras Aukš
tuolis.

Taip pat posėdyje daly
vavo PLJ S-gos valdybos 
naujasis pirm. Gintaras 
Grušas ir vicepirm. Rita 
Bureikaitė, abu iš Los An
geles ir II P. L. Dienų org. 
komiteto pirm. dr. Antanas 
Razma.

Kadangi V. Kamantas 
vadovauja ir naujajai val- 
lybai, o bylos ir popieriai 
yra raštinėje su ta pačia 
reikalų vedėja, tai perdavi
mas buvo trumpas ir sklan
dus. Viena kita padaryta 
sugestija ir neužbaigtų 
darbų priminimas, ilgai ne- 

užtrūko. Ilgėliau pakalbėjo 
buv. iždininkas Povilas Ki
lius priminęs, kad iždas 
yra apytuštis ir reikia susi
rūpinti Pasaulio lietuvio 
duodamu nuostoliu. Arba 
rėkia didinti prenumeratos 
mokestį, arba prenumera
torių skaičių, arba abu 
kartu. Naujoji valdyba tą 
turėtų pirmoje eilėje iš
spręsti. Administratorė B. 
Kronienė pridūrė, kad yra 
nutraukiamas siuntinėji
mas 500 neužsimokėjusių 
prenumeratorių, todėl išlai
dos šiek tiek sumažės.

Trumpą ir įžvalgų prane
šimą padarė II P. L. Dienų 
organizacinio komiteto pir
mininkas dr. Antanas Raz
ma. Jis džiaugėsi gražiai 
praėjusiomis Lietuvių Die
nomis, seimu ir gausiais 
kultūriniais rengimais. Dė
kojo komisijoms ir visiems 
talkininkams už įdėtą dar
bą. Deja, negalėjo pranešti 
apie šių renginių finansų 
stovį, nes dar ne visos sąs
kaitos apmokėtos ir ne vi
sos pajamos pasiekė san
kaupos iždininką. Maloniai 
prisiminė prezidento Ro- 
nald Reagano tesioginį te
lefoninį pasikalbėjimą Dai
nų šventėje. Šį pasikalbė
jimą išrūpino Linas Koje
lis ir Anatolijus Milūnas.

Buvo išreikšta padėka 
buv. valdybos nariams ir 
palinkėta pozityviaus dar
bo naujajai valdybai. Vy
tautas Kamantas buv. val
dybos nariams ir gausiems 
talkininkams įteikė žyme- 
nus — meniškai išrašytas ir 
prie medžio lentelės pri
tvirtintas misingio plokšte
les.

Grįžtant prie naujosios 
valdybos, pateikiame trum
pus biografinius bruožus:

1. Vytautas Kamantas, 
53 m., mechanikos inžinie
rius, antrąjį terminą pirmi
ninkauja PLB valdybai, 
skautas, lit. mokyklų mo
kytojas ir LB veikėjas. Gy
vena Grand Rapids, Mich.

2. Tomas Remeikis, 49 
m., Ph. D., politinių moks
lų profesorius, eilės moks
linių darbų ir knygų auto-

Gintaras Grušas, Algimantas Gečys. Jono Kuprio nuotr.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: Milda Lenkauskienė, 
d)-. Tomas Remeikis, pirm. Vytautas Kamantas, Birutė Jasaitienė. Stovi: Raimundas Kudukis, 
Mykolas Drunga, PLJS pirm.

rius, Lituanus ir Akiračių 
vienas iš redaktorių, skau
tas. Valdyboje eina pirm, 
pavaduotojo ir administra
toriaus pareigas, gyvena 
Chicagoje.

3. Birutė Jasaitienė, 53 
m., baigusi aukšt. medici
nos technologės-mikrologės 
mokslus ir dirba savo srity
je. Reiškiasi LB, Balfe, 
Šauliuose, Jaunimo centre 
ir kitur. Bendradarbiauja 
spaudoje. Valdyboje yra 
vicepirm. švietimo ir tau
tinio auklėjimo reikalams. 
Gyvena Chicagoje.

4. Milda Lenkauskienė, 
50 m., chemikė. Veikia atei
tininkuose, Lietuvių Ben
druomenėje, Lietuvių Fon
de. Jai teko vicepirm. pa
reigos kultūriniams reika
lams. Gyvena prie Clvelan- 
do, Ohio.

5. Algimantas Gečys, 50 
m., inžinierius. Dirba ir gy
vena Philadelphijoje, Pa. 
Ateitininkas. Lietuvių Ben
druomenėje ėjęs įvairias 
pareigas, įskaitant ir JAV 
LB krašto valdybos bei vi
suomeninių reikalų tary
bos pirmininko pareigas, 
šioje valdyboje jam teko 
vicepirm. pareigos visuome
niniams reikalams.

6. Mykolas Drunga, 35 
m., studijavo filosofiją, 
baigęs Pedagog. lituanisti

kos institutą, buvęs lit. mo
kyklų mokytojas, dienraš
čio Draugo vienas iš redak
torių, yra daugelio periodi
nių leidinių redakcinių ko
lektyvų narys, lituanistikos 
seminarų lektorius, pri
klauso Santaros-Šviesos są
jūdžiui. Gyvena Chicagoje.

7. Raimundas Kudukis, 
44 m., inžnierius, dirba sa
vo firmoje ir reiškiasi Lie
tuvių Bendruomenėje. Gy
vena Clevelande, Ohio.

Visi valdybos nariai, iš
skyrus M. Drungą, yra gi
mę Lietuvoje ir vidurinį iš
silavinimą išėję dar tėvy
nėje ar tremtinių stovyklo
se. Visi puikiai moka abi 
kalbas ir turi tvirtas pozi
cijas lietuvių ir vietos vi
suomenėje. Tai tikra pras
me vidurinioji lietuvių kar
ta, aukštuosius mokslus iš
ėjusi šiame krašte, bet la

‘Ąnjber H°hdays”
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

ii 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)

bai gerai pažįsta laisvųjų 
ir pavergtų lietuvių padėtį 
bei reikalus. Tai pirmoji 
PLB valdyba, susidedanti 
iš viduriniosios lietuvių 
kartos ir pajėgi suvokti 
esamą padėtį bei numatyti 
ateitį.

Sėkmės!
A. Juodvalkis

WANTED JOURNEYMEN 
PLASTIC INJECTION MOLD

MAKERS
to work and live in a sinal congenial 
Community. Precition mold shop 
serving the electronics industry has 
openings which rcquire a minimum 
8 years current experience in custocn 
mold shop environment. Excellent 
benefits, profit sharing Send rcsume 
or call:
MASTERCRAFT MOLD, INC. 

5621 NORTH 53RD AVĖ. 
GLENDALE, AZ. 8S301

(602) 931-9105
(31-54)

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

(28-23)

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
KASOS VALANDOS: 
Marquette Pdtke: 
2422 W. Marąuette Rd.
Chicago, III. 60629 
Telef. 737-2110

CICERO:
1445 So. 50th Avenue
Cicero, III. 60650
Telef. 656-2201

Burr Ridge (prie Lemonto):
475 Frontage Road 
Burr Ridge, III. 60521 
Telef. 887-0757

Treč. 
šešt.

Ketv. 
šešt.

12:00— 6:00
10:00—12:00

3:00— 6:00
10:00—12:00

Ketv. 1:06—6:00

MOKA:
Aukščiausias palūkanas tau
pomąją sąskaitą — 8%, Ban
kai ir Savings & Loans moka 
5 '/< ikt5'/2%.

SKOLINA:
Tik savo nariams, žymiai ge- 
resniom sąlygom negu bankai 
ir kitos finansinės institucijos.

**KIEKVIENA SĄSKAITA 
APDRAUSTA IKI $100,000.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadvay
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.

PRICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES.

MEM8ER
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REDAGUOJA OKULISTU KOLEGIJA

PRO MĖLYNUS

0 BENDRAVIMAS SU TĖVYNĖ
VIS TIEK NENUTRŪKSTA!

(LAIŠKAS Iš ISTORINIŲ DOKUMENTŲ RINKINIO)

Brangioji Tetule Viktorija,
Nors dar palyginamai ne

seniai Jus išlydėjome iš 
Vilniaus aerouosto, bet ra
šau šį laiškelį, vien tenorė
dama, kad ir Jūsų širdis 
tenai už šalto vandenyno 
per greitai neatvėstų, kad 
neužmirštumėte bent tų ke
lių mūsų susitikimo laimės 
dienelių, tų karštų pasibu
čiavimų, tų apsiglamonėji- 
mų ir nuoširdžių net per 
naktis pasikalbėjimų. Aš 
tikiu, kad Jūs ir per tokį 
trumpą laiką tvirtai įsitiki
note, kokia dabar graži ir 
visko pertekusi mūsų tėvy
nė ir kokie mes nepapras
tai laimingi. Jūs savo aki
mis pamatėte ir mūsų dau
giaaukštes statybas, kur 
seniau tik bakūžėlės sama
notos kūpsojo, mūsų ligi ho
rizonto banguojančias gel
tonų javų jūras ir net rie
bių kiaulių armijas, kur se
niau vos tik vieną kitą deg
ląją dilgėlėmis nusišerda- 
vome atsigavėjimui. Tad 
nepamirškite ir kitiems tai 
papasakoti.

O dabar mano vyro bro-

Floridoje turtingos ir jau gerokai amžiaus prisirpin- 
tos moterys pradėjo labai intensyviai medžioti jaunus 
vyrukus savo gyvenimo "paskutinei vakarienei”. Įdomu 
tai, kad yra jaunuolių iš Niujorko, Čikagos ir net Los 
Angeles, kurie vyksta j Floridų, ieškodami pavojaus už
šokti tokiai turtingai medžiotojai ant taikiklio.

lis Vytautas siunčia Jums 
nuoširdžiausius linkėjimus Į tų Jūsų pažadėtų ameriko- 
ir pasižada taip, kaip ir ma- niškų vystyklų, kuriuose, 
nasis Jonas, plynai nuisi- 
skusti Jums tada įkyrėjusią 
Basanavičiaus bazdą, jeigu! 
atsiųstumėte ir jam tokią 
pat su dvigubom geležtėm 
"Schick" ar "Gillette" kap- 
linę mašinėlę, kuri, sako, 
eina per šerius tarsi per 
sviestą, žinoma, sako, rei
kėtų ir atitinkamų peiliukų 
atsargos, nes mes tokių nie
kučių negaminame. Be to, 
ir jo sūnus Linas prašo te
tulei pasakyti, kad jau ir 
jo barzda po poros savaičių 
neskutimo panaši į batams 
valyti šepetį.

šia proga Jus sveikina ir 
brolio Motiejaus dukrelė 
Aldutė, kuriai labai patiko 
Jūsų dovanotos mūsų Re- 
ginutei "pentyhozės”, ir la
bai norėtų ir ji su tokiomis 
pat pasirodyti jaunimo šo
kiuose. Ji dar klausia, kaip 
iš tikrųjų atrodo tos pas 
jus vadinamos "karštosios 
kelnaitės”. O jų Kęstutis 
net apsiverkė, pamatęs mū
sų Algiuko "Levis” firmos

džinsus, tad vieną porą tu
rėjome jam norom nenorom 
perleisti.

Tiesa, mūsų Romukas, 
kuriam šiandien sukako du 
mėnesiai amžiaus, siunčia 
Jums savo fotografiją, bu
čiuoja ir prašo neužmiršti 

kaip sakėte, visiškai nesu- 
šlampa sėdynė. Aišku, to
kius ir mano brolio Jurgio 
naujagimė Rūtelė taip pat 
norėtų išbandyti, tik jos tė
vai dėl savo "ypatingos tar
nybinės padėties" nesiryž
ta Jums rašyti.

Na, o tą Jūsų atvežtą 
"jauninantį bauhalterį" tie
siog su ašarom išprašė iš 
manęs Onutė, nes jis labai 
apiformina jos kiek į puk- 
numą linkusią figūrą. Taigi 
dabar aš ir vėl vaikščioju 
tik su abrūsu susiveržusi 
pilvą.

Ak, tie moters rūpesčiai! 
Juk, kaip žinote, mums šei
mos prieauglio jau lyg ir 
užtektų, ir norėčiau, kad 
Romukas būtų paskutinis, 
bet kaip gi tai padarysi? 
Ana, Kralikauskienė tai vi
soms kaimynėms giriasi, 
kad iš Čikagos dėdienės at
siųstoje kavoje, kiekvieną 
pupelę atsargiai nutrynusi 
drėgnu skudurėliu, rado to
kių žirnelių, kurie jau antri 
metai šiame reikale jai tik
rai pamačina. Tai aš kar
tais tokius žirnelius net 
sapnuoju, bet susapnuotie-’ 
ji tik sapne ir padeda...

O apskritai žiūrint, dar 
kartą pabrėžiu, kad esame 
labai laimingi ir, anot to 
čigono, "prie liaudies ne- 
nepražūsma.” Tad tuo tar
pu visi bučiuojame, gyvena
me atsiminimais ir vėl lau
kiame Jūsų brangaus gyvy
bės ženklo.

Jūsų Valerija

Prel. L. Tulabos 
pamokslas jėzuitui 

Alg. Keziui
Atrodo, kad Alg. Kezys 

savo komentaruose Vatika
no II susirinkimo nutarimus 
bus išaiškinęs per daug li
beraliai, o mes juos jau pa
laikėme net gaivaus vėje
lio dvelktelėjimu mūsų, t. 
y. nusidėjėlių, naudai. Dėl 
to šis kiek supasaulėjęs 
judrus ir visuomeniškas jė
zuitas liepos 9 d. "Drauge” 
susilaukė skaudžių Romoje 
reziduojančio prelato L. Tu- 
labos ganytojiškų rykščių, 
kuriomis per ežią peršokusi 
avelė varoma atgal į bend
rą būrį.

Laikas skrieja, viską verčia, 
Kas tik buvo pastovu, — 
Saldų melą, tiesą karčią 
Maišo žemėj su purvu.

Gerbiam giesme dvasios jėgą, 
Amžinai šventas vietas,
O viena naktis prabėga — 
Jau pasaulis nebe tas.

Kur akis akin įbedęs, 
Vakar meile apsalai — 
Su šaknim išskridęs medis, 
Kniūpšti meldžiasi suolai.

Kur prašei Praamžių labo, 
Kad palaimintų dangus — 
Ant žibinto stulpo kabo 
Jo išaukštintas žmogus.

Net kapų ansamblį darnų 
Rods regėtum po kovos: 
Verkia angelas be sparno, 
Prezidentas — be galvos.

švento Jono šventos šukės 
Išbarstytos prabėgom, 
O ant Judo — juodas šūkis: 
"God and Devil, please go home!"

Prel. L. Tulaba, laikyda
mas A. Kezį "klaidingu 
pranašu”, kuriam tinką 
Kristaus žodžiai "Eikite ša
lin jūs, piktadariai", tarp 
kitko prideda dar ir tokių 
pamokymų:

"Lengva bei vylinga yra 
skelbti laisvesnę moralę, 
kai pats imi nesilaikyti Die
vo įsakymų ..

"Teneteisina nė vienas 
seks ualinio prasižengimo 
tariama meile. Ir tenedrįs
ta niekas mažinti seksuali
nių prasižengimų sunku- 
mo...

"Gerai atsiminkite, kad 
joks ištvirkėlis, nedorėlis ar 
gobšas nepaveldės dangaus 
karalystės.”

"... daug yra, kurių die
vas yra jų pilvas ir jų pa
sididžiavimas tame, kas 
tikrumoje yra gėda..

"Nukunigėjimo priežasčių 
reikia ieškotii tik tame, kad 
kūnui, o ne sielai pradeda
ma duoti primatas."

Tai ir dar daugiau per
skaitę, ne tik Alg. Keziui 
reiškiame gilią užuojautą, 
bet ir patys liekame nusi
minę, nes dabar aišku, kad 
nė vienas išeivijos tautie
tis neįeis į dangaus kara
lystę,

ATSARGA GĖDOS 
NEDARO

Kadangi pastaraisiais lai
kais labai pagausėjo įvairių 
politinių, kultūrinių ir as
meniškų apgavysčių, tai 
vienas labai atsargus, bet 
jau nukentėjęs tautietis at
siuntė mūsų skaitytojams 
tokių patarimų:

Netikėk, kad iš Lietuvos 
atvykęs tavo vaikaitis tik
rai yra tavo, nes tu nesi

(Nukelta i 6 psl.)
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Pro mėlynus akinius...
PRARADIMAI IR ATRADIMAI

Praradom svirtį, šulinį ir kluoną, 
Seny dieny jaunatviškus draugus, 
Aplaistėm žodžiy ašaromis duoną, 
O be tėvynės — valgom pyragus ...

(Atkelta iš 5 psl.) 
matęs nei jo gimstančio ir 
nei augančio.

Nepasitikėk savo organi
zacijos pirmininku, nors 
pats būtum jį rinkęs, nes, 
tau balsuojant, per tą laiką 
gal jau pasikeitė jo pasau
lėžiūra.

Negarbink per daug pre
mijuotos knygos autoriaus, 
kadangi už pusę tos premi
jos Sumos jam tą veikalą 
galėjo parašyti kitas daug 
gabesnis rašytojas.

Nesižavėk svetimos "lai
mingos šeimos" pavyzdžiu, 
nes toji jų ilgalaikė laimė 
gal tėra tik labai gudrių 
partnerių sugebėjimas per 
dešimtmečius nepastebimai 
vienas kitą apgauti.

KAI ATSILANKO 
NEPAGEIDAUJAMAS 

SVEČIAS...

Jei kartais atsilanko koks 
nepageidaujamas svečias ir 
norite juo greičiau manda
giai nusikratyti, tai laiky
kitės tokios programos:

Pasiūlykite stiklinę šiltos 
sodos, į kurią įpilkite tik 
tris lašus degtinės dėl kva
po.

Pradėkite nesustodamas 
pasakoti, kaip ir kada pa
sitraukėte iš Lietuvos.

Smulkiai išdėstykite, kaip 
gyvenote Vokietijos lage
riuose, — kaip maitinotės, 
rėdėtės, po kiek markių 
gaudavote už pakelį ameri
koniškų cigarečių ir kiek 

mokėdavote švabui už kiau
lę.

Papasakokite, kokiam 
fabrike dirbote Amerikoje, 
ir pagrindinai išaiškinkite, 
ką ir kaip tas fabrikas ga
mino.

Jeigu jūsų svečias dar vis 
kantriai klauso, tai tegul 
jūsų žmona pradeda pasa
koti apie savo ir savo drau
gių buvusias ir esamas li
gas. Garantuojame, kad šis 
nelaukiamas įsibrovėlis į 
jūsų šeimą dabar tikrai pa
kils iš kėdės.

MUMS RAŠO
NEDISKRIMINUOKITE 

MOTERŲ!

Skaitant laikraštyje net 
pačių moterų redaguojamą 
skyrių, tuoj galima paste
bėti vienų aukštinimą, o ki
tų sąmoningą žeminimą. 
Štai prie vienų pavardžių 
būtinai prirašoma daktarė, 
advokatė, pirmininkė, ra- 
švt°ja' Poetė. dailininkė, o 

kitų čia pat — tiktai 
p. V. Kulikauskienė, p. A. 
Pipirienė, p. Gaidelionytė ir 
daugiau nieko.

Galite suprasti, kad gre
ta anų "profesionalių” vi
sos šitos tiktai p. p. p. p. 
tikrai pasijunta labai pri
spaustos prie žemės ir ne
užtarnautai nešlovingos.

Tad ar negalėtumėte vie
toj tos nežinia ką reiškian
čios p. prirašyti bent jau 
dainininkė, nes kiekviena 
tikrai galime padainuoti 
nors ir tą "Koks gražus 
gražus rūtelių darželis"?

P. P.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

NAMŲ REMONTĄVIMO AR DEKORAVIMO 
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ 

PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI Į

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

EILĘ KITŲ DARBŲ.
Prašome skambinti telef.: 442-2187

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

H0WARD TURNER 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS 
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185tli Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.

(5)

Draugo Višakio karjera
/7?y Lietuvių Bendruomenės premijuota novelė

Tai rodo kad sugebi 
akimoju susiorientuoti užkluptas netikėtų įvy
kių. Tai būtini vado privalumai. Iš mano mo
kyklos tu išeisi užbaigtas, geras komunistas, 
sveikinu! Tavęs dar laukia viena staigmena, 
bet, pagal rusų paprotį, viską reikia pradėti 
nuo pradžios: nepatepsi, nevažiuosi. — Dolgo- 
šėjėvas išėmė iš spintelės buteli degtinės, porą 
riekelių juodos duonos ir druskinę. Pripylęs po 
pusę stiklinės gėralo ant duonos druskos ir pa
davė stiklą Višakiui.

— Va, išgerk, kad atgautum visas vyriš-. 
kas jėgas: jų tau šiąnakt reikės. į sveikatą! — 
rusas sumušė stiklus dviprasmiškai šypsoda
mas ir išgėrė degtinę vienu užsivertimu. — Vy
rams geriausias eleksiras naktiniams nuoty
kiams, — viršininkas nubraukė atvirkščia ran
ka lūpas ir užsikando duonos. — Va, užkąsk 
duonos, — jis padavė riekelę Višakiui, kuris 
žiopčiojo gaudydamas orą, nes, nors ir buvo 
pripratęs išgert su draugais, bet Dolgošėjėvo 
dozė buvo per didelė. — Kaip sakiau, šiąnakt 
tavęs laukia dar viena staigmena, — vėl prabilo 
rusas, kai Višakis šiek tiek atsipeikėjo. — Tu 
pažįsti Olgą? — staiga jis paklausė.

— žinoma, juk ji dirba mūsų įstaigoje, — 
atsakė Višakis, labai nustebintas tokio klausi

147. ALANTAS

mo. — Jo vaizduotėje švystelėjo apkūnios, labai 
seksiškos, subrendusios rusės figūra. Mergina 
mėgo taip rengtis, kad jos jau pačios gamtos 
apdovanotas moteriškumas dar labiau badytų 
akis vyrams. Visi žinojo ją esant Dolgošėjėvo 
meliužę.

— Merga — liepsnojantis ugniakalnis! — 
šuktelėjo Dolgošėjėvas, pakeldamas akis į lu
bas. — Ji tave iškelia į padanges taip aukštai, 
kad turi nukristi atgal, kaip tuščias maišas, 
supranti? Kadangi mes taip susidraugavom, 
kadangi tu dabar pasidarei man kaip sūnus, 
partietis sūnus, tai aš tau nieko negailiu, su
pranti? — Jis atsistojo ir, apėjęs aplink stalą, 
Višakį pabučiavo į lūpas. — Aš tau atiduodu 
ją; imk ir džiaukis, man nieko tau negaila, — 
jis plepėjo prisikišęs ir uždėjęs jam ranką ant 
paties. Višakis nenorom turėjo nusigręžti į šalį, 
nes iš viršininko burnos mušė blogas kvapas 
sumišęs su alkoholiu.

— Merga nėr žodžių! — vapėjo viršinin
kas papildydamas stiklus. Va, išgerk, tau rei
kės! — jis vėl padavė Višakiui artpilnį stiklą 
degtinės. — Apačioje laukia mano limuzinas: 
sėsk ir važiuok pas Olgą: ji laukia tavęs. Ji 
nuramins tavo nervus, būk ramus, jokios abe
jonės ! Ryt man papasakosi, kaip ten buvo, chi, 

chi, chi! Į sveikatą! — Dolgošėjėvas vėl užsi
vertė stiklinę, o tuo tarpu Višakis išpylė savo į 
oleandros vazoną. — Dabar labanakt, balan
dėli, linkiu laimingos nakties, chi, chi, chi! 
Būsi laimingas, garantuota! — Jis privedė Vi
šakį prie ląngo uždėjęs ranką ant peties. — 
Matai, stovi mašina: sėsk ir važiuok, šoferis 
žino kur.

Višakiui išėjus, Dolgošėjėvas žiūrėjo pro 
langą, kol mašina dingo už kampo ir murmėjo 
šypsodamas:

— Pasidžiauk tos mergos glėbyje: ji man 
nusibodo. Kai nužudysi savo brolį, galėsi ją 
vesti. Dar sutrypsime kazačioką per vestuves. 
Be to, ji gera šnipė: galės šnipinėti lietuvių 
tarpe. Niekas nepasakys, kad Dolgošėjėvo gal
va kopūstas. Valdyti reiškia kombinuoti. Ir 
atsiveria platūs horizontai su litvinka artiste, 
chi, chi, chi! Reikia mokėt gyvent!

4.
Išėjęs iš Dolgošėjėvo kabineto, Višakis 

kone griūdamas nusirito laiptais, įšokęs į ma
šiną griuvo į kampą ir užsimerkė atsilošdamas. 
Jo galvoje siautėjo minčių chaosas. Tarnybinis 
paaukštinimas, brolžudystė, viršininko meilužė 
šoko kažkokį laukinį, padūkusį šokį. Jam svai
go galva ne tiek nuo išgerto alkoholio, kiek nuo 
naujų įvykių staigaus susitelkimo daiktan. Ir 
svarbiausia, kad ne visi tie įvykiai jam buvo 
suprantami. Jei į brolžudystę jis galėjo žiūrėti, 
kaip į paskutinį žingsnį pakeliui į komunisti
nės ideologijos viršūnę, tai viršininko ”aukoji- 
masis" — jis šyptelėjo — atiduoti jam savo 
meilužę, neturėjo jokios logikos. (B.d.)
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Pokalbis su Broniu Raila (4)

Man palikę įdomiausi 
pokalbiai...

Kaip atrodo užsienio lietuvių 
ideologinių srovių vystymasis?

— Ar nesurašysi iš savo 
knygų trumpo ir aiškaus 
”katekizmo”: ką siūlai, ką 
neigi, kas gerai, kas nege
rai, kas daryti?

— Dar neturiu tam lai
ko. Ir dar nemanau, kad 
reikia. Man rodos, kad vi
sos visokios mano dogmos 
knygose ir straipsniuose 
aiškios ir be katekizmo. Ka
tekizmas kareiviškai su
tvarko kongregacijos tikė
jimą, bet ne būtinai jį su
stiprina.

— Kokia knyga tau buvo 
įdomiausia vėlesniais lai
kais?

— Negalėčiau pasakyt. 
Daug. Aš gana daug skai
tau. Įdomiausios knygos 
man dabar: politikų biogra
fijos, monografijos apie ra
šytojus, literatūrinės kri
tikos problemos, humoras...

— Koks pokalbis buvo 
įdomiausias, ar padarė įta
kos?

— Tai vienas iš nelauktų 
ir geriausių klausimų pa
baigai. Taip, prieš koki 20 
metų dr. M. Gimbutienės 
pastogėje Menlo Park, ne
toli San Francisco, Kalifor
nijoj, buvo ilgokai trukęs 
susitikimas su filosofijos 
profesoriumi, žinomu anti- 
komunistu Sidney Hook’u ir 
su poetu-rašytoju, tada pro
fesoriavusiu Berkeley uni
versitete, Česlovu Milošu. 
Tam vizitui buvau nuvežęs 
ir kolegą Juozą švaistą su 
Stasiu Žymantu.

Aišku, įdomiausia buvo 
susipažinti ir išsikalbėti lie
tuviškais bei bendrais klau
simais su Česlovu Milošu. 
Pradžioj jis buvo nepaten
kintas dėl vieno mano 
straipsnio apie jį "Santar
vės” žurnale (kažkas su to 
str. mintimis jį buvo supa
žindinęs), bet galiausiai po 
gerų vaišių suradom bendrą 
ir labai nuoširdžią kalbą, 
žinoma, stovėdami ant is
torinio pagrindo, kad aš esu 
lietuvis, o jis yra "mickevi- 
činis lietuvis” (tai jo pa
ties definicija).

Aš jį lenkiau artėti ir 
daugiau bendrauti su lietu
viais, ką jis vėliau ir darė, 
jau sekančiais metais suti
kęs dalyvauti Santaros sąs
krydyje Taboro Farmoje, ir 
jam tasai lietuviškas sam
būris labai patikęs. Per J. 
Kėkštą jis kooperavo su 
"Literatūros Lankais” ir 
šiaipjau visą laiką rodė Lie
tuvai ir lietuvių tautai net 
ir "mickevičiniam lietuviui" 
neįprastą draugiškumą ir 

meilę. Pokalbiai su Hooku 
ir Milošu man davė daug 
gero maisto ir gal bent ne
tiesiogiai darė įtakos. Be 
abejo, tas fokusas dar la
biau paryškėjo, kai rašyto
jas Milošas vis labiau gar
sėjo ir gavo Nobelio litera
tūros premiją. Jo švelnūs 
ir gražūs atsiliepimai apie 
gimtinę šateiniuose, apie 
Lietuvą ir lietuvių tautą po 
to ne kartą nuskambėjo di
džiojoj spaudoj, jo naujose 
knygose ir prakalbose.

žurnalizme visada mėgau 
akimirksnių kronikas, re
portažus ir vad. interview, 
o gyvenime — draugus, 
apskritai žmones ir pokal
bius su jais. Tai įdomių po
kalbių nesuskaityčiau, vien 
Los Angeles draugai užten
kamai jų parūpina. Bet la
biau įsiminė savo politiniu 
humoru vienas ilgų distan
cijų pokalbis su buv. Vliko 
pirmininku dr. Kęstučiu 
Valiūnu. Šalia asmeninių 
susitikimų Los Angeles, 
New Yorke, New Rochelle 
ir Floridoj, mes turėdavom 
ilgų naktinių pasikalbėjimų 
telefonu. Vienu metu Vliko 
pirmininkas nusiskundė pa
sigendąs savo aplinkoje įdo
mesnio intelektualinio rū
gimo ir kad per maža su
laukiąs konstruktyvių idė
jų. Spėju, kad aš jam bū
davau įdomus, kaip kupinas 
konstruktyvių idėjų atgy
ventų bei aplūžusių trobe
sių griovimo kryptimi. Tai 
mes šiltai bendravom ir 
konstruktyviai diskutuoda- 
vom.

Kartą pamėginau Valiū
ną guosti, jog suprantu, 
kad jam nelengva dirbti 
kiek sustabarėjusioje Vliko 
aplinkoje, nes jau per tris 
pastaruosius dešimtmečius 
čia neišsikristalizuod a v o 
daug naujų idėjų. Paminė
jau, kad išeivijos tautos 
vadai ir politikai iš tikrųjų 
tebesivadovauja geriausiu 
atvaju 1948 metų dipukiš- 
kom pažiūrom. Mat, nors 
tai buvo ir liko fikcija, tais 
metais Vlikas labai surezis- 
tencėjo ir džiaugėsi gavęs 
"krašto įgaliojimus" su- 
premiškai vadovauti Lietu
vos išlaisvinimui, kitokių 
pašalinių veiksnių nepripa- 
žindamas, juos kenkėjais ir 
vienybės ardytojais laiky
damas. Tada Valiūnas stai
ga mane pertraukia:

— O, kad taip gerai bū
tų!..
O tada aš nustebęs klau

siu:
— Ką? Tai gal manot,

Bronys Raila 1981 m. lankydamasis Clevelande, kada buvo pristatyta jo pirmoji "Šimtas 
prakalbų Į Lietuvą” knyga, buvo priimtas Clevelando miesto mero ir gavo miesto raktą. Šiais 
metais naujosios jo knygos "Kitokios Lietuvos ilgesys” (antras šimtas prakalbų į Lietuvą) pri
statymas lietuvių visuomenei įvyks rugsėjo 11 d. 4 vai. p. p. Lietuvių Namuose. Nuotraukoje 
Bronys Raila su gautuoju raktu, meras George Voinovich ir Daneta Railienė gavusi iš mero 
Cleveando orkestro plokštelę. Wamer Thomas nuotr.

kad vyrauja kokia 1938 me
tų dvasia?

— Blogiau, — papildo 
mano abejones Vliko pirmi
ninkas, — labiausiai jau
čiu 1926 ir 1928 metų dva
sią ...

Aišku, juokavom su ka- 
lambūriais. Bet tai buvo 
paradoksiškiausias ir be
veik protingas pokalbis po
litiniais klausimais tarp 
dviejų "konstruktyvių rea
listų".

Būtų galima ir, ak, kaip 
būtų naudinga pagal tokį 
planą parašyti ištisą trak
tatą! Politinių idėjų evo
liucija Lietuvoje nuo 1918 
metų ...

— Paskutinis klausimas 
apie dabartį; kaip 1983 me
tais tau atrodo užsienio lie
tuvių ideologinių srovių 
vystymasis?

— čia turėtų būti kalba 
apie tai, kaip mentališkai, 
morališkai ir ideologiškai 
vystosi ir vystysis sekanti 
generacija. Ta po buvusių 
laisvės kovotojų, rezistentų, 
partinių fanatikų, žemažiū
rių siaurakakčių ... Vaiz
das nesudėtingas, ir nedaug 
vystyklų tematyti.

Socialistai ir liaudinin- 
kai-varpininkai aiškiai varg
sta. Anksčiau dar "Sėjos” 
žurnaliukas kiek įdomiau 
suskambindavo, bet dabar 
ir su "Varpu” tylu, nebe
skamba, nesivysto, neauga. 
Net ir tų ideologijų spau
da baigia išnykti.

Socialistus, varpininkus 
ir net dalį jaunesnių tauti
ninkų savaip sintetiškai 
sutelkė Santara-Šviesa. De
ja, ir ji nejaunėja, puose
lėja labiau abstrakčias te
orijas, į Lietuvos ateitį 
gravituoja daugiau iš inte
lektualinių padangių. Ir tik 
kartą per metus, per re
tai... Gal tai ir tikslu šiais 
niūriais laikais?

Skautai? Tai itin gausus 

ir dar aktyvus lietuviškos 
jaunuomenės tradicinis au
klėjimo sąjūdis — jaunimo 
maždaug nuo 3 ligi 73 me
tų amžiaus. Praeityje išug
dęs kitiem sąjūdžiam daug 
vertingų, rezistencijai net 
didvyriškų asmenybių. Bet 
tai ne originali ideologinė 
grupė ateities kryptimi.

Tautinė srovė, specialiai 
neolituanai. Visi žinom ir 
kiekvienas iš šono mato, 
kiek čia retkarčiais nostal
giškai atgrojama tolimos

Šiomis dienomis 
išeina 
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Kietais viršeliais, su aplanku dail. V. žiiiaus, 408 psl. 
Išleido Vilties leidykla su mecenato K. Ramono pagalba. 
408 psl. Kaina 5 dol.
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Siunčiu 5 dol. ir prašau atsiųsti Bronio Railos naują 
knygą "KITOKIOS LIETUVOS ILGESYS”. (Vilties drau
gijos nariams 4 dol.). Persiuntimo išlaidoms pridėti 1 dol.

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Pavardė ir vardas 

Adresas ______

praeities aidais ir guodžia- 
masi naujomis viltimis iš 
lopšio prieš 60-70 metų. 
Užuot ieškojus ir atvysčius 
dabarčiai ir ateičiai moder
nią tautinę, t .y. neolitua- 
nišką ideologiją ...

Aišku, kad tuo tik erzinu 
srovininkus, pavėluotai su
kaliodamas pirštą jų žaiz
dose ir savin atkreipdamas 
keršto vilyčias, kada man 
metas tik ramybės betrokš
ti. Tai nutylėsiu apie suski- 

(Nukelta į 10 psl.)
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(Atkelta iš 9 psl.)

lusią politinių katalikų sro
vę. Bet negaliu pamiršti 
mažne gausiausios užsienio 
lietuvių katalikiškojo jau
nimo srovės, ateitininkų, 
kurie mane jaudina savo 
džiugin ančių veiklumu, 
ypač ten, kur jie patys ju
da, o ne tik sendraugių iš
pučiami.

Imu abejoti, net labai su
abejoju, kiek šitų jaunų 
žmonių bus ateičiai pozity
vių vaisių. Ar po ilgų metų 
Lietuvos gyventojų nu- 
krikščionimo ir nureligini- 
mo jie kada nors ras bend
rą darnią kalbą su ateities 
Lietuvoje besivystančiom 
generacijom? Taip jaučiu 
ne dėl kokio šališkumo, bet 
kad reikės remtis rūsčia 
tikrove ir blaiviai numaty
ti ateiti.

Jau dingojas, kad ir ši 
srovė taip pat privali di
desnio, radikalesnio moder- 
ninimo. Juozas Kimius kū
rybiškai sugeba parašyti, 
bet jo siūlomos priemonės 
labiau tėra pusiaupriemo- 
nės, kurias išgirsta gal tik 
sendraugiai, ir tai silpnai. 
O kadaise toks šauniai re
voliucingas Antanas Macei
na mano akyse, deja, virto 
per konservatyviu teologu, 
žvelgiant iš laiko perspek
tyvų, man rodos, kad jei 
ateitininkuose kas dar "auk
so spindulius beria”, tai ne
bent poetė Ginta Remeiky- 
tė su kun. Kęstučiu Trima
ku ...

— Stop! Palauk! Negali 
būti! Juk girdėjom, koks 
kilo triukšmas dėl "Atei
ties” redaktoriaus Trimako 
ir Gintos "evangelijų” apie 
Kristę ar Jonę...

— O tai gal ir yra pats 
geriausias ženklas. Deja, 
tik, kaip lotyniškai "Auš
roje” romėnų poeto žodžiais 
mokė daktaras BasanaviČa, 
— kad tie mūsų homines 
historiarum ignari semper 
pueri sunt, vadinasi, istori
jų neišmanantys vaikai.

Juk toks visuomet būda
vo konservatorių ūžmas. 
čia nieko naujo. Adomas 
Jakštas, net modernizmam 
tolerantus Vaižgantas su 
mažiausiai 75% kultūrinin
kų daug garsiau ūžė, kai 
keturvėjininkas Salys Še- 
merys 1924 ir 1926 metais 
išleido savo poezijos rinki
nius — "Granata krūtinėj” 
ir "Liepsnosvaidis širdims 
deginti”. Atsimenu, aš ta
da buvau aukštesnių klasių 
gimnazistas, o tapęs stu
dentu pats įstojau j Binkio 
Keturių Vėjų grupę. Pa
saulis dėl to nesugriuvo. 
Jakštas svaidėsi žaibais dre
bėdamas, bet pasaulis ne
drebėjo, nieko baisaus ne
atsitiko, tik lietuvių poezi
ja pradėjo modernėti. Lai-

■ laiškai Dirvai
ATSAKYMAS 
AKIRAčIAMS

"Išeivija spaudos veidro
dyje” skyriaus redaktorius 
Vyt. Gedrimas š. m. birže
lio mėn. Akiračių numery
je rašo apie JAV LB-nės 
pirmininko siūlomą alyvos 
šakelę. Jis pažym, kad A. 
Butkus turi Įvairių pla
nų ne tik Bendruomenės 
veiklai pagyvinti, bet ir 
veiksnių santykiams page
rinti, tik nusiskundžia, kad 
ne visi tie planai yra rea
lūs. Vieną iš tokių neįgy
vendinamų planų V. Gedri
mas laiko "Lietuva” ansam
blio iškvietimą iš Lietuvos 
gastrolėm į JAV. Pirmiau
sia, "Lietuva” ansamblio 
niekad nebandžiau iškvies
ti. Manyčiau, kad jis turi 
galvoje Vilniaus studentų 
ansamblį, kurį ne lietuvių, 
o amerikonų mokslininkų 
vardu bandėme pakviesti 
gastrolėms į JAV univer
sitetus. Stebiuosi, kad V. 
Gedrimas šį projektą dabar 
priskaito prie neįgyvendi
namų, nes jis savo laiku 
mane privačiai užgyrė už 
šią iniciatyvą ir už prak
tišką šio klausimo išspren
dimą — įsteigti specialią 
tam reikalui Fondaciją, už
registruotą JAV įstaigose. 
Tą sumanymą rėmė aukš
ti JAV ir dabartinės Lietu
vos pareigūnai. Projekto 
galutinis įgyvendinimas už
kliuvo tiktai Maskvoje.

Šia proga tenka pabrėžti, 
kad nors lietuvių studentų 
gastrolės nepavyko, vis dėl
to šis projektas davė mums 
daug antisovietinės propa
gandos, nes JAV valdžios 
pareigūnai ir mokslininkai, 
kurie tą projektą rėmė ir 
organizavo, aiškiai pamatė, 
kiek "laisvas” yra Vilniaus 
universitetas, kiek Lietu
vos "valdžia” yra savistovi 

kas ir savotiški skoniai to 
reikalavo.

Gal taip bus ir su ketur- 
vėjininkės Gintos evange- 
lijom.

Ir su kun. dr. Kęstučio 
ateitininkų modernėjimu...

— Bet kad daugumas vis 
tiek tik galvas kraipo iš to
kių išmonių...

— Kol taip yra, tai man 
rodos, kraipydami galvas, 
ii’ mes dar galim turėti tru
putį vilties.

O dabar ačiū už pokalbį, 
be abejo per ilgą. Bet taip 
Lietuvoj dabar šabloniškai 
sako neva "pokalbį" užbai
gę reporteriai, gavę iš anks
to parengtus valdžios parei
gūnų tekstus. Mes čia tai 
tikrai kalbėjomės. Ir aš la
bai dėkoju Dirvai, kad ji, 
tariant Jurgio Savickio žo
džiais, kuriuos cituoju 
"Agavose”, dar prisiminė 
ir mane, "apleistą tėvynės 
sūnų”.

ir kokia demokratinė toji 
valdžia, kuri be Maskvos 
leidimo yra visiškai bejėgi 
ir kiek daug Maskva kišasi 
į Lietuvos vidaus gyveni
mą. Taigi, nors projektas 
nebuvo įgyvendintas, tačiau 
mums pavyko nuplėšti oku
pantui kaukę JAV akade
mikų akyse ir šalia to paro
dyti Vilniaus studentų an
sambliui amerikonų didelį 
interesą pamatyti Lietuvos 
liaudies meną, kurį Vilniaus 
studentų ansamblis taip pa- 
sigrožėtinai išpildo.

Kas liečia V. Gedrimo 
priekaištą, kad aš forsuoju 
PLB ir VLIKo santykių iš
lyginimą, tai noriu jam pri
minti, kad dėl to mano ir 
kitų LB-nės kraštų pirmi
ninkų primygtino reikalavi
mo PLB seime tuos santy
kius išlyginti, šis reikalas 
jau teigiamai išspręstas 
PLB ir VLIKo pirminin
kams pasirašant susitari
mą ateityje bendrai dirbti. 
Man taip pat pavyko daug 
prisidėti prie JAV LB-nės 
ir ALTos santykių išlygini
mo. šiandien mums nei 
ALTa nei VLIKas netruk
do dirbti visuomeninį dar
bą. Priešingai kai kuriuos 
tos srities darbus jau JAV 
LB-nė dirba drauge su tais 
veiksniais.

Reorganizuotos LB-nės 
klausimas, deja, tebėra ne
išspręstas, nors pastangų iš 
mano pusės buvo daug. Ti
kiu, kad R-LB-nė laisvu no
ru atsiims neteisėtai pasisa
vintą LB-nės vardą ir jos 
buvę nariai sugrįš JAV LB 
narių tarpan. Priežastys, 
dėl kurių R-LB-nė įsisteigė 
(jų pačių teigimu) jau yra 
pašalintos. Tuo klausimu 
praeitame Dirvos numery
je plačiau rašiau, komen
tuodamas Naujienų veda
mąjį, tad nebekartosiui.

Pabaigai linkėčiau, kad 
ir Vyt. Gedrimas retkar
čiais į dalykus pažiūrėtų ir 
iš pozityvios pusės, o tokių 
dalykų yra.

Dr. A. Butkus

DAR DĖL 
LITUANISTINĖS 

KATEDROS

Kaip teko girdėti, litua
nistinės katedros organiza
toriai ir jos steigėjai, ne
radę pilno pritarimo PLB 
seime, sutarties vykdymą 
ir lėšų telkimą perdavė LB 
Krašto valdybai. Krašto 
valdyba tokį PLB valdybos 
pavedimą sutiko šaltai, nes 
iki rugsėjo mėn. 1 d. reikia 
įmokėti 200,000 dol., o su
rinkta tik 130,000, trūksta 
70,000 dol. Nesitiki per tokį 
trumpą laiką likusią sumą 
surinkti. Ypač, kad neseniai 
buvo dainų šventė, operos 
pastatymas ir kiti parengi
mai, pareikalavę daug lėšų.

Kad išvengti galimų nuo. 
stolių, Krašto valdyba tu
rėtų dar kartą sutartį per

svarstyti. Atsimename, kad 
mūsų jaunimas dėl katedros 
pasisakė neigiamai — ne
žadėjo nei vienas lituanisti
kos studijuoti. Dar blogiau, 
atsisakė net aukas rinkti. 
Tai kokia nauda iš katedros, 
jei nebus klausytojų? At
rodo, kad PLB valdyba pa
siskubino sudaryti sutartį, 
tik dėl garbės.

Ateinančiais metais ren
giama šokių šventė. Jai pra
vesti reiks lėšų. Taip pat 
ruošiamasi švęsti šv. Ka
zimiero 500 m. sukaktis, 
šiai jau renkamos lėšos. Tai 
kaip Krašto valdyba tikisi 
surinkti likusius pinigus, 
kurių susidarys po šio įmo- 
kėjimo virš 400,000 dol. 
Aukotojai jau pavargo.

Ar nebūtų tiksliau, kaip 
rašoma Dirvos Nr. 28, su
stiprinti Vasario 16 d. gim
naziją? Pirmiausia reiktų 
padaryti ją visų lietuvių, o 
ne vienos partijos, toliau 
padidinti mokinių skaičių, 
įsteigiant stipendijas Pietų 
Amerikos ir Suvalkų tri
kampio lietuvių vaikams. 
Iš jų atsirastų veikėjų, ra
šytojų ir visuomenės vadų. 
Su mažesnėmis išlaidomis, 
atsiektume daug daugiau.

V. M.
Philadelphia, Pa.

REIKIA OPTIMISTINIŲ 
STRAIPSNIŲ

Liepos 21 d. Nr. 28 psl. 
3 yra str. "Ar nereikėtų iš
tiest ranką ir kita kryp
tim”. Tame pat psl. yra la
bai išsami informacija 
"OSI” reikalu. Manding 
pirmame str. "nusirašyta”
— juk tur būt visi, kurie 
dar manom kad turime "la
šą sveiko proto” — žinome 
tris lietuviškas institucijas: 
Vasario 16-sios gimnaziją
— be mokinių, šv. Kazimie
ro Kolegiją Romoje — be 
klierikų ir "kuriamoje” Li
tuanistinėje Katedroje Chi
cagoje — be studentų.

Tos institucijos reikalin
gos, tegul sau gyvuoja (ar 
gvvuos) bet dėl to jaudin
tis ir "lieti ašaras” — ypač 
tokias, kaip Dirvos Nr. 28,

GALVOSŪKIS 

Šitame labirinte atraskite kelią iš Nr. 1 j Nr. 2. Atsakymas 
14 psL

o ir — dažnokai — kituose 
nemanau, kad vertėtų.

Reiktų, manding, skelbti 
optimistinius ir realius da
lykus, — o tokių labai daug.

Linkiu sėkmės.
A. Dabšys, 

Los Angeles, Ca.

LOS ANGELES
KVIEČIAM J 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- 
ną — tel. 254-6048.

Iki pasimatymo geguži
nėje.

Rūta Šakienė
Skyriaus pirmininkė

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

VINCENT JUODVALKIS 
Certi/ied Public Accountant

2802 Santa MonfcT Boatervd 
Santa Monica, CA 90404

14659 Lhaedale Stnat
Panorama City, CA 91402

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work in eunny Florida 
esperienced 

CR1TICAL CARE RN’a 
and

TNTENSIVE CARE SUPERVISOR 
for 97-bed hospital in centrai Florida 
located midway betveen Daytona 
Beach A Orlando. Full A part time 
openings for 3 to II III to 7 shifts. 
Pleasant working environment A 
competitive wage A benefits program. 
Call 904-734-2323 collect. Cathy 
Simms, Director of Personnel, FISH 
MEMORIAL HOSPITAL DeLAND, 
Fla. 32720. (25-34)
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Lietuvos šventoves 
belankant
Lietuvos Bažnyčios, III tomas,
Kauno Arkivyskupija

Balys Gražulis

Jau sulaukėme ir trečio 
tomo iš serijos Lietuvos 
Bažnyčios — Kauno Arki
vyskupijos. Prieš keletą 
metų pirmam serijos to
mui, Telšių Vyskupijai, iš
einant, serijos sumanyto
jas ir šių monumentalių 
knygų autorius Bronius 
Kviklys abejojo, ai- tą mil
žinišką užmojį ištęsėsiąs. 
Gal abejojo ii’ skaitytojai. 
Tačiau dabar, kai to darbo 
pirmoji pusė jau atlikta, su 
realia viltimi galime laukti, 
kad jis ir antrą pusę sėk
mingai pabaigs, nes jau yra 
visiškai spaudai paruoštas 
ketvirtas tomas — Panevė
žio Vyskupija, o ir kiti du 
tomai: Vilniaus Arkivysku
pija ir Kaišiadorių Vysku
pija jau baigiami paruošti. 
Paskutinių dviejų tomų iš
leidimas gali užtrukti tik 
dėl lėšų stokos, nes iš tų 
sričių mažiausiai lietuvių 
pasitraukė į užsienį. Svar
biausia, užsienyje nedaug 
kunigų dirbusių tose vysku
pijose, o kunigai yra svar
biausi aukotojai ir lėšų tei
kėjai šių knygų išleidimui.

Nereikėtų nei sakyti, ta
čiau malonu kartoti, kad 
Lietuvos Bažnyčių serijos 
knygos yra labai reikalin
gos ir nepaprastai svarbios 
lietuvių tautos religinių

BRONIUS KVIKIYS

Kauno arkivyskupija

Lietuvos Bažnyčios UI-čias 
tomas, Kauno Arkivyskupija. 
Išleido Lietuvių Bibliotekos 
Leidykla 3001 W. 59th St., Chi
cago, III. 60629. Paruošė Bro
nius Kviklys, Architektūriniai 
tekstai dr. inž. Jurgio Gimbu
to. Redakcija: Kun. Viktoras 
Dabušis, Bronius Kviklys, Juo
zas Mažeika, T. Anicetas Ta
mošaitis, SJ, Kun. Dr. Juozas 
Vaišnoras. Redakcijos artimi 
talkininkai: Vysk. Vincentas 
Brizgys, Nijolė Gražulienė, T. 
Algimantas Kezys, SJ., Vincas 
Lukas. Žemėlapį nubraižė Al
binas Kamius. Dailininkas ir 
technikinis redaktorius Petras 
Aleksa. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Tekstą rinko Alek
sandras Pakalniškis, Jr.

tradicijų tęstinumui ir kul
to pastatų architektūrinio 
savitumo įamžinimui nuo
traukose. Vien iš Kauno 
Arkivyskupijos įvado mato
si kokie pasikeitimai įvyko 
po karo Lietuvos šventna- 
mių egzistencijoje. Prieš 
karą arkivyskupijoje buvo 
240 bažnyčių ir koplyčių. 
Dabar veikia tik 122. Ta
čiau daugiau dvidešimties 
neturi nuolatinio kunigo. 
Dalis bažnyčių karo metu 
buvo sunaikinta, dalį po ka
ro padegė nedorėliai, o visos 
koplyčios ir oratorijos už
darytos. Uždarytos ir 23 
bažnyčios. Uždaryti švent- 
namiai be tinkamos prie
žiūros nyksta ir, po kurio 
laiko, jų nebeliks. Tačiau 
visi jie, dar tebestovintieji 
ii’ jau pranykę, yra užkon
servuoti šios knygos nuo
traukose. Ši knyga yra kar
tu ir Kauno Arkivyskupijos 
dvasininkų martirologija.

Kauno Arkivyskupija yra 
didelio formato, gero po
pieriaus, gausiai Kastruota 
(viso įdėta apie 770 nuo
traukų) 512 pusi, knyga. 
Ją išleido Amerikos Lietu
vių Bibliotekos leidykla, 
šios leidyklos knygų girti 
jau nereikia. Leidyklos var
das yra garantija, kad lei
dinys bus aukštos kokybės 
— brandus turiniu ir dai
lus. Nereikia pagyrų ir 
Broniui Kvikliui. Jo vardas 
žymi pasiimto darbo monu
mentalumą, ir užtikrina 
kruopštų bei sąžiningą jo 
atlikimą. Tą liudija Mūsų 
Lietuvos serija ir kiti jo 
paruošti veikalai. Aišku, 
tokį milžinišką darbą vie
nam žmogui atlikti neįma
noma. Broniui Kvikliui pa
dėjo patarimais ir darbu 
gražus būrelis talkininkų. 
Visi jie knygoje išvardinti. 
O dosnių knygos rėmėjų il
gokas sąrašas patalpintas 
knygos gale. Knygoje leidi
nio kaina nepažymėta, bet 
mačiau spaudoje skelbiant, 
kad ji kainuojanti 27 dol., 
tačiau jos vertė neįkaino
jama.

Kauno Arkivyskupija tu
rėtų dominti didesnį skai
čių skaitytojų negu bet ku
ris kitas Lietuvos Bažnyčių 
tomas. Juk neabejotinai, di
džiausią lietuvių išeivių 
masę sudaro buvę šios arki
vyskupijos gyventojai. Į ją 
gi įeina Kaunas, Šiauliai ir 
keli kiti didesni Lietuvos 
miestai. Be to, vargu ar ra
sis lietuvis išeivis nesilan
kęs Kaune ir nematęs jo 
puikių bažnyčių.

Eiliniam dabarties skai
tytojui gal mažiau rūpės

Pažaislio architektūrinis ansamblis — baroko paminklas.

leidinio reikšmė religinės 
buities ir architektūros is
torijai, kiek tai ką ši kny
ga duoda jam asmeniškai. 
Pasakytina, kad vien tik 
nostalgijos sustiprintų jaus
mų antplūdis, pažvelgus į 
seniai matytus brangius 
vaizdus, yra neįkainojamas 
išgyvenimas.

Kuris iš kauniškių neno
rėtų ir vėl pavaikščioti po 
Kauną, aplankyti bažny
čias, pasiklausyti vargonų 
muzikos... Kaip tada, 
šviesiais, laimingais laikais. 
Būdavo taip bent kartą į 
metus senamiestį išlandžio- 
jam. Pradėdavom nuo Vy- 
tautinės, švenč. Marijos 
Dangun Ėmimo bažnyčios-, 
prie Nemuno prisiglaudu- 
sios. Bažnyčia ne iš gra
žiausių, bet viliojo tuo, kad 
Kauno seniausia ir kad jo
je ilgesnį laiką skambėjo 
patrauklūs kan. Juozo Tu
mo- Vaižganto pamokslai, 
pavertę bažnytėlę inteligen
tų šventove. Nors man ją 
lankant Vaižganto jau ne
bebuvo ir joje operos solis
tai (kaip Vaižganto laikais) 
jau nebedainavo, o ji vis- 
tiek į savę traukė. Traukia 
akį ir dabar. Juo labiau, 
kai sužinai, kad Vaižgan
tas per dešimtmetį joje 
sutuokė 1375 inteligentų 
poras! Jau tada girdėjau, 
jog visi norėjo būti Vaiž
ganto sutuokti, bet tokia 
masė!

Iš Vytautinės, per rotu
šės aikštę perėję, užsukda- 
vom į Maironio muziejų, o 
iš jo traukdavom į Kated
rą Baziliką — ne jos mū
rais, o puikiais altoriais pa
sigrožėti, jos dydžiu pasi
stebėti. Netoliese ir Kunigų 
seminarijos bažnyčia, o ša
lia jos Kauno pilies griuvė
siai. Grįždami įsmukdavo

me į Jėzuitų bažnyčią, kur 
pasitaikydavo užtikti var
gonų koncertą. Bažnyčia 
garsėjo geriausiais vargo
nais. čia pat moksleivių — 
dominikonų bažnyčia, prie 
Aušros mergaičių gimnazi
jos, į kurią gimnazistės už
bėgdavo prieš egzaminus 
Dievulio pagalbos paprašy
ti, kad padėtų dvejetukų 
išvengti. Deja, dabar joje 
jau kino teatras. Ji ne vie
na taip suniekinta, šv. Tre
jybės — šokių salė. Popu
liarioji šaričių (Marijonų) 
— sandėlis. O tada įdomu 
būdavo jose apsižvalgyti. 
Ir kaipgi Soborą — Kauno 
Įgulos bažnyčią aplenksi, 
kurioje nekartą teko religi
nių koncertų klausytis, per 
tautines šventes žmonių 
spūstyje stovėti. Kartą, per 
Karo Technikos dalių šven
tę, teko po pamaldų prie 
jos rikiuotėje prezidento 
kalbos klausantis trokšti gi 
po jos parado žingsniu ap
link bažnyčią grindinį kirs
ti. Deja, dabar joje vitražo 
muziejus, o ant didžiojo 
altoriaus Kristaus vietoje 
Leninas užkeltas. Pakeliui 
namo į Šančius pro Karo 
ligoninę ir Karmelitų baž
nyčią tekdavo praeiti, o 
kartais ir įeiti.

Pasinešus iškylon į zoolo
gijos sodą neiškęsdavom 
pro statomą Prisikėlimo 
bažnyčią pasukti. Nepraei- 
davom plytos jos statybai 
nenupirkę, ar loterijoje lai
mės neišbandę.

Vieną kartą net laimingą 
bilietą nupirkau — už litą 
kibirą laimėjau. Kibiro man 
nereikėjo, tai, palikau ten 
pat. Jau išmūryta didingo
ji bažnyčia dominavo visą 
Kauno panoramą. Dominuo
ja dar ir dabar, bet jau kaip 

radijo fabrikas su bokšte 
iškelta radijo antena vieto
je buvusio kryžiaus. O kiek 
valandų praleista Pažaisly
je besigėrint brangiausia ir 
puošniausia Lietuvos baž
nyčia bei vienuolynu! Da
bar ten muziejus, o vietoje 
nepaprastai žavaus vaizdo, 
atsiveriančio į Nemuną, ty
vuliuoja Kauno Marios, sup
damos tą puikųjį ansamblį 
iš trijų pusių.

Iš visų mano lankytų, 
Kauno ir jo apylinkių, baž
nyčių arčiausia prie širdies 
liko Šančių bažnyčios. Pa
rapijinė, kurioje mudu su 
Marija buvome sutuokti, ir 
ypatingai margoji karių 
bažnyčia, žiūriu dabar į jos 
nuotrauką ir girdžiu baž
nyčią drebinantį kun. Kry- 
žanausko, 2-ro Pėst. ir 3-čio 
Artilerijos pulkų kapeliono 
pamokslą, kareivius baran
tį, grąsinantį. Kapelionas 
šaukdavo iš visų jėgų ir vis 
kažkokia archajiška kalba, 
tartum iš Mažvydo Kate
kizmo nurašyta. Kiekvieną 
bendratį jis tardavo su prie
deliu "anai”: ”kalbėtinai”, 
”galvotenai”, vis su kietąją 
1 raide. Ir vis apie karinę 
drausmę, moralę...

Bet mes mažai jį girdėda- 
vom — vis į Šančių šaulių 
choro merginas žvilgčioda- 
vom ir suklusdavom tik ta- 
da, kai įsismaginusio pa
mokslininko p a 1 y ginimai 
dviprasmiškai sugriaudavo. 
Kiek kalbų, kiek anekdotų 
apie senyvo moralisto pa
mokslus sklisdavo! Karei
viai vadindavo jį "Kryžiaus 
žiunklu”, nes jis kiekvieną 
tikybos pamoką pradėdavo 
tuo pačiu klausimu: "Tai 
pasakyk man, brangiausias 
kareivėli, kas yra kryžiaus 
žiunklas?" O po jo, antrose 

(Nukelta į 12 psl.)
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pamaldose, Karo Technikos 
kapelionas kun. Kazimieras 
Juška, eruditas, teisininkas 
ir aistringas keliauninkas, 
kalbėjo jaukiai ,su sąmo
jum apie savo patyrimus 
kelionėse, apie moralinę tei
sę ir tikėjimo išgyvenimą. 
Vėliau, jj pakeitęs, kun. 
prof. Ignas česaitis, šviesus 
intelektualas, sakydavo po
puliaria filosofija išpuoštus 
pamokslus, labiau tinkan
čius inteligentams negu 
kaimo berneliams — karei
viams. O puikaus žmogaus 
ir kunigo būta! Atsimenu 
kai per antrąsias Europos 
krepšinio pirmenybes Kau
ne gulėjau Gaižiūnų poligo
no ligoninėje. Bilietas kiše
nėje ,o aš su sutinusia kaip 
kaladė, koja ligoninėje. Tą 
sekmadienį po pamaldų kun. 
Česaitis lankydamas ligo
nius užėjo ir į mano palatą. 
Buvome šiektiek pažįstami, 
tai pasiskundžiau jam savo 
dalia. Gi žiūriu, po valan
dėlės įeina į palatą ligoni
nės sanitarijos viršila su 
dviem sanitarais ir neštu
vais. Paguldė mane į juos 
ir neša. "Greičiau, greičiau” 
— ragino viršila, — "jau 
rungtynės prasideda”. Man 
pasiteiravus kur mane ne
ša, paaiškino: "Mano bute 
kunigas su kapitonu Gai
galu pietauja ir krepšinio 
rungtynių klauso. Tai ku
nigas liepė tave atnešti”. 
Nunešė ir pasodino prie 
stalo, o kapitonas Adolfas 
Gaigalas, su kuriuo man 
kariuomenės radijo pusva
landžius ruošiant nekartą 
teko bendradarbiauti, boka
lą alaus pripylė. Laikom 
bokalus rankose ir pirmojo 
lietuvių rinktinės krepšio 
laukiam. Pagaliau įmetė! 
Sušunkam "valio”! ir bo
kalą iki dugno išmetam. Ir 
taip po kiekvienio krepšio 
iki rungtynių galo. Po to 
dar po vieną už pergalę 
Latviją ir Europos čempi- 
jonatą. Vėlai naktį sanita
rai, kunigo ir kapitono ly
dimi, parnešė mane atgal 
į palatą.

Nei kun. prof. Igno če- 
saičio, nei kap. Adolfo Gai
galo jau nėra, nėra nei tos 
mielos, margutės bažnytė
lės. Nevisai! Jinai išliko 
šios knygos nuotraukoje, o 
per ją nubudo ir man bran
gūs prisiminimai.

Taip verti lapą po lapo ir 

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

pasijunti tartum vėl tas 
šventoves lankytum, vėl 
tais pačiais keliais eitum, 
nes į nuotraukas bežiūrint 
sugrįžta nublukę veidai ir 
anų šviesių dienų nutiki
mai.

Kaip kiekviena pušis sa
vo šilui ošia, taip kiekvie
nas lietuvis savo parapijai 
meilę širdyje nešioja. Jei 
kauniečiams malonu savo 
miesto šventoves ir vėl ap
žiūrėti, tai lygiai taip svar
bu ir šiauliškiams (kurie 
yra tokie aistringi parapi
jiniai patriotai) savąsias 
pamatyt. O ir pasdidžiuoti 
yra kuo. Juk šiauliškiai vis 
pasakoja, kad jų šv. Petro 
ir Povilo bažnyčios bokštas 
aukščiausias Lietuvoje, kad 
ji gražiausia ir t.t. Tkrai 
puikuolė ir atrodo: puošnus 
fasadas, viduje freskomis 
išdabinta, reto grožio dvi
aukštis altorius.

Iš viso, Kauno Arkivys
kupija itin gražiomis baž
nyčiomis nusėta. Antai di
delė gražuolė Gruzdžių baž
nyčia, Joniškio, ar Jonavos, 
Lauryno Stuokos Guzevi- 
čiaus projektuotoji; Dotnu
vos, senoji Kėdainių ir Ra
seinių paminklinis archi- 
tektūrins ansamblis savo 
grožiu praneša net Kauno 
bažnyčias. N e n u sileidžia 
joms nei dailioji Skarulių 
bažnytėlė, tokia žavi ir jau
ki viduje, meno turtais per
pildyta, nekartą lankyta. 
Vėl Taujėnų, katedrą pri
menanti bažnyčia, ar Tytu
vėnų su impozantiškais al
toriais ir vienuolynu, Uk
mergės šv. Petro ir Povilo 
Žagarės ir daugelis kitų 
mūrinių bažnyčių verčia 
prie jų ilgėliau pastovėti. O 
Šiluvos, su tebuklinguoju; 
šv. M. Marijos paveikslu, 
visas seavo reikšme viršija.

Tačiau daugeliui bran
giausia bus jo gimtinės 
medinė bažnytėlė. O jų yra 
gražių ar bent įdomių. Kaip 
antai šaltenių (Juodeikių) 
panaši į daržinę, be lubų, be 
ornamentų. Gasčiūnų, su 
primityvia besiene varpi
ne... O kiek koplyčių, kry
žių nuotraukų, paminklų 
kapinėse ... Dauguma baž
nyčių panašios viena į kitą, 
bet vis kitokios, savitos or
namentais, kryžiais, o la
biausiai varpinėmis.

Viso knygoje aprašyta 
150 bažnyčių ir 50 didesnių 
koplyčių bei oratorijų. Be

Pasaulio Lietuvių Dienų leidinį pavarčius
Antrųjų pasaulio lietuvių 

dienų gausius renginius at
žymėti ir dalyvius tinkamai 
informuoti, buvo išleistas 
plačios apimties gausiai 
nuotraukomis iliustruotas 
leidinys, suskirstytas į ne
vienodo dydžio skyrius. Lei
dinį redagavo atskirų ren
ginių redaktoriai, o jų ko
ordinatorium, atseit vy
riausiuoju redaktorium bu
vo Bronius Nainys.

ĮVADINĖ DALIS (1-43) 
Redaktorius 

Bronius Nainys

šioje dalyje sveikinimai: 
prezidento R. Reagano, dip
lomatijos šefo Stasio Lozo
raičio, Lietuvos atstovo 
Washingtone dr. Stasio 
Bačkio, Illinois gubernato
riaus J. Thompson, Chica
gos mero H. Washington, 
Chicagos arkivyskupo kar
dinolo J. Bemardin. Prie jų 
prijungti ir rengėjų pasisa
kymai: PLB pirm. V. Ka- 
manto, II PLD org. komite
to pirm. dr. A. Razmos ir 
jo pavaduotojo Br. Juode
lio. Pasigendame garbės 
gen. konsulės Juzės Dauž- 
vardienės, kaip šios vieto
vės šeimininkės, vyskupo 
Vincento Brizgio ir PLB 
valdybos pirm, pavad. Vac
lovo Kleizos žodžių. Jei duo
dama žodis vienam pava
duotojui, kodėl užmiršta
mas kitas, daug ilgiau dir
bęs ir vežęs bendruomeninį 
vežimą. Net atskiros nuo
traukos V. Kleiza neužsi
tarnavo !

Toliau eina PLB valdy
bos, talkininkų, komitetų, 
komisijų, pareigūnų, redak
torių bei korektorių nuo
traukos. šis skyrius baigia
mas koordinatoriaus žodžiu 
ir renginių kalendorium.

IV PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
SEIMAS (45-129) 

Redaktorius
Romas Kasparas

Skyrius pradedamas PLB 
valdybos pirm. V. Kaman- 
to žodžiu. Ilgėliau pasisako 
seimui rengti komiteto pir
mininkas dr. P. Kisielius o 
istorinį žvilgsnį į PLB veik
lą meta Bronius Nainys. 
Yra ir anglų kalba įvadas

to daug kitokių religinių 
pastatų ir paminklų. Įdėta 
nemažai nuotraukų: Arki
vyskupijos vyskupų, kuni
gų, miestų vaizdų. Rašoma, 
kad arkivyskupijoje yra 90 
mūrinių ir 69 medinės baž
nyčios. Keletas po karo sta
tytų medinių bažnyčių at
rodo kaip barakai ar įreng
tos paprastame name, kaip 
kad Panoterių bažnyčia.

Religinių pastatų apra
šymų vertę žymiai didina 
dr. inž. Jurgio Gimbuto
įžvalgčūs 
aprašai.

architektūriniai

ANTANAS JUODVALKIS 

bei V-j o PLB seimo nutari
mai.

Skyrių dominuoja pirm. 
V. Kamanto pranešimas 
(60-83). Prie jo jungiasi 
PLB valdybos sekr. Anta
no Juodvalkio ir Pasaulio 
lietuvio redaktoriaus Bro
niaus Nainio pranešimai, 
šiame skyriuje pasigenda
ma atskirų sričių vadovų 
pranešimų; kultūros, švie
timo, jaunimo, sporto ir 
svarbiausia iždininko. Kodėl 
kitų valdybos narių dirbtus 
darbus pasiglemžė pirm. V. 
Kamantas ir visus nuopel
nus susižėrė sau. (Tik pri
mygtinai reikalaujant, man 
buvo leista savo nuomonę 
atskirai pareikšti). Labai ’ 
smagu pavartyti V-jo PLB 
seimo, įvykusio 1978 m. 
Toronte, leidinį, kuriame 
kiekvienas valdybos narys 
parašė apie savo darbus ir 
rūpesčius. (Valdybai pirmi
ninkavo Br. Nainys).

Reikia pastebėti, kad šis 
V. Kamanto parašytas val
dybos veiklos pranešimas 
yra tik jo vieno nuomonė, 
bet ne visos valdybos, nes 
posėdžiui nebuvo pateiktas 
ir nesvarstytas. Be to, sa
vo pranešime niekur nepa
žymėjo, kad Pasaulio lietu
vio jaunieji redaktoriai (iki 
1980 m. galo) negavo jokio 
atlyginimo, o Broniui Nai
niui mokamas atlyginimas. 
Dėl to ir Pasaulio lietuvio 
leidimo nuostoliai staiga 
pašoko. Vien tik paskuti
niųjų dviejų metų — 1981 
ir 1982 nuostoliai pasiekė 
14,000 dol. P. 1. administra
toriai Daina Kojelytė, Ba- 
niutė ir Romas Kronai ne>- 
gavo jokio atlyginimo. Me
tinė P. 1. prenumerata nuo 
3 dol. (1978 m.) pakilo iki 
10 dol.

Toliau kalbama apie veik
lą kraštų bendruomenėse: 
Argentina (9-195), Austri
ja (95), Belgija (96), Bra
zilija (97-100), Didžioji Bri
tanija (100-102), Jungtinės 
Amerikos Valstybės (102- 
108), Kanada 108-111), Ko
lumbija (112-113), Prancū
zija (114), Švedija (115), 
Šveicarija (116),Uragvajus 
(117-119), Venezuela (120- 
123), Vakarų Vokietija 
(124-125). šis skyrius už
sklendžiamas darbo taisyk
lėmis ir seimo darbotvarke.

III. PENKTASIS 
PASAULIO LIETUVIŲ 

JAUNIMO KONGRESAS 
(131-167) 

Redaktorės — Ofelija 
Barškėtytė ir Ramunė 

Kubiliūtė

Skyrius pradedamas PLJ 
kongreso ruošos komiteto 
pirm. Violetos Abariūtės 
pasisakymu: "Kad kongre
sas būtų prasmingas” ir pa
aiškinimu anglų kalba. Pa
rodyti praėjusių keturių 
kongresų vaizdai progra

ma, darbuotojai, apžvalgos 
(R. Kemežaitės, B. Bublie
nės ir G. Petrauskienės). 
Supažindinama su kraštų 
jaunimo veikla: Argenti
nos, Australijos, Brazilijos, 
Didž. Britanijos, JAV, Ka
nados, Kolumbijos, Urug
vajaus, Vak. Vokietijos.

IV. ANTROS PASAULIO 
SPORTO ŽAIDYNĖS 

(169-213) 
Redaktorius 

Vytautas Grybauskas

Pradedama žaidynių ko
miteto pirm. Valdo Adam
kaus žodžiu ir apžvalga 
anglų kalba. Rašo Pranas 
Mickevičius, Leonas Baltrū
nas, Antanas Laukaitis, 
Pranas Berneckas, Vytau
tas Grybauskas (pats šio 
skyriaus redaktorius), pa
minėti sporto klubai, pavie
niai prasikišę lietuviai spor
tininkai ir sporto žaidynių 
programa.

V. Grybauskas plačiai ap
žvelgia ŠALFASS istoriją 
ir veiklą (185-191). Gaila, 
kad apie įvykdytas rinkti
nės išvykos į ok. Lietuvą, 
Pietų Ameriką, Australiją 
ir Europą neteko užtikti 
datų, kuriais metais tai 
įvyko. Po daugeliu nuotrau
kų taip pat nėra metrikos, 
kada jos darytos. Gal ra
šančiam buvo aišku, kai 
pats organizavo ir dalyva
vo, bet skaitančiam ir neži
nančiam gaunasi spraga.

V. ŠEŠTOJI JAV IR 
KANADOS LIETUVIŲ 

DAINŲ ŠVENTĖ (215-223) 
Redaktorė

Danutė Bindokienė
šis skyrius pradedamas 

Lietuvos gen. konsulės Ju
zės Daužvardienės sveikini
mu ir Dainų šventės komi
teto pirm. Vaclovo Mom- 
kaus žodžiu. (Tik šioje da
lyje gen. konsuiė rado vie
tos savo žodžiui). Duodama 
abiem kalbom šventės pro
grama ir D. Bindokienės 
trumpa dainų švenčių isto
rinė apžvalga. Nuotrauko
se : komitetas, pareigūnai, 
dirigentai, solistai, komisi
jos. Supažindinama su da
lyvavusiais (ar numatytais 
dalyvauti) chorais ir jų va
dovais. Pradedama Brazili
jos Volungės choru, bet jos 
neatskrido, palūžo sparne
liai. Iš Kanados aprašyti 10 
dainos vienetų ir iš JAV — 
23 chorai. Jaunimo lituanis
tinių mokyklų surašyta 12 
chorų, iš kurių tik vienas

(Nukelta į 13 psl.)

VVANTED - Dotlgnor wlth mlnl- 
mum 5 yeart oxporlonco In 
eloctro-mechanlcal davlcot. 
Elactromagnet exporlence 
protorrad. Ablllty to do elactrl- 
cal and machanlcal anglnaar- 
Ing regulrod. Good drawlng, 
wrltlng and communlcatlont 
skilia nacassary. Succassful ap- 
pllcant wlll ba ralocatad to the 
I.M.I., Boyna Clty, Mlchlgan 
plant. Sand rašoma to Industri- 
ai Magnotlcs, P.O. Box 4M, 
Boyna Clty, Mlchlgan 4*712
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PLD leidinį 
pavarčius...

(Atkelta iš 12 psl.)
iš Kanados. Pažymėti ir 
liaudies instrumentų viene
tai : Clevelando, Chicagos, 
Montrealio ir Toronto.

Skyrius užbaigiamas da
lyvaujančių tautinių šokių 
grupių ir šokėjų sąrašais.

VI. KULTŪRINIAI
RENGINIAI (287-315) 

Redaktorius
Vacys Rociūnas

Skyrius pradedamas kul
tūrinių renginių pirm. In
gridos Bublienės žodžiu' ir 
komiteto nuotraukomis. Vy
tautas Volertas rašo apie 
ūkvedžius ir šeimininkus, 
duodama kultūrinių rengi
nių programa, aptariami li
teratūros vakaro atlikėjai: 
Kazys Bradūnas, Algirdas 
Landsbergis ir Birutė Pū
kelevičiūtė. Deja, nespėta 
ar nenorėta atitaisyti žinią 
apie programos vadovę. Ra
šoma apie dr. Mariją Stan- 
kus>-Saulaitę, o iš tikrųjų 
su rašytojais supažindino 
ir programą pravedė Dalia 
Gotceitienė Istorijai ta 
klaida pasiliks. Supažindi
nama su galerijomis, meno, 
draudžiamos spaudos, tau
todailės, filatelijos, pinigų 
ir medalių parodomis, Bal- 
zeko lietuvių kultūros mu
ziejum, koncertais, filmais, 
teatru ir opera. Daug ren
ginių, daug nuotraukų ir 
trumpi aptarimai. Nepasi
rašyti straipsniai, reikia 
manyti, paties redaktoriaus 
parašyti.

VII. KULTŪRINĖS 
PRAMOGOS (319-323) 

Redaktorė Marija Reinienė

Apie kultūrines pramogas 
rašo pati redaktorė ir ko
miteto pirmininkė Marija 
Remienė. Aiškinamasi kul
tūrinių pramogų reikšmė ir 
paskirtis duodama nuotrau
kų ir programa.

Knygos pabaigoje įdėtas 
stambesniųjų aukotojų są
rašas.

UŽSKLANDAI

Knyga — II Pasaulio lie
tuvių dienos — yra didelio 
formato (8^x11) 332 psl. 
leidinys. Knygos viršelį ir 
titulinius puslapius paruo
šė Vincas Lukas. Išleido II 
PLD vyr. komitetas. Spau
dė Draugo spaustuvė 1983 
Aušros metais, Čikagoje.

šioje knygoje sutelkta 
daug informacijos apie vy
kusius renginius ir aplamai 
apie lietuvių kultūrinį ir vi
suomeninį judėjimą. Kny
goje yra ir spragų. Per siau
rai paminėta religinė dalis 
(25 psl.). Juk pamaldos vy
ko ne tik švč. M. Marijos 
Gimimo (Marųuette Parko) 
parapijos bažnyčioje Quig- 
ley seminarijoje, bet ir lie
tuvių evang.-liut. Tėviškės 
parapijoje, o apie ją šiame 
skyriuje nė žodžio, tik pro-

A. A. dipl. mišk. Jonas Brazauskas

Išlydėjus amžinybėn dipl. miškininką 
a.a. loną Brazauską

Jonas Brazauskas gimė 
1904 m. birželio mėn. 26 d., 
Vilkaviškio apskr., Pilviš- 
kio vai., Bartininkuose. 
Augo gausioje 14 vaikų 
šeimoje.

Baigė Marijampolės gim
naziją ir 1929 m. žemės 
Ūkio Akademijos miškinin
kystės skyrių. Pabaigė Ka
ro Mokyklos aspirantų kur
sus leitenantu laipsniu. Vė- 

gramoje paminėta. Pažy
mėta, kad giedos parapijos 
choras, diriguojamas A. Li
no, bet nė vienos nuotrau
kos ar keleto žodelių apie 
chorą. Religinė dalis II PLD 
programoje turėjo savo vie
tą ir buvo labai reikšminga. 
Taip pat leidinyje pasigen
dama Atlanto nugalėtojų — 
Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno 50 metų nuo tragiš
ko žuvimo sukakties pami
nėjimo. šis minėjimas bu
vo įjungtas į II PL Dienas: 
ir turėjo rasti vietą leidi
nyje.

Neminime neesminių ko
rektūros klaidų, bet tiesiog 
rėžte rėžia 15 pusi, atspaus
ti ”1982 Aušros metai”, o 
juk šiuos 1983 metus vadi
name Aušros vardu.

Aplamai, leidinys palieka 
gerą įspūdį ir, nors reda
guotas septynių redaktorių, 
koordinatoriaus gerai apdo
rotas ir sulydytas.

Prašyte prašomi, kad prie 
leidinio pavadinimo būtų ir 
vyr. redaktoriaus pavardė, 
o prie atskirų renginių ti
tulinių pavadinimų ir ir tų 
skyrių redaktorių pavardės. 
Darbas atlikta didelis, o at
sakingieji darbininkai nu
kišti į paskutinį puslapį, ne
žymioje vietoje.

Leidinys gaunamas PLB 
raštinėje: 5620 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, III. 
60636.

Kaina 5 dol. su persiun
timu.

liau buvo pakeltas į vyr. 
leitenantus.

Lietuvoje dirbo miškų 
žinyboje: buvo Kėdainių 
girininkijos girininku, Pa
nevėžio ir Jūros urėdo pa
vaduotoju, Alytaus viduri
nės miškų mokyklos dėsty
toju ir Panemunės inspek- 
toriato vyriausiu miškų in
spektoriumi. Aktyviai ben
dradarbiavo miško žurnale 
”Mūsų Girios”. Dėka sveti
mų kalbų mokėjimo buvo 
valdžios pasiųstas į Sovietų 
Sąjungą rusų miško trans
porto į Lietuvą tvarkymo 
reikalais. Dirbdamas miš
kų žinyboje pasižymėjo 
miškų želdymo, laukinių 
gyvulių apsaugos ir me
džioklės srityse.

1939 m. vedė dantų gydy
toją Albiną Bielskiutę. Vė
liau gimė vienintelė dukre
lė — Jonė.

Pasitraukęs nuo Sovietų 
okupacijos 1944-1945 m. 
dirbo Austrijos miškuose1— 
miško taksatoriumi. Vėliau 
emigravo į JAV.

IHa
505 East 185 Street,

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

AMBER STUDIOS, ....

1949 m. rugpiūčio mėn. 
23 d. su žmona Albina ir 
dukrelę Jonę, persikėlė pa
stoviam gyvenimui į Wa- 
terbury, Conn. čia jau gy
veno jo du broliai — Mo
tiejus ir Juozas. Dirbo įvai
riose įmonėse ir prieš 14 
metų išėjo į pensiją.

Atvykęs į Waterbury, Ct. 
greit įsijungė j lietuviškos 
veiklos darbus. Ilgus metus 
vadovavo Balfui ir Lietu
vių Fondui. Tuose darbuo- 
buose jam daug padėdavo 
jo žmona Albina.

Laisvu laiku mėgdavo 
žuvauti, grybauti ir naminį 
sportą — palošti šachma
tais. Labiausiai mėgdavo 
žiemos žūklę ant ledo.

Dėl savo gyvo ir malo
naus būdo buvo visų mėgia
mas, ne tik lietuvių, bet ir 
kitataučių. Jo didelis gy
venimo džiaugsmas buvo 
anūkė Aleksandra, kuri su 
savo tėvais gyvena Londo
ne, Anglijoje. Jie kasmet 
atvykdavo į Cape Cod, Ma., 
praleisti savo atostogas.

Prieš tris metus Jonas 
sunkiai susirgo. Jam buvo 
padaryta galvos operaciją 
ir atrasta, kad jis turi sme
genų vėžį. Po operacijos 
dar kelis metus gyveno nor
malų gyvenimą. Paskuti
nius 9 mėnesius labai sun
kiai sirgo, pusę laiko pra
leisdamas ligoninėje. Na
muose jį slaugė žmonos pa
samdytos dvi slaugės. Ret
karčiais jį aplankydavo 
dukra Jonė. Ligos metu 
Brazauskams, ypač Albinai, 
jų draugai ir artimi pažįs
tami teikdavo fizinę ir mo
ralinę pagalbą.

Ligos metu Jonas yra sa
kęs savo draugams "taip 
norėčiau, nors trumpam lai
kui, nuvažiuoti į Lietuvą, 
pamatyti miškus ir svar- jono Brazausko.
blausiai tuos medelius, ku
riuos pats sodinau ...” De
ja, jo svajonė neišsipildė.

Jonas Brazauskas mirė 
Waterburio ligoninėje lie- 
liepos mėn. 25 d. Kūnas bu
vo pašarvotas Stokes laido
tuvių koplyčioje. Penktadie
nio vakare daug žmonių 

atėjo atsisveikinti su Jonu. 
Karstas buvo apsuptas dau
gybės gėlių puokščių ir vai
nikų. Po trumpų daugelio 
organizacijų kalbų buvo 
bažnyčios choro sugedota 
giesmė "Angelas Apreiškė 
Marijai’.’

Dalyviai gausiai aukojo 
Lietuvų Fondui 851 dol. ir 
Tautos Fondui 30 dol.

Šeštadienį, liepos 30 d. iš 
koplyčios kūnas buvo atly
dėtas į šv. Juozapo parapi
jos bažnyčią. Lydėjo virš 
60 automobilių.

Gedulingos pamaldos, ku
rių metu jautriai ir gražiai 
giedojo bažnyčios choras 
(Jonas buvo to choro ilga
metis dalyvis ir solistas) 
atnašavo klebonas kun. Vil- 
čiauskas asistuojant Jono 
broliui kun. Pijui Brazaus^- 
kui. Pamoksle kun. Vil- 
čiauskas gražiai išryškino
a. a. Jono nuopelnus ir as
menybę. Velionio kūnas bu
vo palydėtas ir palaidotas 
Lietuvių kapinėse. Visi da
lyviai buvo pakviesti į 
”Four Seasons” restoraną 
pietums. Pietuose dalyvavo 
virš šimto asmenų. Pietų 
metu duktė Jonė padėkojo 
šeimos vardu visiems už 
dalyvavimą laidotuvėse......

Jonas Brazauskas paliko 
nuliūdime žmoną Albiną, 
dukrą Jonę Ashbourne, anū
kę Aleksandrą. Du brolius 
— kun. Pijų — Oregon ir 
Zigmą — Kanadoj. Ketu
rias seseris: Albina Raz
ma — Kanadoj ir tris sese
rys — Lietuvoje.

Miškininkams labai liūd
na, kad tokiame trumpa
me laikotarpyje jie nustojo 
penkių iškilių miškininkų: 
prof. Jono Kuprionio, An
tano Vasaičio, Vinco že
maičio, Andriaus Skučo ir

Ilsėkis ramybėje!
Dipl. mišk. Mykolas 

Gureckas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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DETROITO LIETUVIAI
MIRĖ PETRAS 

BLIUDŽIUS
Liepos 27 d. savo bute 

netikėtai mirė savanoris — 
Klaipėdos krašto vaduoto
jas ir keletos Detroite esan
čių organizacijų aktyvus 
narys Petras Bliūdžius.

Velionis buvo gimęs 1904 
m. spalio 30 d. Marijampo
lėje. Būdamas Marijampo
lės gimnazijos moksleiviu, 
tėvams nieko nesakant, su 
kitais draugais savanoriais 
stojo j Klaipėdos vaduotojų 
eiles. Atvadavus Klaipėdos 
kraštą, karo tarnybą atliko 
Lietuvos kariuomenėje avi
acijoje.

Karo audrų išmestas, 
kaip ir kiti atvyko į Ame
riką ii- apsigyveno Detroi
te. Gyvendamas Detroite 
priklausė St. Butkaus šau
lių kuopai, ramovėnams, 
Balfo, SLA 200 kuopai, Lie
tuvių namų draugijai, Da
riaus ir Girėno klubui, D.
L. O. centrui.

Liepos 29 d. Yolandos 
Zaparackienės laidotu v i ų 
namuose kun. Alfonsas Ba
bonas ir atsilankiusieji su
kalbėjo rožinį. Yolanda Za- 
parackienė velionio šeimai 
pareiškė užuojautą savo, 
Balfo ir SLA vardu.

Su velioniu atsisveikino 
ir šeimai bei giminėms 
užuojautą pareiškė: Klaipė
dos krašto vaduotojų var
du Vincas Tamošiūnas, Da
riaus ir Girėno klubo ir 
Lietuvių namų draugijos 
vardu Edvardas Milkaus- 
kas, ramovėnii vardu teis. 
Stasys šimoliūnas ir De
troito Lietuvių Organizaci
jų centro vardu Antanas 
Vaitėnas.

Atsisveikinimo metu gar
bės sargyboje stovėjo ra- 
movėnai ir šauliai. Velionis 
karste gulėjo aprengtas 
šaulių uniforma ir su užsi
tarnautais žymenimis. Kar
stą dengė Lietuvos trispal
vė, gale stovėjo St. Butkaus 
šaulių kuopos vėliava.

Liepos 30 d. Lietuvos 
vėliavą V. Tamošiūnas ir
M. Baukys nuėmė nuo kars
to ir įteikė velionio sūnui 
Romui. Nulydėjus į šv. An
tano bažnyčią už velionio 
sielą mišias aukojo kun. Al
fonsas Babonas, vargonais

Galvosūkio sprendimas

Antanas Grinius

grojo ir solo giedojo muz. 
St. Sližys. Dalyvavo 80 žmo
nių. Po mišių amžinam po
ilsiui buvo nulydėtas į šv. 
Kapo kapines ir palaidotas 
prie prieš 4 metus miru
sios žmonos Julijos.

Nuliūdime liko: sūnus 
Romas ir duktė Gražina su 
šeimomis, brolis Albinas ir 
pusbrolis Andrius su šei
momis Detroite, brolis Juo
zas ii- sesuo Marytė Lietu
voje, kiti giminės, draugai 
ir pažįstami.

Petro Bliūdžiaus giminės, 
draugai ir pažįstami velio
nį Tautos fonde įamžino su 
610 dol.

Klemensas Urbšaitis, vie
šėdamas Lietuvoje, buvo 
susitikęs P. Bliūdžiaus se
sutę ir brolį, kurie prašė 
parvežti linkėjimus. Gaila, 
grįžęs vietoje linkėjimų, 
turėjo pareikšti užuojautą.

★
• Ada Petrauskienė, vy

rui mirus, pardavė namus ir 
išvyko nuolatiniam gyve
nimui į Floridą.

Iš ŠVYTURIO KUOPOS 
VEIKLOS

Rugpiūčio 6 d. Pilėnuose 
posėdžiavo švyturio šaulių 
kuopos valdyba. Posėdį 
pravedė kuopos pirminin
kas Bronius Valiukėnas, se
kretoriavo Antanas Vaitė
nas. Dalyvavo: Al. Grigai
tis, L. Selenis, R. Macionis, 
S. Paulikienė, P. Buksnis,
A. Bukšnienė, A. šiurkus,
B. Telyčėnas, P. Jocius, V. 
Rinkevičius ir spaudos at
stovas Antanas Grinius. 
Atsistojimu ir tylos minute 
pagerbta mirusi kuopos na
rė Zelma Jocienė.

Kuopos pirmininkas Br. 
Valiukėnas savo pranešime 
išvardino atliktus kuopoje 
darbus: Australijos lietu
viams sportininkams lan
kantis Pilėnų stovykloje 
kuopos šaulės parengė pie
tus ir kitą dieną surengta
me Kultūros centre atsi
sveikinimo vakare, buvo 
jiems įteikta dovana 100 
dol.

Surengtas Pilėnuose Joni
nių paminėjimas su pietu
mis laužu ir programa pra
ėjo labai gražiai.

Kuopos 10 žmonių grupė 
dalyvavo šaulų surengtojo
je Jūrų dienoje Union Pier 
ir iš ten nuvykę į Tautybių 
parką pagerbė ten pastaty
tus Lietuvos prezidentų 
biustus.

Kuopa pakviesta daly
vauti Naujosios Anglijos 
rinktinės, Martyno Jankaus 
ir Romo Kalantos kuopų 
minėjimuose.

Kuopos iždininkas Vincas 
Rinkevičius perskaitė Joni
nių minėjimo apyskaitą ir 
pateikė kuopos kasoje tu
rimų pinigų stovį.

Nutarta rugpiūčio 28 d. 
Pilėnuose surengti išvyką 
su maistu, gėrimais ir do
vanų stalu, spalio 2 d. su
ruošti Pilėnų stovyklos už
darymą ir 1984 m. ruošti 
Klaipėdos krašto prie Lie
tuvos prisijungimo sukak
ties paminėjimą.

Po posėdžio kuopos šau
lės kuopos valdybos na
riams ir svečiams parengė 
pietus. Svečių tarpe turėjo
me tris kunigus — kun. K. 
Simaitį, kun. Cukurą ir 
prel. dr. P. Celiešių.

Kuopos nariai Vladisla
va šiurkienė ir Romas Ma
cionis kuopos šaulių ir sve
čių tarpe rugpiūčio 6 d. Pi
lėnuose atšventė gimtadie
nius. Kuopos pirmininkas 
Br. Valiukėnas ta proga 
juos pasveikino ir tarė 
trumpą žodį.

★
• Radijo klubas "Lietu

vių Balsas” rugsėjo 4 d. 
rengia Onutės ir česio Ša
deikų sodyboje išvyką su 
maistu, gėrimais ir laimė
jimais. Pradžio 12 vai.

• Pavergtu Tautų festi
valis įvyks rugsėjo 9, 10 ir 
11 d. Hart Plaza prie De
troito upės. Lietuviai turės 
maisto ir meno puošmenų 
namelius ir bendrą barą. 
Meninei programai atlikti 
pakviestas R. Kasputienės 
vadovaujama šokių grupė 
"Audinys”.

NATIONWIDE 
INSURANCE
Nabonwide is on you' s»«*e

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

PRINTING/L1THO 
EMPLOYEES 

To 350,000-}-
Leading 3 5 year—old Minneaota 
printing company experiencing work 
s t op pa ge due to labor dispute, needs 
nkilled Ist and 2nd prraa operatora 
for 2 and 4 color Heidelbergą, 2— 
color Harris, Kluge and 15 inch Chiif 
Lelterpress, or eouivalent, feode ra, 
helpers, strippers, plate rrakera, and 
camera operators. Expericnced Su- 
pervisors in all areas and Plant Su- 
perintendent.
Qualified ^ersons* have opportunity 
for permancnt fuH-time pooitiona. 
CALL TOLL FREE:

MEYERS PRINTING CO. 
Minneapolis, MN.

1-800-328-4027 
OR 

(612) 333-8240 
Equal Opportunity Employer

Prezidento pareiškimo atgarsiai
Baltų Amerikos Laisvės 

Lygos atstovai š. m. birže
lio 13 d. privačiai susitiko 
VVashingtone, D. C. su Na- 
tional Security Council — 
NSO (Valstybės Saugumo 
Tarybos) Europos ir Sovie
tų Sąjungos reikalų direk
torium Dr. John Lenczows- 
ki Baltijos kraštus liečian
čių problemų išnagrinėjimo 
ii- išdiskutavimo tikslui.

Tas susitkimas buvo ta
rytum įžanga po to sekusiai 
Baltuose Rūmuose viešai 
iškilmingai ceremonijai pre
zidentui Ronald Reagan pa
skelbiant Birželio 14 dieną 
Baltų Laisvės Diena.

Dr. J. Lenczowskiui buvo 
įteiktas prezidentui Reagan 
skirtas memorandumas, ku
riame surašyta septyni po
litinės veiklos pasiūlymai. 
Antruoju pasiūlymo nume
riu prezidentas buvo prašo
mas įgalioti JAV ambasa
dorių prie Jungtinių Tautų 
kasmet oficialiai visiems 
Jungtinių Tautų nariams 
pakartoti, kad JAV valdžia 
nepripažino ir toliau nepri
pažįsta trijų Baltijos Res
publikų prievartinį į Sovie
tų Sąjungą aneksavimą. To 
memoran dūmo pasėkoje, 
naujas 1983 m. liepos 26 d. 
Prezidento padiktuotas raš
tas (žiūr. Dirva Nr. 31, 1

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

3-11 and 11-7 SHIFT 
Pinecrest Hospital, a 250 bed mira- 
ing home providing comprehcnBive 
care to. the geriatric paticnts is re- 
cruitingRNs for supervisory posi- 
tions. Tnis is a statė civil service 
covered position with an attractive 
benefit program. Prefer RNs witii 
experience in Gerontology. Salary 
commensurate with education and 
experience. We are an EEO Emplo
yer. If intercsted, please send resum* 
to Jerri L. Hartsock, Assistant Ad- 
ininistrator, PINECREST HOSPiTAL, 
P. O. Box 1109, Beckley, WV 25801 
or call 304-252-6251, Mon.-Fri. from 
9 am-5 pm. (27-33)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

Small friendly well equipped hospital 
is accepting application for RN s on 
all shifts. Wages comparable with 
area hospitals based on experience, 
excellent benefit package. Contact 

UNITY HOSPITAL 
1301 Main St., 

Buchanan, Mich. 49107 
616-695-3851

(27-33)

OPPORTUNITY FOR
RN/DIRECTOR OF NURSES 
204 bed skilled NURSING HOME 
knowledgeable of Statė & Federal re- 
gulations supervisory experience. Sala
ry commensurate with operiencc & 
ability. Liberal personnei policics & 
f ringe benefits.

APPLY TO:
SAVOY TERRACE

302 w. BURWASH 
SAVOY. ILL. 61874 

(29-38) 

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor 
savininkas

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

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

Norintieji pirkti ar’ parduoti prašom kreiptis 
į mano įstaigą.

psl.), kaip oficialus jo poli
tinis pareiškimo dokumen
tas, buvo išsiuntinėtas vi
siems Jungtinių Tautų na
riams, neišskiriant nei So
vietų Sąjungos.

Tai yra pirmas įvykis po 
II Pasaulinio karo, kai JAV 
prezidentas betarpiškai tie
sioginiai pasiuntė Jungtinių 
Tautoms raštą, kuriuo atsi
rėmus UN CHARTA pa- 
patvirtinama nelegalios so
vietų okupacijos.

Tas leidžia mums rimtai 
tikėtis, kad JAV valdžia ga
li įgalioti savo delegaciją 
prie Jungtinių Tautų iškel
ti trijų Baltijos Respublikų 
likimo klausimą UN Deko
lonizacijos Komitete.

(Bafl)

PABALTIEČIŲ 
LENGVOSIOS 
ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS
š. A. Pabaltiečių lengvo

sios atletikos pirmenybės 
įvyks š. m. rugsėjo 10-11 d. 
d., Kanados estų stadijone, 
Udora, Ont., apie 50 mylių 
į šiaurės rytus nuo Toron
to. Vykdo — Toronto Estų 
Sporto Klubas ”Kalev”.

Svečių teisėmis į šias 
varžybas yra pakviesti ir 
suomių, ukrainiečių ir len
kų lengvatlečiai.

Varžybos bus vykdomos 
šiose klasėse: vyrų, moterų, 
jaunių A (1964-66 m. gi
mimo), jaunių ir mergai
čių B (1967-68 m. gim.), C 
(1969-70 m. gim:), D (1971- 
1972 m. gim.) ir E (1973 
m. gim. ir jaunesnių). Tai
pogi bus pravestos rungty
nės ir visoms vyrų senjo
rų klasėms.

Varžybų pradžia šešta
dienį, rugsėjo 10 d. — 2:00 
pm. Registracija nuo 12 vai. 
Sekmadienį varžybų tąsa 
nuo 10:00 am.

Dalyvių registracija at
liekama iki š. m. rugsėjo 6 
d., šiuo adresu: Mr. Taimo 
Ilves, 44 Burrows Avenue, 
Islington, Ont. M9B 4W7. 
Tel. (416) 239-4628.

Klubams nepriklausantie
ji gali kreiptis į ŠALFAS 
S-gos Lengv. atletikos va
dovą Algirdą Bielskų, 3000 
Hadden Rd., Euclid, Ohio 
44117. Tel. (216) 481-7161.



1983 m. rugpiūčio 18 d. DIRVA Nr. 32 — 15

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

RAMOVĖNŲ GEGUŽINĖ

Sekmadienį, rugsėjo mėn.
4 d., 1 vai. p. p. Erie ežero 
pakrantėje, tarp Landseer 
ir Canterbury gatvių, LK 
VS Ramovė Clevelando sky
riaus valdyba, žurnalui Ka
rys paremti rengia geguži
nę. Bus skanus maistas, ba
ras, loterija.

Skyriaus valdyba visus 
maloniai kviečia atsilanky
ti.

GOLFO TURNYRAS 
CLEVELANDE

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

Clevelando lietuvių golfo 
klubas, kuriam išpuola šį 
turnyrą, suorganizuoti ir 
pravesti, jau yra išdirbęs 
turnyro tvarkos planą ir jį 
išsiuntinėjęs Detroito, Chi-

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO

METINĖ GEGUŽINĖ 
SEKMADIENĮ, 

1983 M. RUGPIŪČIO 21 D. 
12:00 iki 6:00 v. v.
8636 PEKIN ROAD 

RUSSELL, OHIO 44072
Nariams ir jų šeimoms įėjimas veltui

Svečiai — $ 1.00.
• Maudymasis (su priežiūra)
• Gardus maistas
• žaidimai — laimėjimai
• VELTUI ALUS
• šokiams orkestras 3-6 v. v.

Rt. 6

Rt. 322

po 
n•

8

Pekinfload

cagos bei Toronto lietuvių 
golfo klubams. Clevelando 
golfininkai kviečia ir kitų 
vietovių lietuvius golfinin- 
kus atvykti į šį turnyrą ir

jame dalyvauti. Prašom 
kuo skubiau registruotis 
pas žemiau nurodytus Cle
velando golfo klubo atsto
vus.

MM /uperior /oving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA

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

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior /oving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:

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

Šių metų golfo turnyras 
vyks Quail Hollow Golfo 
klube, Painsville, Ohio, Cle
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. Clevelando golfo klu
bas kviečia visus Clevelando 
lietuvius atsilankyti į balių 
ir tuo prisidėti prie turnyro 
pasisekimo.

Registracijos, baliaus bei 
kitais turnyrą liečiančiais 
reikalais kreiptis į Cleve
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.

Clevelando Golfo 
Klubas

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

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

• 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.

HELP WANTED

Housekeeper, 5 after- 
noons, Cleveland Hts.; own 
transportation, references.

Call: 321-4849 after 5:30 
p. m. (32-33)

APARTMENTS FOR 
RENT

Neff Rd. & Lake Shore 
Blvd. 3 bedrooms, big and 
beautiful, 2 baths, applian- 
ces, includes heat. $450.00 
monthly.

Efficiency includes ap- 
pliances and heat $200.00 
monthly. Call: 481-5994.

<32-33)

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _
• RUGSĖJO 4 D., sekma

dienį, lietuvių golfo turnyro 
balius Quail Hollow Golfo 
Klube, Painsville, Ohio, 6 v. v. 
kokteiliai, 7 v. v. vakarienė.

• RUGSĖJO 4 D. gegužinė 
prie ežero. Rengia L. K. V. S. 
Ramovė Clevelando skyrius.

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

• RUGSĖJO U D. 4 v. p. p. 
Lietuvių Namų salėje įvyks 
Bronio Railos naujosios kny
gos — šimtas prakalbų į Lie
tuvą "Kitokios Lietuvos ilge
sys” sutiktuvės, dalyvaujant 
autoriui.

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

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

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

• RUGSĖJO 18 D. Žalgirio 
šaulių kuopos rudens balius.

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

• RUGSĖJO 24 D. Ateiti
ninkų gegužinė.

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

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

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

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

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

• SPALIO 9 D. 11:30 vai 
Dievo Motinos auditorijoje 
įvyks naujos lietuvių sodybos 
"Lietuvių Centro” pristatymas 
visuomenei. Rengįa Ateities 
Klubas.

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

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

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

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

• SPALIO 30 D„ 4 vai. — 
DievoMotinos parapijos talki
ninkų vakarienė.

• LAPKRIČIO 5-6 D. D. 
Lietuvių Dienos. Rengia LB 
Clevelando apylinkės valdyba.

• LAPKRIČIO 12D. Vaidi
los teatro premjera: Posėdis 
pragare.



DIRVA
ĮDOMIOS svarstybos 

SANTAROS-ŠVIESOS 
SUVAŽIAVIME

Santaros-Šviesos trisde
šimtajame suvažiavime Ta- 
bor Farmoj, Sodus, Mich., 
rugsėjo 8-11 d. d. Liucija 
Baškauskaitė skaitys pa
skaitą "Sielvartas ir gedulas 
lietuvių išeivijoje”. Tomas 
Remekiis — "Pasyviosios 
rezistencijos modelis: dvi
prasmiškumo dimensijos”. 
Lietuvių kultūrinės istori
jos problemas svarstys Vy
tautas Kavolis, Violeta Ke
lertienė ir Algis Mickūnas. 
Romas Misiūnas kalbės apie 
"Rusų liberalus ir pabaltie- 
čių klausimą iki Pirmojo 
pasaulinio karo”. Rimvydas 
šilbajorys svarstys "Sąži
nės tematika dabartinėje 
lietuviu ir rusų literatūro
je”.

Mielam pusbroliui ir brangiam dėdei
A. A.

STASIUI PAŽĖRAI
mirus Floridoj, jo mylimai ir rūpestingai 
žmonai APOLONIJAI PAŽĖRIENEI reiš

kiame gilausią užuojautą ir kartu nuošir
džiai liūdime —

Valė ir Kazys
B a r m a i 

Dalia, Mintautas,
Angelė ir Raimundas 

Sodeikai

Los Angeles,
Califomia

A. A.

JONUI BRAZAUSKUI

mirus, Velionio žmoną ALBINĄ, brolius kun. 

PIJUšĄ BRAZAUSKĄ, kitus brolius bei gi

mines nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū

dime

Ona ir Kazimieras
Pautieniai

"Lietuvė moteris išeivi
joje ir krašte: jos santykis 
su savim ir kitais, visuome
ne ir vertybių sistema” 
simpoziume dalyvaus Liuci
ja Baškauskaitė, Ilona Gra- 
žytė-Maziliauskienė, Ginta 
Remeikytė, Emilija Saka- 
dolskienė ir Danguolė Va- 
riakojytė.

Danguolė Variakojytė 
kalbės apie antropologijos 
ir fotografijos santyki, pri
statydama savo darbus, 
jungiančius abi sritis. Ra
mūnas Kondratas kalbės 
apie Vincentą žygą ir kur- 
ru ligos atradimą. Bronius 
Vaškelis skaitys paskaitą 
"žemdirbio lemtingoji aki
stata su technika J. Avy
žiaus ir V. Rasputino pro
zoje”.

Živilė Bilaišytė, Anthony 
Petrosky. Lidija Šimkutė ir

Budime!

Vadovai: V. S

1983 • VII-31 • VIII-13 
Woodland Traik Park 
Aurora.

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Jubiliejinė Stovykla Aušra 

lietuviškosios skautijos
65 metų sukakties proga 

sveikina Jus 
linkėdama garbingų metų kurti 

savo ir mūsų Tautos laimingą ateitį.

Jubiliejinės skautų ir skaučių stovyklos "Aušra” vadovybė Dirvai atsiuntė sveikinimą. 
Stovykla vyko Kanadoje, netoli Toronto ir pasibaigė praėjusi šeštadienį.

Rimas Vėžys dalyvaus poe
zijos vakare. Anthony Pet
rosky yra trečios kartos 
Amerikos lietuvis, šiais 
metais išleidęs Walt Whit- 
man Award gavusį poezijos 
rinkinį anglų kalba "Jur
gis Petrauskas” (Louisiana 
Statė University Press), 
tematiškai sukauptą ties 
keturių jo šeimos generaci
jų Amerikoje pergyveni
mus. Mykolas Drunga kal
bės apie "Autonomiją ir 
autoritetą”, Brigita Pum- 
polytė-Kasinskienė ir Juo
zas Kasinskas atliks smui
ko ir pianino koncertą. Vy
tautas Kavolis kalbės apie 
"Bendruomenių ir istorijų 
susitikimo momentus”.

Suvažiavime norintieji 
dalyvauti registruojasi pra
nešdami : Suvažiavimo Ren
gimo komisijai, c/o V. 
Adamkus, Tabor Farm, So
dus, Mich. 49126.

SŪKURIO ŠOKĖJAI 
LOVVELL’IO 

FESTIVALYJE

Lowelis, Massachusetts 
valstijoj, buvęs Amerikos 
tekstilės centras, su gražiai 
atnaujintais istoriniais pa
minklais, pastatais, muzie
jais, kanalais, su regatomis, 
parkais — tapo turistinė 
ašimi Naujojoj Anglijoj.

Šios vasaros sezone Lo- 
well Institute of Technolo- 
gy, Lucy Larcom Parke 
suruošė daug koncertų, vie
tos ir apylinkių etninių 
grupių pasirodymų su tau
tiniais drabužiais bei kito
mis tautos apraiškomis.

Liepos 9 d. popietėje 
Brocktono Sūkurio šokėjai, 
viso 20 asmenų, vadovauja
mi Vytauto Bruzgio pašo
ko: Kepurinę (mergaitės), 
Subatėlę, Pynę (5-kių šokių 
gražus gyvai šokėjų išpildy
tas junginys), Dzūkų pol
ką, Audėjėlę (mergaitės), 
Šustą ir Malūną, šokėjus 
lydėjo ansamblio muzikan
tai. Pranešėjas V. Sužiedė
lis su humoru gražiai, kiek-

X*-

LIETUVOS VYČIU 70-tas SEIMAS
Šiemet rugpiūčio 18-21 

d. Lietuvos Vyčių 70-tas 
seimas įvyksta Philadelphi
joje. Seimo posėdžiai vyks 
Independence Holiday vieš
buty pačiame miesto cent
re. Vietinė vyčių kuopa pa
ruoš įdomią programą.

Suvažiavimas prasidės 
ketvirtadienį rugpiūčio 18 
d. su šv. Mišiomis 10:30 v. 
ryto istorinėj šv. Juozapo 
bažnyčioje. Pažymėtina, ši 
bažnyčia seniausia katali
kų bažnyčia Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Sesi
jos posėdžiai prasidės 2 vai. 
po pietų.

Penktadienį, rugpiūčio 19 
d. ir šeštadienį, rugpiūčio 
20 d. šv. Mišios bus laiko
mos 12 vai. Šv. Augustino 
bažnyčioje.

Seimo uždarymo iškilmin
gos Mišios bus laikomos 
vietinėj šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioje, sekma
dienį, rugpiūčio 21 d. 10:30 
vai.

Vyčiai šiemet paminės 
"Aušros” 100 metų sukaktį.

Kaip per pastaruosius 
suvažiavimus, taip ir šie
met Vyčių specialūs pa
skaitininkai d i s k usijose 
svarstys Vyčių jaunimo 

vieną šokį apibudino ang
liškai. Auditorija Sūkurio 
šokėjais, šokiais, aprangą, 
muzikos palyda ir pranešė
ju buvo sužavėta. Tą popie
tę šoko škotai ir portugalai. 
Tačiau lietuviai žiūrovus 
daugiausiai sužavėjo. Padė
ka vadovui, šokėjams, mu
zikantams ir globėjams.

Sūkurio šokėjai, karštos 
vasaros greitai bėgančiose 
dienelėse pailsėję — šoks, 
Nukryžuotojo Jėzaus vie
nuolijos Motiniškojo namo 
gražioje sodyboje Brockto
ne, š. m. rugsėjo 5 d. meti
nėje susitikimų (pikniko) 
šventėje. 

E. Ribokienė

reikalus. Programą ves 
Elinora Slazųs, iš Dayton, 
Oh., Elena Shields, iš New 
York, N. Y., ir Maria Lu- 
cas, iš Dayton, Ohio.

Penktadienio popietėje 
bus svarstybos apie "kata
likų reikalų” svarbumą. 
Programą ves Pranas Pet
rauskas, iš Syracuse, N. Y. 
ir kun. Petras Stravinskas, 
iš Trenton, N. J.

šeštadienio rytą kalbės 
Ona Wargo ir Elena Ches- 
ko apie lietuvių kultūrą ir 
Vyčių apeigas.

Penktad i e n i o vakarą 
įvyks specialus vainikavi
mas ir degančių žvakių 
procesija prie Laisvės Var
po priminimui visiems, kad 
Lietuva yra pavergta ir 
kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės pagelbėtų jai 
laisvę atgauti.

Philadelphijos 3-ji Vyčių 
kuopa parengė programą ir 
ketvirtadienį, rugpiūčio 18 
d. visi atsilankę gėrėsis vai
šėmis ir šokiais "Mummers 
Club”; penktadienį, rugpiū
čio 19 d. gėrėsis kultūriniu 
vakaru su koncertu duoda
mu "Harmonia”. Iškilmin
gas seimo banketas ir šo
kiai įvyks šeštadienį, rug
piūčio 20 d. ir atsisveikini
mo pietūs įvyks sekma
dienį, rugpiūčio 21 d.

Delegatai ir svečiai, ku
rie atvyks seiman anksčiau, 
bus užimti specialiomis 
ekskursijomis.

Vincas Gražulis

NATIONW1DE 
INSURANCE 
N^t>or»wid« iŠ on your

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si j OBELENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (21 K) .">31-2211 arba 
SAULIUI 4'216) 161-3500.
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