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PASIPIKTINIMAS 
IR PASEKMĖS 

Iš didelio debesio mažas lietus?
Vytautas Meškauskas

Rizikuodamas būti nuo
bodžiu turiu pakartoti Bis- 
marcko posakį, kad pats 
Dievas globoja kūdikius, 
girtuoklius ir .. . Ameriką. 
Ar neatrodė, kad preziden
to Reagano prieškomunisti- 
nė retorika nebedaro reikia
mo įspūdžio ir pradėjo skęs
ti kasdieninėje -praktikoje 
— ’business as- usual’ ru
tinoje. Juk šiaip ar taip ka
ras neįmanomas, jo reikia 
vengti ir jei taip — reikia 
susigyventi su gyvenimo 
faktais. D e m o nstracijos 
prieš atominius ginklus tai 
pabrėžia.

Taip nuotaikom susiklos
čius sovietai netikėtai nu
muša Pietų Korėjos kalei- 
vinį lėktuvą. Tiesa, jis buvo 
įskridęs į jų teritoriją, bet' 
ar žmoniška jį numušti? 
Civilizuotam pasaulyje taip 
nedaroma, pasitenkinama 
protestais ir atsiprašymais, 
nes ką faktinai net tyčia 
į sovietų teritoriją įskridęs 
keleivinis lėktuvas galėtų 
patirti, kas dar nebuvo ži
noma iš satelitų fotografi
jų ir Sovietijos pakraščiais 
skrendančių tolimos žval
gybos lėktuvų.

žinia, laikyti tai Dievo 
pirštų gal nederėtų. Mūsų 
kultūroje Dievą laikome 
mielaširdingų ir gailestin
gu, o čia Jam prisiėjo pa
aukoti net 269 gyvybes, 
kad priminus seniai esamą 
skirtumą su sovietais. Už 
tai laikykime tai likimo 
ženklu ar net paprastu at
sitiktinumu, kuris tačiau 
labai padėjo Reagano admi
nistracijai.

Kai šios eilutės bus skai
tomos pirmų dienų pasipik
tinimas jau bus praėjęs. 
Taip visados atsitinka Ame
rikoje ir Vakarų pasaulyje. 
Diena, kita susijaudinimo, 
o kiek vėliau viskas grįžta 
į seną vagą. Sunku tikėtis, 
kad vakariečiai galėtų su
tarti net dėl mažiausių 
sankcijų, kaip neleidimo 
sovietų lėktuvams nusileis
ti jų teritorijoje, kas reikš
tų civilinės aviacijos susi
siekimo nutraukimą. Be to, 
nors žuvo ir 61 amerikietis, 
tačiau lėktuvas buvo Pietų 
Korėjos, kurios balsas nė
ra labai garsus

Būdinga, kad pasipiktini

mą sukėlė ne tiek pats nu- 
mušimo faktas, kiek sovie
tų bandymai išsisukti iš at
sakomybės. Juk jie lengvai 
galėjo prisipažinti padarę 
klaidą ir visa byla būtų 
greitai užmiršta. Vietoje to 
jie reagavo keliais vienas 
kitam prie štaraujančiais 
pareiškimais, kuriuose iš 
viso neprisipažino numušę 
tą lėktuvą. Tokia laikj'sena 
jiems daugiau pakenkė ne
gu pats faktas, kuris yra 
nepateisinamas, bet ar pa
saulyje nevyksta daug da
lykų, kurie tikrai nepatei
sinami ?

Už tat reikia tikėtis, kad 
administracija kilusį pasi
piktinimą sugebės gerai iš
naudoti. Tam net nereikia 
sustabdyti visų einančių su 
sovietais pasitarimų, bet 
tik neužmiršti su kuo turi
ma reikalo, kas, deja, per 
dažnai atsitinka.

Prezidentas Reaganas ga
vo puikią progą pademons
truoti savo gražbylystę, ku
ri šį kartą gavo daugiau 
pritarimo iš kairės kaip de
šinės. Mat, jo reikalavimai 
sovietams: p r i s ipažinti, 
kompensuoti aukas ir prisi
dėti prie tokios santvarkos 
civiliniam oriniam susisie
kime įvedimo, kuris neleis
tų pasikartoti tokiam įvy
kiui, — nebuvo susiję su 
konkrečiais grąsinimais kas 
būtų, jei jie to nepadarytų. 
Iš žadamų pasitarimų Jung
tinėse Tautose ir vakarie
čių tarpe niekas daug ne
sitiki. Antrą vertus, ką to
kioje situacijoje gali pada
ryti?

PLG S-gos suvažiavimo prezidiumas: dr. A. Vanagūnas, dr. J. Daugirdas, vysk. V. Briz- 
gys, gen. kons. T Daužvardienė ir dr. J. Valaitis.

Naujai išrinktoji Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos valdyba. Dr. Dainius Degėsys — 
sekretorius ir iždininkas, dr. J. Šonta — pirmininkas, dr. A. Vanagūnas ir dr. J. Daugirdas — 
mokslinės programos koordinatoriai. Nuotraukoje trūksta dr. J. Skrinskos — vicepirmininko.

Visos nuotraukos dr. Danieliaus Degėsio

Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos ir Amerikos
Lietuvių Gydytojų Sąjungos XIV suvažiavimas

DR. HENRIKAS BRAZAITIS

PLGS ir ALG S-gos ketu
rioliktas suvažiavimas įvy
ko Chicagoj, rusėjo 3-4 die
nomis Westin viešbuty.

Suvažiavimas prasidėjo 
jaunųjų gydytojų pristaty
mu, kurių trumpas biogra
fijas ir kai kurių skaidres 
parodė jaunieji skyrių at
stovai: dr. A. Vanagūnas 
(Illinois), dr. D. Degėsys

Iš prezidento kalbos jau
tėsi, kad daugiausia, ką ga
li padaryti, yra sustiprinti 
JAV apsiginklavimą. Atro
do, kad nuotaikos kongre
sui svarstant karinį biudže
tą sekantį mėnesį bus daug 
palankesnės prezidento pa
siūlymams negu buvo prieš 
tai, o tai jau didelis prezi
dento laimėjimas.

(Ohio )ir kiti kolegos iš 
Kanados, New Yorko ir ki
tų vietovių. Toliau sekė 
simpoziumas, kuriame buvo 
pasisakyta kaip sudominti 
ir pritraukti daugiau jaunų 
gydytojų į Sąjungą. Priei
ta išvados — svarbiausia 
yra moksliniai medicinos 
klausimai, bet neišskirtini 
ir socialiniai bendravimai 
bei bendri lietuvių rūpes
čiai: kultūriniai, visuomeni
niai ir politiniai. Dirbant 
savo profesijos darbą jung
tis į tautos gyvastingumo 
išlaikymą ir nepriklauso
mos valstybės atstatymą. 
Pasidžiaugta, kad tiek daug 
jaunųjų siekia aukšto mok
slo ne tik medicinos, bet ir 
kitose profesijose. Ameri
kiečių statistika rodo, kad 
proporcingai iš etninių gru
pių aukštą mokslą siekią 

lietuviai stovi antroje vie
toje (po žydų).

Oficialų suvažiavimo po
sėdį trumpa kalba atidarė 
Illinois draugijos pirminin
kas dr. M. Vygantas ir pa
sveikino suvažiavimo daly
vius. Po vyskupo V. Briz- 
gio invokacijos sugiedota 
JAV ir Lietuvos himnai. 
Turiningą atidarymo kalbą 
pasakė PLG S-gos pirmi
ninkas dr. Jonas Valaitis. 
Priminė išeivių gydytojų 
pareigas ir uždavinius. Su
važiavimą žodžiu sveikino 
gen .konsule J. Daužvardie
nė, PLB Sąjungos valdybos 
vardu, pirmininko įgaliota, 
vicepirmininkė M. Lenkaus
kienė. Raštu sveikino Lie
tuvos atstovas Washingtone 
dr. S. Bačkis ir JAV LB 
Krašto valdybos pirminin
kas dr. A. Butkus. Po to se
kė dr. Mildos Budrienės pa
skaita "Lietuvių gydytojai 
aušrininkai”. Paskaita bu
vo įdomi ir labai kruopščiai 
parengta. Išvardino ir api
būdino visus gydytojus, da
lyvavusius "Aušros” reda
gavime ir jos leidime. Įdomi 
buvo ir gerai patiekta pa
roda, kurią suorganizavo 
darbštus lietuvių spaudos 
rinkėjas dr. K. Pemkus. 
Darbo posėdy buvo apsvar
styti Sąjungos einamieji 
reikalai, padaryti Centro 
valdybos ir skyrių praneši
mai, pakeisti kai kurie įsta
tų pnktai.

(Nukelta į 7 psl.)
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snvoiTinį
Lėktuvo numušimas ir Madrido konferencija. - Situacija 

Meksikoje yra nemažiau pavojinga kaip ir Centro Amerikoje.

Sovietai numušė P. Korė
jos lėktuvą kelias dienas 
prieš Madrido konferenci
jos pabaigą. Ta proga Vals
tybės sekretorius Shultz 
turėjo susitikti su Gromy- 
ko. Tai būtu lyg įžanga į 
laukiamą santykių pagerė
jimą. Lėktuvo numušimas 
sumaišė tą planą. Kai kas, 
jų tarpe ir H. Kissingeris, 
kritikavo Shultzo norą vis 
tiek vykti j Madridą, bet 
ten likti "šaltam”. Shultzas 
laikė, kad Helsinkio Aktas, 
dėl kurio nuostatų laikymo
si ai’ nesilaikymo tris metus 
buvo ginčyjamasi Madride, 
yra svarbus žingsnis j vi
siems privalomų nuostatų 
laikymąsi, nors to galima 
tikėtis tik daug tolimesnė
je ateityje. Be to, ta proga 
jis norėjo asmeniškai Gro- 
mykui pareikšti savo nepa
sitenkinimą dėl lėktuvo in
cidento.

Kaip galima buvo tikė
tis Gromyko per dvi valan
das užtrukusi pasikalbėji
mą su Shultzu atsisakė aiš
kintis tą incidentą, pakar
todamas oficialią sovietų 
versiją, kad sovietai turėjo 
teisę numušti Į jų teritoriją 
įskridusį lėktuvą, ypač, kad 
buvo tikri, jog lėktuvas

įskrido tyčia su špionažo 
misija. Kad išreiškus savo 
nepasitenkinimą Shultzas 
(pasikalbėjimas vyko JAV 
ambasadoriaus rezidencijo
je Madride) savo svečio ne
pasitiko prie durų, kaip to
kiais atvejais įprasta, ir so
vietų min. pirm. pav. bei 
užs. reikalų ministerio nie
kuo nepavaišino. Gromyko 
kalbėjo tik atominių ginklų 
kontrolės klausimais, ta
čiau jokių naujų pasiūlymų 
tuo reikalu nepadarė.

Po to ir Madrido konfe
rencijos uždarymas praėjo 
be ceremonijų, kiekvienai 
delegacijai padarius atitin
kamą pareiškimą. Shultzas 
ta proga pareiškė, kad JAV 
ir toliau lieka iškilmingai 
įsipareigoj usios praktiškais 
susitarimais prisidėti prie 
atominio karo pavojaus ati
tolinimo. Jis taip pat pri
dėjo :

”Tik keliom dienom pra
slinkus nuo prisiėmimo įsi
pareigojimų, kurie eina to
liau negu Helsinkio Baigia
masis Aktas, Sovietų Są
junga nusikalto 269 nekal
tų žmonių nužudymu ne
ginkluotam civiliniam lėk
tuve ... Ir šiame susirinki
me sovietu užs. reik, minis

teris be jokios gėdos grąsi- 
no tai vėl pakartoti, tuo bū
du pademonstruodamas ne
siskaitymą su žmonių gyvy
bėmis.”

★
Tuo tarpu Maskvoje bu

vo sušaukta spaudos atsto
vų konferencija, kuri tačiau 
nebuvo transliuojama per 
sovietų TV ar radiją. Joje 
sovietų maršalas Nikolai 
Ogarkov pakartojo kaltini
mus, kad numuštas lėktuvas 
turėjo špionažo JAV naudai 
pavedimą. Atsisakius jam 
nusileisti, sovietams neliko 
nieko kito kaip tik jį nu
mušti.

Sekančią diena NATO 
kraštai, išskyrus Prancūzi
ją, Graikiją, Ispaniją ir 
Turkiją nutarė suspenduoti 
60 dienų orinį susisiekimą 
su Sovietija.

¥
Neramumai Centro Ame

rikoje laikomi pavojingais 
JAV-bėms, nes yra pašo
nėje. Girdi iš Nicaragvos ir 
EI Salvador jie kaip lieps
nos gali persimesti ne tik į 
kaimynines valstybes, bet 
ir Meksiką. Taip galvojant 
užmirštama, kad Meksiko
je jau seniai — po 1910-20

■ Iš kitos pusės
Prasidėjus rugiapjūtei vilniškės TIESOS pirmieji 

puslapiai mirga tokiom antraštėm:
"Spartinti javapiūtę, užtikrinti gerą darbų kokybę; 
Viską, ką išauginame — išsaugoti;
Taupyk ne darbą, bet duoną.”

Nepaisant tokio darbymečio laikraščio viduryje vis 
dar neužmirštamas išeivijos gyvenimas. Pvz. viename iš 
savo nuolatinių pamfletų Jonas Lukoševičius pasakoja 
apie Babą ir Džeką, kurie laikraštyje perskaitė, kad Rols- 
Roiso automobilis atpigo 17'/ iki 93,000 dolerių, tačiau 
negalėjo sau nusipirkti dešrelės, nes jos kaina pakilo 25 
centais, kurių jie neturi. Kitame jo pamfletų vyras tei
sinasi prieš žmoną dėl jos palikimo vienos namuose dažyti 
sienų, kai tuo tarpu jis pats sugaišęs Chicagos lietuvių 
dienose, kur

”toks veiklus buvo vyskupas Brizgys, kad nebūtų 
jam kaip tam Barbje . . .”

Ten pat pasirodė ir ištrauka iš naujo Vytauto Sirijos 
Giros romano "Kanarėlės”, kur irgi, nors kiek subti liau 
laikomasi tos pačios generalinės linijos. Cituojamas toks 
laiškas:

"Evelina irgi žuvo anksčiau negu jai buvo 
skirta. Mūsų (Amerikos) gydytojai neslepia nuo 
pacientų tiesos, kad ir kokia tragiška ji būtų, ir 
ne šio laiško paskirtis aiškinti, kas elgiasi teisin
giau : ar jūsų šalies (tarybinės Lietuvos) medikai, 
KURIE TAUSOJA LIGONIO PSICHIKĄ, įtikinė
dami jį išgysiant, nors ligonis guli jau mirties 
patale, ar mūsiškiai eskulapai nesaldindami kar
čios teisybės žodžių”.

Tai laiškas iš šalies, kur anot Giros, "šypsena (yra) 
tokia pat neatskiriama veido dalis kaip nosis”.

Pagal statistiką gydytojų mirtin smerkiami ame
rikiečiai ilgiau gyvena negu sovietai. Atseit, tų įtikinėji
mas, kad jie sveiki, nedaug padeda. Jei taip — sunku 
suprasti pastangas sulaikyti nuo žavėjamosi Amerika. 
Matyt toks pavojus laikomas taip rimtu, kad neužmirš
tamas net derliaus nuėmimo metu. (vm)
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m. m. revoliucijos yra pu
siau komunistinis režimas.

Nuo 1929 m. iki šiol Mek
siką valdo Institutinė Revo
liucinė Part’ja (PRI), ku
riai per paskutinius 54 me
tus priklausė visi Meksikos 
prezidentai ir valdininkai. 
Tik paskutiniu laiku seime 
opozicijos partijos padidino 
savo atstovu skaičių iki 100, 
kas sudaro tik 20'< visų at
stovų. Tiesa, pati valdanti 
partija nėra visai vieninga 
— joje galima įžiūrėti ke
letą srovių, kurios visos 
linksta į marksizmą.

Meksikai visai pasukti į 
marksizmą iki šiol trukdė 
išsivysčiusi vidurinė klasė. 
Ją sudarė įmonių vedėjai, 
technikai, mokslininkai, mo
kytojai, advokatai, smul
kūs biznieriai ir pan.

Kai tikėdamasi didesnių 
pajamų iš naftos Meksikos 
vyriausybė įsiskolino užsie
niams ir į pramonę inves
tuoti paskolinti kapitalai 
nedavė laukiamo pelno, val
džia buvo priversta grieb
tis didžiausio taupumo prie
monių ir kelis kartus nu
mušti oficialią savo valiu
tos vertę. Nuo to daugiau
siai nukentėjo kaip tik toji 
vidurinioji klasė, ypač vy
riausybei suvalstybinus vi
sus bankus. Tokioje padė
tyje nestebėtina, kad ir de
šinieji pradėjo kelti galvas 
ir jų tautinės akcijos parti
ja (PAN) labai gerai pasi
rodė per paskutinius lokali
nius rinkimus.

Naujas prezidentas de la 
Madrid yra demokratiškai 
nusiteikęs, tačiau kol kas

jis dar turi įsistiprinti val
dančios partijos aparate, į 
svarbiausius postus įsodin
damas sau patikimus žmo
nes. Tas aparatas taip ilgai 
išbuvęs valdžioje ištvirko. 
Skaičiuojama, kad buv. pre
zidento Lopez Portillo admi- 
nistraccija buvo pasivogusi 
apie 20 bilijonų dolerių, jei 
prie to pridėsime dar apie 
25 bilijonus dolerių, kurie 
suvalstybinus bankus1 buvo 
atitraukti į užsienį — gau
sime beveik puse tos sumos, 
kurią Meksika skolinga už
sieniams.

Lopez Portillo žmona, jo 
sūnus, sesuo, pusbroliai ir 
visi kiti gimines buvo aprū
pinti valdiškom vietom, kur 
jie gaudavo atlyginimą be
veik nieko neveikdami. Kaip 
prezidentas elgėsi ir visi 
žemesni pareigūnai. Suvals
tybinus bankus iš jų be ži
nios dingo 100 milijonų do
lerių, 34 milijonus sakoma 
yra pavogęs valstybinio 
naftos tresto direktorius 
senatorius Jorge Diaz Ser- 
rano.

Norėdamas įgyti populia
rumo dabartinis preziden
tas de La Madrid turėtų 
kelti bylas ankstyvesniems 
pareigūnams ,kurių kolega, 
kaip finansų ministeris, jis 
pats buvo. Tokiais atvejais 
dažnai pritrūksta reikiamos 
drąsos.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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PIETŲ AMERIKOS LIETUVIAMS
REIKIA PARAMOS

Oskaro Milašiaus kūryba anglų kalboje

šeštojo pasaulio lietuvių 
seimo išvakarėse Jaunimo 
centre Chicagoje buvo su
šauktas Pietų Amerikos LB 
kraštų valdybų pirmininkų 
ir atstovų suvažiavimas.

šiame suvažiavime daly
vavo : Argentinos—ALOST 
pirm. Leopoldas Stankevi- 
čus, Julius Mičiudas, kun. 
Juozas Margis, Alicija Mi- 
kučionytė, Zeferinas Jukne
vičius, Brazilijos — Tary
bos pirm. Jonas Tatarūnas, 
Magdalena Vinkšnaitienė, 
Henrikas Valavičius, prel.. 
Pijus Ragažinskas, Kolum
bijos — kun. Nikodemas 
Saldukas, Urugvajaus ■— 
L.K.D. pirm. Vytautas Do
leris, dr. Albina Milašienė, 
Venezuelos — jgal. Mečys 
Baliutavičius. Stebėtojai: 
Australijos LB Krašto val
dybos pirm. Vytautas Bu- 
kevičius ir Didž. Britanijos 
Lietuvių sąjungos pirm. Ja
ras Alkis.

Taip pat dalyvavo PLB 
valdybos nariai — pirm. 
Vytautas Kamantas, pirm, 
pavad. Vaclovas Kleiza ir 
sekretorius Antanas Juod
valkis.

šio pasitarimo tikslas bu
vo numatytas kraštų val
dyboms pasiųstoje darbo
tvarkėje, kuri čia ir buvo 
svarstoma.

Pietų Amerikos lietuvių 
kongresą, kaip ir buvo 
anksčiau sutarta, šaukti 
1984 m. liepos mėn. pabai
goje, Venezueloje. Dėl su- 
sižeidimo, šiame pasitarime 
negalėjęs dalyvauti pirm, 
dr. V. Dambrava, atsiuntė 
raštišką pranešimą ir save 
atstovauti įgalioję Mečį Ba- 
liutavičių. Galutinė data 
palikta sutarti pirminin
kams, bet turėtų atsižvelg
ti į ruošiamą tautinių šokių 
šventę Clevelande, Š. Ame
rikoje, 1984 m. liepos pir
momis dienomis.

Plačiau buvo aptarti tar- 
pusaviai Pietų Amerikos 
kraštų kultūriniai ryšiai. 
Kultūrinių ryšių reikalingu
mą ir pobūdį referavo Ar
gentinos atstovai — L. 
Stankevičius ir J. Mičiu
das.

šalia šaukiamų pirminin
kų pasitarimų ir kongresų, 
siūlo sutarti ir tuojau vyk
dyti šiuos reikalus:

1. Prie valdybų steigti 
kultūros komisijas, kurios 
palaikytų tarpusavius ry
šius ir rūpintųsi tik kultū
riniais reikalais, šį darbą 
koordinuoti turėtų vieno 
kurio krašto komisija.

2. Kultūros komisijos tu
rėtų surasti asmenis, kurie 
su paskaitomis, filmais, 
skaidrėmis ir kitais rodi- 
niais lankytų visas lietuvių 
kolonijas ir dalintųsi kul
tūriniais ištekliais.

2. Įsteigti švietimo komi
sijas, kurios rūpintųsi litu
anistiniu švietimu, ruošiant 
mokytojams kursus; stei
giant literatūrinius būre
lius, plečiant neakivaizdinį 
mokymą, parūpinant moks
lo priemones.

4. Įvesti vaiko dieną ir jų 
darbais dalintis visiems 
kraštams, čia gali būti pie
šiniai, foto nuotraukos, ran
kų darbai ir t.t.

5. Padėti jaunimui orga
nizuotis ir labiau paremti 
jų pastangas sporto, meno, 
dainos, tautinių šokių ir ki
toje veikloje. Sudaryti Pie
tų Amerikos kraštų jauni
mo sąjungą ir ruošti bend
ras stovyklas.

Šiuos ir kitus švietimo ir 
kultūros darbus daryti tuo
jau, kad nepasiliktų vien 
komisijų posėdžiuose ir 
protokoluose, o eiti į gyve
nimą vykdyti.

Siūlymams kraštų atsto
vai bei PLB valdyba prita
rė ir pavedė Argentinos 
valdybai, laike 6 mėn. su
daryti atitinkamas komisi
jas, kurios tuojau pradėtų 
veikti.

šiems reikalams finan
suoti lėšų turi surasti kraš
tų atitinkamos valdybos, 
jaunimo fondo palūkanos ir 
PLB parama.

Buvo paaiškinta, kad 
kun. Šulco surinkti jauni
mo reikalams pinigai buvo 
laikomi Kanadoje, bet da
bar pervesti į Chicaga ir lai
komi PLB ižde, Pietų Ame-

Garsusis lietuvių poetas, 
metafizikas ir diplomatas, 
rašęs prancūziškai, iki šiol 
buvo mažai žinomas angliš
kai kalbančiam pasauly. Bet 
štai atsirado leidykla, ku
ri atpažinusi jo kūrybinį 
genijų, apsisprendė išleisti 
rinktinių jo raštų tomą. Ta 
leidykla vadinasi ”The Lin- 
disfarne Press” ir yra pa- 

rikos kraštų fonde. Šiuos 
pinigus sutarta pasidalinti 
taip: Argentina ir Brazili
ja gauna po 35 C , o Kolum
bija Urugvajus ir Vene
zuela po 10' <. šiais pinigais 
pageidaujama remti Vasa
rio 16 gimnazijoje esantį 
jaunimą iš Pietų Amerikos 
kraštų arba kultūrinę ir 
švietimo veiklą.

Informacijos centras, ve
damas kun. K. Pugevičius, 
veikia New Yorke. Gali pa
sinaudoti kiekvienas kraš
tas, bet P. Amerikos kraš
tams yra sunkiau, nes visa 
informacija teikiama anglų 
kalba. Tektų išsiversti į is
panų ir portugalų kalbas.

Skundėsi Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos tikrų žemė
lapių stoka. Dabar leidžia
mi žemėlapiai vis su kito
kiomis sienomis, o reikėtų 
nusistatyti vieną tikrą že
mėlapį ir naudoti visiems 
reikalams: mokyklai, spau
dai, politikai.

Jaunimo kongresai yra 
naudingi ir palaiko lietuvy
bę. Jie turėtų būti ruošia
mi ir remiami. Pietų Ame
rikos kraštų menininkai 
galėtų lankytis Australijo
je ir palaikyti kultūrinius 
ryšius.

Kalbėti kultūros ir švie
timo reikalais yra nesunku, 
bet juos įgyvendinti ne
lengva. Talentingų kultūri
ninkų ar menininkų iš viso 
yra nedaug, o kad jie įsi
jungtų į visuomeninį darbą 
— dar mažiau.

Lituanistinis švietimas 
yra pats kiečiausias riešu
tas ir neišsprendžiamas 
prie posėdžių stalo, švieti
mui reikalingi trys pagrin
diniai elementai: mokiniai, 
mokytojai ir mokslo prie
monės. Jei neturime bent 
vieno šių elementų, mokyk
los negalima įsteigti. Įstei
gus lit. mokyklą, reikia la
bai daug ryžto ir ištvermės 
keletą metų ištesėti lit. 
mokyklą lankyti, pašven
čiant šeštadienius ar sek
madienius. Pietų Amerikos 
kraštuose lit. švietimo pa
dėtis yra išskirtina, nes čia 
vaikai yra jau trečios kar
tos lietuviukai ir dažniau
siai lietuviškai nemoka, nes 
tėvai yra kilę iš mišrių šei
mų ir protėvių kalba nesi
domi.

Pietų Amerikos LB kraš
tų valdybų susitikimas bu
vo naudingas ir reikalingas. 
Linkėtina, kad svarstyti 
reikalai būtų įgyvendinti ir 
nepasiliktų tik gerų norų 
krepšyje. (aj) 

dalinys to paties vardo 
draugijos, kuri valdžios 
įstaigose yra įregistruota 
kaip pelno nesiekianti auk
lėjimo ir kulte os organi
zacija.

Tarp Lindisfarne leidinių 
daugiausia užtinkame kul
tūrinių, filosofinų, religinių 
bei mokslinių temų pavadi
nimus. Leidykla pirmoj ei
lėj leidžia tokias knygas, 
kurios išreiškia minties, 
prigimties ir viešojo gyve
nimo sakralizaciją.

šiame rinktiniame tome 
bus vertimai Oskaro Mila
šiaus dviejų metafizinių 
veikalų: ”Ars Magna” ir 
”Les Arcanes”. Juos išver
tę 1980 m. literatūrinės 
Nobelio premijos laureatas 
poeto giminaitis Czeslaw 
Milosz. Tomo įvadą su bio
grafinėm apie Oskarą Mila
šių informacijom ir asme
niniais prisiminimais para
šė taip pat Czeslaw Milosz.

Be to knygoje tilps 36 
Oskaro Milašiaus eilėraš
čiai, kuriuos į anglų kalbą 
išvertė Christopher Bam- 
ford, David Gascoyne, John 
Peck, Kenneth Rexroth ir 
Edouard Roditi. Priede bus 
atspausdinti ir eilėraščių 
originalūs tekstai prancūzų 
kalboje. Knyga turės apie 
450 puslapių ir jos išleidi
mas kainuos apie $15,000.

Leidėjai kreipėsi į Lietu
vos Pasiuntinybę, prašyda
mi talkos ir į JAV LB Kul
tūros Tarybą finansinės 
paramos. Be rėmėj ų ir skai
tytoj ų paramos tokios kny
gos išleidimas yra neįma
nomas. Apie trečdalį reika
lingos sumos leidykla esan
ti gavusi iš kitų šaltinių. 
Ar iš lietuvių pusės kas yra 
parėmęs — leidėjai nėra 
Pasiuntinybei pranešę, bet 
jie laukia lietuvių paramos.

Numatytoji išleisti knyga 
bus pavadinta — ”The 
Noble Traveller. O. V. de 
L. Milosz — Poet — Philo- 
sopher — Mystic.” Apie šią 
knygą su ištraukom iš Mi
lašiaus kūrybos yra at
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spausdinta apie 60 pusla
pių Londone leidžiamam 
"Tememos 3 — A Review 
Devoted to the Arts of the 
Imagination”. Milašiaus kū
ryba yra pailiustruota Pra
no ir žibunto Mikišo ilius
tracijomis. ”Temenos 3” su 
persiuntimu kainuoja 12.85 
dol.

Norintieji paaukoti ”The 
Noble Traveller” išleidimui 
ar išsirašyti "Temenos 3” 
gali kreiptis į leidyklą šiuo 
adresu: The Lindisfarne 
Press, RD 2, West Stock- 
bridge, Ma. 01266. c. s.

ATITAISYMAS
Praeitame Dirvos nr. Vi

dos Bučmienės straipsnyje 
”Kad vaikų ateitis būtų 
šviesesnė”, trečioje pastrai
poje iškrito viena eilutė.

ši pastraipa turėjo būti:
"Dauguma lietuvių nori, 

kad ir jų vaikai išliktų lie
tuviais, didžiuotųsi savo 
kilme, dalyvautų lietuviš
koje veikloje. Kad išeivijoj 
augęs jaunuolis įaugtų į 
lietuvių tautą, kalbos dar 
neužtenka: reikia įsisavin
ti ir lietuvių kultūrą — pa
pročius, tautosaką, muziką, 
dailę, šokį, literatūros, is
torijos ir geografijos paži
nimą. čia ir vėl talkon atei
na lituanistinė mokykla.”

NAUJOS KNYGOS
• Antanas Gailiušis — 

VISAIP ATSITINKA, No- 
vellės. Išleido Darbininkas 
1983 m. 272 psl. Spausdino 
Franciscan Pres spaustuvė. 
Aplankas dail. Romo Viesu
lo. Gaunama pas leidėją — 
Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, New York 
11207. Kaina 6 dol. Užsisa
kantys paštu prideda 1 dol. 
siuntimo išlaidoms padeng
ti.
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Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 

iŪC Willowbrook: (312) 789-0777

St.).

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-President/ 
Willowbrook Manager
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LIETUVIŲ TEISĖMS 
GINTI KOMITETO 

ĮSPĖJIMAS
OFFICE OF SPECIAL 

INVESTIGATION (OSI) 
yra speciali JAV-ių valdžios 
įstaiga, veikianti UNITED 
STATĖS DEPT. OF JUS- 
TICE rėmuose. OSI veda iš- 
pilietinimo ir deportavimo 
bylas prieš išeivius lietu
vius, latvius, estus, ukrai
niečius ir kitus, šiom by
lom vesti, OSI remiasi KGB 
parūpinta "dokumentacija” 
ir "liudininkais”.

Paskutiniu laiku OSI 
darbuotojai yra skambinę 
arba prisistatę Chicagos 
lietuviams į namus, teikda
mi klausimus ir prašydami 
informacijų, šiuo atveju 
turite žinoti, kad būdami 
JAV-ių piliečiais ar gyven- 
toajis, kiekvienas turite šio 
krašto pilnas teises, būtent: 

1. JEIGU UNITED 
STATĖS DEPT. OF JUS- 
TICE, OFFICE OF SPE
CIAL INVESTIGATIONS 
darbuotojai kreiptųsi į jus 
telefonu arba prisistatytų 
prie jūsų durų, turite pil
ną teisę su jais nekalbėti ir 
neatsakyti į jokius, kad ir 
paprasčiausius klausimus 
apie kitus, arba apie save.

2. JEIGU GAUTUMĖTE 
LAIŠKĄ Iš OSI, jūs turite 
pilną teisę į jį neatsakyti 
ir j jį nereaguoti.

3. JEIGU GAUTUMĖTE 
FEDERAL SUBPOENA 
(kvietimą į oficialų pokal
bį), jūs turite pilną teisę 
pasikviesti advokatą jus 
reprezentuoti.

4. JEIGU BŪTUMĖTE 
PAKVIESTI LIUDININKU

VISIEMS ARTIMA LITUANISTINĖ MOKYKLA —

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS "ŽIDINIO”

KORESPONDENCINIU BŪDU DĖSTOMA PILNA 
1-12 SKYRIŲ PROGRAMA.

Mokiniams darbai siuntinėjami kas savaitę. Naudojamos įvairios vaizdi
nės ir garsinės mokymo priemonės. Išduodami visų skyrių pažymėjimai ir 
mokyklos baigimo atestatai. Mokestis už mokslą tik $25.00 metams.

Kreiptis į mokyklos direktorę Vidą Bučmienę, 17702 Crestland Road, 
Cleveland, Ohio 44119. Telef. (216) 481-0653.

OSI VEDAMOJ BYLOJ, 
turite pilną teisę atsisakyti 
bet kokiem atskiriem pasi
matymam su OSI prieš ofi
cialią apklausą (deposi- 
tion).

5. JŪS TURITE TEISE 
NEDUOTI JOKIŲ PALIU
DIJIMŲ AR PASISAKY
MŲ KOL NEDALYVAU
JA ADVOKATAI Iš ABIE
JŲ PUSIŲ (OSI ir gyny
bos).

šiuo metu, OSI pastango
mis, yra apkaltinti šie lie
tuviai: ANTANAS BER
NOTAS (Hartford), LIU
DAS KAIRYS (Chicaga), 
BRONIUS KAMINSKAS 
(Hartford), JUOZAS KUN- 
GYS (New Jersey), JUR
GIS JUODIS (St. Peters
burg) , Antanas Lipšys 
(Chicaga), KAZYS PAL- 
ČIAUSKAS (St. Peters
burg), MEČYS PAŠKEVI
ČIUS (St. Petersburg), An- 
TANAS VIRKUTIS (Chi
caga), HENRIKAS BEN- 
KUNSKAS ( C h i c aga),

JUOZAS KAčILIAUSKAS 
(Chicaga).

ŽINOMI OSI DARBUO
TOJAI YRA: Eli Rosen- 
baum, Janet DaCosta, Al- 
lan A .Ryan, Jr., Neil Sher, 
Jovi Tenev, Clarice Feld- 
man, Linda Wawzenski, 
Ronnie Edelman,, Joseph 
Lynch, Jeffrey Mausner, 
Bruce Einhorn, Roger Ei- 
nerson.

Ine.) inkorporavus Ohio 
valstybėje, priimti įstatai, 
sudaryta LTG Fondo Tary
ba ir patvirtinti šie direk
toriai: pirm. dr. Viktoras 
Stankus, vicepirm. Vytau
tas P. Jokūbaitis, dr. Vla
das Šimaitis, dr. Jonas A. 
Račkauskas, adv. Audronė 
Karalienė, Danguolė Valen- 
tinaitė, Vitas Plioplys.

Reikalų vykdymui, pa
tvirtinta LTG Fondo valdy
ba: pirm. dr. Jonas A. Rač
kauskas, sekr. adv. Audro
nė Karalienė, ižd. Danguolė 
Valentinaitė, nariai — inž. 
Pranas Razgaitis, Vitas 
Plioplys, Vytenis Damušis, 
Leonas Radvila ir inž. Graž
vydas J. Lazauskas — spau
dos reikalams. Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondo adre
sas: 5620 South Claremont 
Avė., Chicago, III. 60636.

šiame posėdyje iš surink
tų aukų paskirta trims as
menims $4,500 jų gynimo 
reikalams.

Suprantama, kad ši akci
ja pareikalaus daug laiko, 
pastangų ir ypatingai — 
lėšų. Kiekviena auka bus 
panaudota tiesos ieškoji
mui bei atskleidimui.

LTG Fondas yra dėkin
gas visiems už gautas au
kas. Tikimasi, kad visuome
nė šią akciją ir toliau gau
siai rems lėšomis ir kitais 
galimais būdais.
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Lietuvių Teisėms 
Ginti Komitetas

SUDARYTA LIETUVIŲ 
TEISĖMS GINTI FONDO
TARYBA IR VALDYBA

Lietuvių Teisėms Ginti 
Komitetas, pirmininkaujant 
dr. Viktorui Stankui, savo 
1983 m. rugpiūčio 27 d. 
Chicagoje posėdyje aptarė 
tolimesnės veiklos reikalus, 
o rugpiūčio 28 d. įvyko 
Lietuvių Teisėms Ginti 
Fondo įsteigimo reikalais 
susirinkimas.

LTG Fondą (American 
Lithuanian Rigths Fund,

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS
KATEDRAI

6
3001 NVest 59th Street

Chicago, III. 60629

(tęsinys)
$1,000.00 paaukojo Marija ir Anta

nas Rudžiai, Monee, IL
Aukos su darbovietės priedu 

(Matching Funds): po $1,000.00 
Eleanor S. Cochran, Carlisle, MA; LB 
Gage Parko apyl. pirm. Danguolė 
Valentinai tė.

Pagal pa s ižadėji m u s su 
darbovietės priedu (skliausteliuose 
pažymėta ligšiol paaukota suma): po 
$1,000.00 Dangira ir Ignas Budriai, 
Collinsville, CT ($400.00); Rūta ir 
Povilas Kiliai, Palos Hts. ($600.00); 
Danutė ir Raimundas Korzonai, Chica
go, IL ($500.00).

$750.00 Kęstutis A. Keblys, South- 
field, MI ($700.00).

$500.00 E. Raubertienė, Atco, N.J. 
($100.00); Jonas Vasys, Dedham, MA 
($250.00).

$50.00 PaulRizauskas,New Britam, 
CT ($25.00)

$20.00 Joaeph Molis, Worcester, 
MA.

$15.00 dr. P. Jonikus, Riverside, IL 
(ifi viso $35.00).

Po $10.00 Sr. M. Alphonsa, Chica
go, IL; Al Janus, Waterbury, CT; Juo
zas Jusys, Worcestcr, MA ($20.00); Mar- 
garet Azukas Koberg. Accokeek, MD; 
Irena I>aurinaitis, Cleveland, OH; 
Veronika Mašiotienė, Chicago, IL; Ber- 
nice Wojenik, Calumet City, IL.

Po $5.00 A. Poškienė, Shenon- 
doah, PA; Walter Ruzgą, Merrillville, 
IN; Vincas Aamatauskas, Cleveland, 
OH.

$4.00 Petras Aleėkaitis, San Diego, 
CA.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ FONDO NARIAMS
Lietuvių Fondo Taryba 1980 m. rugsėjo 5 d. posėdyje svarstė Lietuvių Fondo 

narių kredito kooperatyvo steigimo klausimą, kurį referavo adv. Povilas žumbakis. 
Lietuvių Fondo taryba kredito kooperatyvo steigimui pritarė ir pakvietė P. žumbakį 
tam projektui vadovauti. Pagal steigimo nuostatus, Lietuvių Fondo Fed. kredito ko
operatyvo nariais galėjo būti pilnateisiai Lietuvių Fondo nariai.

Federalinės kredito unijos (kooperatyvai) yra savarankiškos organizacijos, va
dovaujamos direktorių, kuriuos išrenka tos unijos nariai.

Lietuvių Fondo kredito kooperatyvas, praktiškai pradėjęs veikti 1981 metų 
pavasarį, per nepilnus dvejus su puse savo veiklos metų, išaugo į keturių milijonų 
finansinę instituciją. Prie to augimo lemiančiai prisidėjo geras Lietuvių Fondo vardas 
ir jo moralinė parama.

Lietuvių Fondo Federalinio kredito kooperatyvo direktorių taryba šių metų 
rugpiūčio mėnesį padarė slaptą nutarimą sujungti kooperatyvą su Lietuvių Fed. kre
dito unija ”Kasa”, Richmond Hill, N. Y., vadovaujama Vytauto Vebeliūno. Apie šį 
nutarimą Lietuvių Fondo vadovybė nebuvo painformuota ,todėl už pasekmes nesiima 
jokios atsakomybės.

Informuojame Lietuvių Fondo narius, kad jų indėliai, laikyti Lietuvių Fondo 
rugsėjo 1 d. pervedami į Lietuvių Fed.Fed. kredito kooperatyve, nuo šių metų 

kredito kooperatyvą "Kasą”, New Yorke.
Nors narių — indėlininkų rinkti 

”Kasą”, bet jie neturės jokių ryšių su
direktoriai ir toliau tvarkys kooperatyvą 
Lietuvių Fondu.

Stasys J. Baras
Lietuvių Fondo Tarybos 

Pirmininkas

Viktoras K. Naudžius
Lietuvių Fondo Valdybos 

Pirmininkas

Aukos, gautos 1083 m. liepos 
mėnesi: po $1,000.00 Filomena ir 
Kazys Cemiai, Chicago, IL; Kazys ir 
Eugenija Gimžauskai, St. Petersburg 
Beach, FL; Victor G. Mathieu, Bris
tai, R.I.) Mirga ir Kostas Pažemėnai, 
Rancho Palos Verdes, CA.

Po $500.00 Antanas Dagilis, Weat- 
land, MI; dr. P. Sutkus, Homewood, IL 
($1000.00).

Po $200.00 Stasys Griežėjurgele- 
vičiua, Dorchester, MA; LB East St. 
Louis apylinkė, V. Gavelis.

Po $100.00 Jonas Bratkauskis, S. 
Paulo, Brazilija; Koletta K. Kaspar, 
Arlington, MA; Vacius Prižgintas, 
Holiywood, CA; Antanas Ragelis, Gul- 
port, FL ($200X10); Kazys Smalenskas, 
Chicago, IL; Jonas Tatarūnaa, S. Pau
lo, Brazilija; Henry Valiulis, Chicago, 
IL; Louis Zurlis, Chicago, IL;Eugeni- 
ja Kezienė, Woodhaven, NY; Isabel G. 
Mansfield, S. Boston, MA.

Po $75.00 dr. Daina Variakojis, 
Chicago, IL.

Po $50.00 Ona Gustienė, Los 
Angeles, CA; Joseph Jakštas, 
Cleveland, OH; Jadvyga Putrienė, 
Palos Heights, IL; a.a. Peter P. ir 
Mary Gedvilas atminimui — Louise 
M. Urbanski, Spring Valley, IL; Petras 
Skėrys, Chicago, IL ($75.00).

Po $25.00 Victor Augus, Los Ange
les, CA; Juozas Bagdanskis, Lake 
Geneva, WI ($45.00); VI. Gelažius, St 
Petersburg Beach, FL; Danguolė 
Kviklytė, Chicago, IL; P. ir dr. M. 
Miškiniai, Orchard Lake, MI; Victor F. 
Mockus, M.D., Santa Ruz, CA; Vytas 
Paulionis, Chicago, IL; Feliksas Valai
tis, Chicago, IL.

Pagal pasižadėjimus gauta: 
(Skliausteliuose pažymėta, kiek liepos 
mėn. paaukota ir kiek iš viso)

Po $1,000.00 prel. Vytautas 
Balčiūnas, Thompson, CT ($100.00); 
dr. Jurgis Gimbutas, Arlington, MA 
($500.00); Juozas ir Eugenija Pažemė
nai, Queens Village, NY ($500.00); dr. 
Ignas K. Skrupskelis, Columbia, SC 
($40.00, iš viso $400.00).

$600.00 Vladas Velža, Santa 
Monica, CA ($300.00, iš viso $600.00).

Po $500.00 Juozas Stašaitis, 
Brockton, MA ($100.00, iš viso 
$300.00); Bronius ir Agota Tiškai, 
Collinsville, IL ($200.00).

$400.00 Julius BotyriuB, Ridge- 
wood, NY ($100.00).

Po $200.00 Antanas Būga, Chica
go, IL; ($50.00); Victor V. Milukas, 
Plainview, NY ($100.00); M. Vansaus- 
kas, Lyona, IL ($20.00, iš 
$120.00); Vladas Daukantas,
Petersburg Beach, FL($15.00, iš viso 
$125.00).

Po $100.00 Danutė Domkus, Los 
Angeles, CA ($25.00); Juzė Kašėtaitė 
Speare, Plattsburgh, NY ($25.00, iš 
viso $50.00); Domas l^ipkus, Chicago, 
IL ($25.00).

$50.00 Elizabeth Navikas, Hart
ford, CT ($10.00).

viso 
St.

Aukos nurašomos nuo mokesčių. 
Čekius rašyti ir siųsti: Lithuanian 
World Community Foundation, 
Ine., 5620 So. Claremont Avė., Chica
go, IL 60636.

Nuoširdi padėka ir pagarba visiems, 
savo aukomis steigiantiems lietuvių 
mokslo židinį Illinois universitete 
Chicagoje. Sykį įsteigę, jį turėsime 
visiems laikams.

Lėšų telkimo komitetas, 
J. Kavaliūnas, pirmininkas



1983 m. rugsėjo 15 d. DIRVA Nr. 35 — 5

Nepaminėti aušrininkai JUOZAS ŽYGAS

šie metai yra AUŠROS 
metai! Lietuviška visuome
nė plačiajame pasaulyje, 
šią sukaktį įvairiais būdais 
paminėjo. Buvo rengiama: 
minėjimai, paskaitos, spau
dos puslapiai buvo užpildy
ti specialiais rašiniais ir 
studijomis, lietuviškos ra
dijo valandėlės tą sukaktį 
skleidė radijo bangomis. 
Įvairios draugijos rengė 
specialius susirinkimus-mi- 
nėjimus. Lietuvių Istorijos 
Draugija, daugiausia A. 
Rūgytės pastangomis, išlei
džia AUŠROS pilną rinkinį. 
Iš spaudos jau išėjo du gra
žiai parengti tomai. Tokiu 
būdu AUŠRA, pagaliau yra 
prieinama kiekvienam lietu
viui inteligentui, kuris do
misi lietuviška spauda ir 
jos praeitimi. AUŠROS 
reikšmė lietuvių tautiniam 
atgimimui ir jo tolimesnei 
raidai buvo nepaprastai di
delė, beveik galima teigti: 
”Be AUŠROS nebūtų buvę 

AUSROS ŠIMTMEČIUI 
ATŽYMĖTI
DIRVOS ROMANO

PREMIJA
2,500 DOLERIŲ!
Rankraščiams atsiųsti terminas 
1983 m. gruodžio 31 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 lakštų.

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

• LAIKAS — Paskutinė rankraščiui prisiuntimo data 
yra 1983 metų gruodžio mėn. 31 d.

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

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

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

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

• NEPREMIJUOTI RANKRAŠČIAI — Saugomi ir 
grąžinami autoriams prisiuntus adresus.

Lietuvos”! Tuo metu net 
patys drąsiausi aušrininkai 
negalvojo, kad jų pradėtas 
darbas atneš tokius vaisius. 
Temai esant labai reikšmin
gai ir plačiai, atskiri minė
tajai iškelia atskirus auš
rininkus, kurie jiems yra 
artimesni ideologiniai ar 
profesiniai. Tokiu būdu vie
ni daugiau iškelia dr. J. Ba
sanavičių, kiti dr. J. Šliūpą, 
lietuviai gydytojai mini 
"Aušrininkus gydytojus”. 
Dabartinėje Lietuvoje ir 
Sibiro tremtyje daugiau 
prisimenamas A. Vištelis- 
Vištalius, kurio ”Op! op! 
Kas ten? Nemunėli! Ar tu 
mane šauki ? . .” yra tapusi 
lyg tremtinių tautine gies
me. šia pačia proga, tenka 
pažymėti, kad A. Vištelio 
įnašas AUŠROS leidime ir 
lietuvių tautiniame atgimi
me dar nėra pilnai supras
tas ir pilnai išryškintas. 
Jeigu jis būtų pilnai su
prastas ir pilnai įvertintas 

tai jo vieta tautiniame at
gimime turėtų būti keletą 
pakop ųaukščiau.

Kitas mažai žinomas ir 
beveik užmirštas aušrinin
kas yra — Mikšas Jurgis 
(1862. III. 18) Virkyčiuose, 
Šilutės aps. — 1903. V. 1 
Labguvoje — aušrininkas, 
M. Lietuvos veikėjas. 1875- 
78 mokėsi Tilžės gimn. ir 
apvokietėjo, vėliau iki 1883. 
ūkininkavo pas tėvus Sau
guose. A. J. Vištalio pa
veiktas, pasijuto lietuvis, 
iš Georg Mickschas virto J. 
Mikšu, kur tik galėjo iš- 
skutinėjo iš dokumentų su
vokietintą pavardę ir toliau 
tepasirašinėjo lotyniškomis 
raidėmis lietuviškai M. J. 
Basanavičiui 1883 ėmus 
leisti AUŠRĄ, nusikėlė į 
Ragainę ir mokėsi raidžių 
rinkėju, ”kad naudingesnis 
lietuviams būtų”, čia rink
damas AUŠRĄ, 2-4 Nr. pa
sirašė jos atsakinguoju red. 
Po to paliko Ragainę ir iš
vyko pas M. Davainj — Sil
vestraitį į žemaičius. 1884 
V. J. šliupas jį vėl sugrą- 
žindino prie AUŠROS į Ra
gainę, ir M. AUŠRĄ rega- 

Jurgis Bielinis, žymiausias Lietuvos knygnešys.

gavo iki 1886 4 nr. nors 
tuo metu atsakinguoju red. 
pasirašinėjo M. Jankus. 
Prie AUŠROS dirbdamas, 
M. įkalbėjo J. Siebertą leis
ti D. ir M. Lietuvai suartinti 
laikraštį "Niamuno Sargą”, 
kurį 1884-85 jis redagavo, 
o 1885. XII. — 1886. VI. 
ir leido. "Niamuno Sargui” 
ir "Niamuno Sargo Lietu
viškoms Kalendroms” daug 
medžiagos ėmė iš AUŠROS, 
todėl daug kam atrodė esąs 
parsidavęs "rusams ir did
lietuviams". Lietuvių Enc. 
XVIII 446.

A. Vištelio ir J. Mikšo 
įnašas lietuvių tautiniam 
atgimimui yra reikalingas 
išsamios studijos!

Pagaliau prieiname prie

J. Zikaro skulptūra "Knygnešys”.

AUŠROS bendradarbių ar 
talkininkų, kurie veik visai 
nebuvo paminėti, o tokių 
nepaminėtų talkininkų bu

vo gana daug, jeigu jų ne
būtų buvę — vargu ar Auš
ra būtų galėjusi eiti. To
kie talkininkai buvo — 
knygnešiai! Labai dažnais 
atvejais jie rizikavo savo 
laisve ir gyvybe. Jie buvo 
tos vargo pelės — pilkieji 
didvyriai, kurių didžiumos 
mes nei vardų nežinome. 
"Knygnešiai. Draudžiamo
sios liet, spaudos gabento
jai iš Prūsų bei jos skleidė
jai Lietuvoje, žodžio atsi
radimo laiką sunku nusta
tyti. Tik žinoma, kad jau 
1884 J. šliupas pavadino 
save knygnešiu. Knygnešių 
darbas ir veikla aktyviai ir 
net revoliuciškai pasireiškė 
per patį tragiškąjį Lietuvos 
istorijos laikmetį, vadina

mąjį spaudos draudimą. Jis 
trūko 40 metų (ligi 1904. 
V. 7). Toks įvykis vienin
telis tautų istorijoje. Visoj 
Rusi jose teritorijoj, atseit 
Lietuvoje, uždraudus spaus
dinti lotynų raidėmis, lie
tuvių ir žemaičių "tarmė
mis” (Rusijos vidaus rei
kalų min. Valujevo aplin
kraštis 1865. IX. 13/25), 
visas lietuvių spaudos dar
bas buvo perkeltas į M. 
Lietuvą. Visas sunkumas 
dabar tuos spausdintas bei 
knygas pergabenti šiapus 
ir išplatinti Pasieny rei
kėjo nugalėti tris sargybų 
linijas. Pirmojoj, prie pat 
sienos, tankiai būdavo ka
reivių, kad vienas kitą ma
tydavo ar bent girdėdavo. 
Antroji linija dviem km. 
toliau, buvo retesnė. Tre
čioji linija maždaug 5-7 km 
nuo sienos, čia saugodavo 
raitieji žvalgai, valkioda- 
vosi sekliai, muitininkai. 
Kontrobanda visu Rusijos- 
Vokietijos pasieniu buvo 
labai gyva. Daugelis šitokių 
kontrabandininkų tapo ir 
knygnešiais. Tik knygnešių 
darbas buvo daug sunkes
nis ir pavojingesnis. Juos 
skaudžiau mušdavo ir šiaip 
įvairiai kankindavo. Su
gautą kontrobanda konfis
kuodavo ir ja pasinaudoda
vo pasieniai. O su knygomis 
tik vargas; turėjo regis
truoti, susirašinėti su žan
darmerija sukrautas laiky
ti, kol gaudavo įsakymą nu
gabenti į Vilnių ar į Kauną, 
kur jos buvo deginamos.
Garsųjį knygnešį Kanclerių 
taip sumušė, kad jis net iš 
proto buvo išėjęs. Sugautus 
ir nuteistus knygnešius 
daugiausia įremdavo 3-5 m.

(Nukelta į 6 psl.)
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P. Rimšos skulptūra vaizduojanti vargo mokyklą.

Nepaminėti aušrininkai...
(Atkelta iš 5 psl.) 

j Sibiro kraštus (Omskas, 
Tobolskas, Tomskas, Ar
changelskas, Vologda,Viat- 
ka), kur žiauriausios gam
tos sąlygos. Pirmuoju di
džiuoju knygnešių reikia 
laikyti vysk. M. Valančių. 
Jis, lyg Mozė, sunkiuoju 
laikmečiu vedė Bažnyčią ir 
savo tautą per negyvąją 
jūrą ir nelaimių dykumas.” 
Liet. Enc. XII 160.

Kartu su vysk. M. Valan
čium dirbo ir jam talkinin
kavo Jurgis Bielinis — va
dinamas knygnešių kara
liumi.

"Tačiau per visą beveik 
spaudos uždraudimo laiką 
knygų platinimo srityje 
daugiausia nuveikė teisin
gai anais laikais vadinamas 
"knygų ir knygnešių kara
liumi” Jurgis Bielinis-Bie- 
liakas. Iš išlikusių kai ku
rių Maž. Lietuvos spaustu
vininkų užrašų (pvz. Mar
tyno Jankaus) matyti, kad 
vienas Bielinis pasiimdavo 
beveik pusę visų iš ten ga
benamų knygų. Pasiimda
mas pradžioje tik knygas,, 
o nuo "AUŠROS” laikų ir 
laikraščius, jis jomis aprū
pindavo ne vien paskirus

A. A.

JURGIUI GLINSKIUI
mirus Lenkijoje, reiškiame gilią užuojautą 
jo sesutei IRENAI GLINSKAITEI-MATO- 
NIENEI, jos vyrui VYTAUTUI MATONIUI, 
taip pat užjaučiame jų dukrą DANUTĘ ir 

sūnų JONĄ, su šeimomis

Petras ir Salomėja Dideliai 
Kazimieras ir Jane Kauliniai 
Bronė Impolėnienė
Stasys ir Jadvyga Melnikai > 
Vincentas ir Aleksandra Gruzdžiai 
Algirdas ir Genovaitė Dilbai

A. A.

JURGIUI GLINSKIUI 
mirus Lenkijoje, reiškiam gilią užuojautą 
A.L.T. S-gos Philadelphijos skyriaus na
riams — jo sesutei IRENAI GL1NSKAITET- 

MATONIENEI ir švogeriui VYTAUTUI 

MATONIUI

A.L.T. S-gos Philadelphijos 
Skyrius

knygų pirkėjus, bet ir dau
gelį tų pačių knygnešių. Be
veik 40 metų tuo darbu be
siversdamas, jis puikiausiai 
pažino visus kelius, kurie 
vedė i Mažąją Lietuvą bei 
atgal ir neretai sugebėda
vo nekliudomas per sieną 
pergabenti net ištisus ve
žimus knygų, o paskiau jau; 
šioje pusėje išplatinti. Ne
žiūrint, kad policijai ir žan
darmerijai jo vardas ir 
verslas buvo gerai žinomi 
ir dėl to jis ir buvo keletą 
dešimčių metų specialiai 
sekamas bei gaudomas, vis 
dėlto savo nepaprasto su
manumo dėka jis sugebė
davo pasprukti ir iš pavo
jingiausios padėties. Iš vi
sų knygnešių jis beveik vie
nas ir liko per visą tą laiką 
neliestas.” V. Biržiška, 
"AIDAI” 1954 Nr. 6 psl. 
253.

Knygnešių aprašymą už
baigiame eilėraščio posmu, 
savo stiliumi ir nuotaika 
artimu "AUŠROS” laiko
tarpiui.

Už Leituvą daug brolių 
žemaitėlių krauji leije,

Iš prūsų knygas nešė, nešė 
šveisą,

Ir j Sibiriją neveins anun 
išėję —

Už Leituvą, už laisvę ir už 
teisę.

P. Genys

Baigiant šį nepaminėtų 
aušrininkų rašinį, pilnumo 
dėlei, tenka paminėti ir tuos 
kurie rizikuodami savo lais
ve tuos spausdinįus skaitė, 
šie visi veiksniai yra su
jungti ir vienas kitą papil
do: neužteko vien aušrinin
kų, kad ją išleistų; reikėjo 
pasišventusių žmonių — 
kurie ją per sieną perneš
tų; pagaliau reikėjo ir tų, 
kurie AUŠRĄ ir kitus už
draustus leidinius skaitytų, 
šią epochą, gal geriausiai 
charakterizuoja P. Rimšos 
skulptūra "Vargo Mokyk
la”, tai nėra tik: "mother 
at a spinning vvheel, teach- 
ing a child to read” — kaip 
dažnai yra rašoma angliš
kuose tekstuose. Tai yra 
tautos rezistencijos simbo
lis — tautos, kuri pasiprie
šino rusiška jai meškai kul
tūrinėje plotmėje. Ne tik 
pasipriešino, — bet tą ko
vą ir laimėjo!

Spaudos laisvė neatėjo 
savaime ar carų malone. 
Rusija niekuomet nebuvo, 
nėra ir gal nebus tų valsty
bių eilėse, kurios yra linkę 
duoti mažumoms laisvę ar 
bent kultūrinę autonomiją^ 
Atlydis atėjo didelių aukų, 
užsispyrimo ir kovos dėka. 
Taip pat tenka pažymėti, 
kad ši kultūrinė kova — 
kova už pagrindines tautos 
teises, buvo vedama didžiu
moje pilksermėgių žmonių, 
šios kovos centras buvo 
Lietuvos kaimas.

Brangiai motinai

A. A.

EMILIJAI BALIENEI

Lietuvoje mirus, dukrą JOANĄ RAČYLIE- 

NĘ ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime

Vyr. Skaučių židinys

A. A.

VINCUI KASULAIčIUI
mirus, reiškiame giliausią užuojautą jo liū

dinčiam sūnui ALGIRDUI J. KASULAIčIUI, 
jo šeimai ir artimiesiems

Gary ir Kristina
G o r e c k i 

Regina ir Juozas N.
G 1 e b a i

A. A.

JUOZUI ŠEPIKUI

mirus, jo žmonai ELENAI, sūnums JONUI 

ir JUOZUI su žmona JŪRATE, dukroms MA

RYTEI ir ONUTEI, bei artimiesiams, reiškiu 

nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdžiu

Juozas Kaklauskas

A. A.
STASIUI SLABOKUI

staiga mirtimi atsiskyrus su šiuo pasauliu, 
liūdesio prislėgtą žmoną LINUTĘ, velionies 
brolį JUOZĄ SLABOKĄ, gimines ir draugus 
nuoširdžiai užjaučiame kartu liūdime

Mama, Zina ir Vincas Gelgotai, 
Albina Ožinskienė,

Daiva ir Vida, 
Alvydas su šeima

Ožinskai

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

expcrience. Need N0W!

ST. PETERSBURG, FLA.

813-526-9165
(31-37)

A. A.

ELENAI VRUBLIAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, seserį ALEKSANDRĄ MI- 

KOLIŪNIENĘ ir visus artimuosius nuošir

džiai užjaučiame ir kartu liūdime

Birutė ir Petras Januškai
ir šeima
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Lietuvių gydytojų suvažiavimas...
(Atkelta iš 1 psl.)

Išrinkta nauja PLG S-gos 
ir ALG S-gos vadovybė, ku
rios centras dabar bus Cle
velande, Ohio. Pirmininku 
išrinktas dr. Juozas Šonta, 
vicepirmininku dr. Juozas 
Skrinska ir iždininku-sekre^- 
toriu dr. Dainius Degėsys. 
Kiti vicepirmininkai yra iš 
kitų valstijų draugijų: dr. 
Jonas Daugirdas iš Illinois, 
dr. Vytautas Avižonis iš 
New Yorko, dr. Henrikas 
Brazaitis iš Ohio, dr. Anta
nas Pacevičius iš Kanados 
ir buv. pirmininkas dr. Jo
nas Valaitis. Direktoriai: 
dr. V. Pavilanis iš Kana
dos, dr. Z. Brinkis iš Kali
fornijos, dr. P. Sutkus iš 
Illinois, dr. A. Kisielius iš 
Ohio, dr. V. Majauskas ir 
Michigano dr. A. Rugienė iš 
Illinois, dr. R. Šnipas iš 
New Yorko. Medicinos re
daktorium visų pritarimu 
ir pasitenkinimu sutiko lik
ti dr. Stasys šaulys. Revi
zijos komisija išrinkta iš 
dr. E. Lenkausko, dr. A. 
Pauliaus ir dr. M. Miškinie
nės. Garbės teismas; dr. M.

Medicinos žurnalo red. dr. 
A. Šaulys pranešimo metu.

T. Brazaitienė (vidury) dr. A. Taurienė (dešinėje) ir kai
rėje p. Šalnienė.

Dr. J. Šonta su ponia, R. Degėsienė, dr. G. Balukas ir dr. 
S. Budrys.

Buvęs PLG S-gos pirm. dr. 
J. Valaitis atsisveikina buvu
sios valdybos vardu.

Budrys, dr. J. Meškauskas 
ir dr. V. Tauras.

Išrinkus naują Centro 
valdybą, naujas pirminin
kas paprašė suvažiavimo 
atstovus leisti kooptuoti du 
narius, dr. J. Daugirdą ir 
dr. A. Vanagūną, renginių 
reikalams. Suvažiavimo at
stovai pritarė. Buvo priim
tos kelios rezoliucijos, ku
rias pristatė dr. G. Balukas 
(jos bus vėliau paskelbtos 
spaudoj). Nutarta laišku 
padėkoti prezidentui Reaga- 
nui už jo tvirtus pasisaky
mus pavergtųjų tautų klau
simais, ypač už iškėlimą Pa- 
baltijos valstybių priespau
dos ir nepripažinimą sovie
tų okupacijos.

Vakare dalyviai susirin
ko pažinčių atnaujinimui ir 
po to sekė vakarienė, ku
rios metu pagrindinę kalbą 
pasakė dr. Stasys Budrys 

supažindindamas dalyvius 
su korporacijos Fraternitas 
Lithuanica istorija, kuri 
šiais metais švenčia 75-ių 
metų įkūrimo sukaktį. Me
ninę programą su pasiseki
mu atliko solistė Audronė 
Simonaitytė-Gaižiūnienė ir 
solistas Bernardas Prapuo
lenis. Vakarienės metu PLG 
S-gos pirmininkas dr. Va
laitis iškvietė buvusius Są
jungos pirmininkus ir pri
statė naujai išrinktą pirmi
ninką. Po vakarienės sekė 
šokiai.

Dr. St. Budrys kalba apie 
Fraternitas Lithuanica banketo 
metu.

Sekmadienį po pamaldų 
prie žuvusiųjų dėl Lietuvos 
laisvės paminklo buvo pa
dėti vainikai PLG S-gos ir 
Korporaci jos Fraternitas 
Lithuanica. C e r e m oniją 
pravedė Kazys Oželis. 
Trumpas kalbas pasakė 
PLG S-gos pirmininkas dr. 
J. Valaitis ir Fraternitas 
Lithuanica centro valdybos 
pirmininkas dr. V. Tauras.

Po priešpiečių dalyviai 
skubėjo į mokslines paskai
tas. Deja, dėl kai kurių ap
linkybių dviejų pirmųjų pa
skaitų neteko girdėti, bet 
dalyvavusieji pasisakė, kad 
jos buvo labai aukšto moks
linio lygio. Po pertraukos 
teko išklausyti kelis moks
linius pranešimus, kurie 
buvo atlikti gera lietuvių 
kalba. Dr. Augusta šaulytė 
kalbėjo apie Hipertoniją 
pas vaikus ir jaunuolius. 
Paskaita buvo gerai pareng
ta, moksliniai aukšto lygio 
ir pailiustruota skaidrėmis. 
Reikia didžiuotis tokia jau
na gydytoja mokslininke, 
jos aukšto lygio pranešimas 
tiktų kiekvienam amerikie
čių simpoziumui. Antras 
pranešimas buvo dr. Anta
no Razmos (junioro). Jo 
tema "Cofeinas. alkoholis 
ii’ kardivaskulariniai susir
gimai”. Paskaita buvo įdo
mi ir irgi moksliškai aukšto 
lygio. Diskusijose dalyvavo 
keli dalyviai buvo paklaus
ta, kodėl į savo paskaitą 
neįvedė nikotino — rūkorių. 
Atsakė, kad nikotino žala 
visiems yra taip žinoma, 
kad net neverta jo minėti. 
Paklaustas ar logiškai rūko
riui patarti vieną pokelį ci- 
gariečių pakeisti į vieną 
čerkutę alkoholo. Prelegen
tam tam pritarė. Paskutinis 
pranešėjas dr. Arvydas Va- 
nagūnas pristatė du įdo-

Meninės programos atlikėjai: solistai A. Gaižiūnienė ir B. 
Prapuolenis. Prie pianino R. Mockus.

Dr. V. Puškorius su ponia ir dešinėje Draugo red. M. Drunga.

Banketo rengėjos registruoja svečius: dr. A. Lipskienė ir 
J. Valaitienė.

Banketo metu: R. Degėsienė, E. ir St. Barai, Vaznelis su 
ponia, dr. A. Pacevičius su ponia.

Visos nuotraukos dr. Danieliaus Degėsio

mins atvejus, susijusius su 
mityba ir kardiovaskuliari- 
niais susirgimais. Pirmas 
— didžiulė diafragmatinė 
hernia su chronine obstruk- 
tyvia plaučių liga ir poope- 
ratyvine komplikacija po to 
sekančių permaitinimų, an
tra — svorio numetimas su 
300 kolorijų proteinų dieta 
ir po to kardiovaskuliarinės 
komplikacijos.

Visi pranešimai buvo 

aukšto mokslinio lygio, tik
tų bet kokiem universitetų 
simpoziumams. Reikia di
džiuotis tokiais jaunųjų lie
tuvių gydytojų moksliniais 
atsiekimais ir gera lietuvių 
kalba.

PLG S-gos suvažiavimo 
metu buvo ir korporaci
jos Fraternitas Lithuanica 
priešpiečiai Lietuvių Tauti
niuose namuose. Priešpie- 

(Nukelta į 8 psl.)
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Gydytojų 
suvažiavimas...

(DISKUSINĖS MINTYS DĖL AGNĖS LUKŠYTĖS STRAIPSNIO)

Kas varžo beletristus? aurelija balašaitienė

(Atkelta iš 7 psl.)

Čių metu buvo atliktas ir 
darbo posėdis. Padaryti ke
li Įstatų pakeitimai ir ap
tarti einamieji reikalai. Iš
rinkta nauja centrinė val
dyba iš Clevelando frater
nitiečių, j kurią Įėjo dr. J. 
Skrinska, dr. V. Puškorius, 
dr. H. Brazaitis.

Vakare buvo korporaci
jos "Gaja” suvažiavimas, 
paminėjęs 55-ių metų įkūri
mo sukakti. Po Lietuvos 
himno ir pirmininko dr. K. 
Ambrozaičio kalbos buvo 
įdomi paskaita kun. Bagdo
navičiaus .Sekė naujų na
rių pristatymas — medici
nos ir odontologijos studen
tų ir jaunų baigusių medi
cinos mokslus gydytojų. Iš
sirikiavo l2 asmenų (šeši 
negalėjo dalyvauti). Buvo 
uždėtos Korporacijos spal
vos ir jie davė priesaiką. 
Dr. Juozas Meškauskas bu
vo išrinktas Gajos garbės 
pirmininku. S u g i edojus 
himną oficiali suvažiavimo 
dalis buvo užbaigta. Vaka
rienės metu kalbėjo dr. Am
brozaitis, dr. Majauskas ir 
dr. Kisielius. Reikia džiaug
tis, kad korporacija Gaja 
sugebėjo pritraukti tiek

Jaunųjų stalas bankete.

Dr. J. Valaitis ir ponia su svečiais.

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAUTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
SavtaiBkai: J. JANUtAITIS ir J. MAtBIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių garimų, gi delikatesų skyrius stebina savo (vairumu.

Kainos i • m o i - Pasirinkimas didelis.

apsilankę—jsrriKiNsrre.

Skaitydama Agnės Luk
šytės straipsnį Dirvos rug
piūčio 18 dienos numeryje, 
džiaugiuosi jos iškeltu klau
simu ir pilnai pritariu min
čiai, jog beletristas, (ar bet 
kurios kitos meno šakos kū
rėjas) privalo būti laisvas, 
kad jo sukurtas kūrinys 
taptų menine vertybe. Dėl 
tematikos pasirinkimo mū
sų spaudoje buvo dažnai pa
sisakoma, ypatingai pasiro
džius Ichoko Mero ir Eduar
do Cinzo romanams, ir kai 
kurių mūsų vyresnės kar
tos kritikų aštrokai pasisa
kyta prieš jų pasirinktą ne 
lietuviškos aplinkos tema
tiką — esą, kokia mūsų li
teratūrai nauda iš tokių vei
kalų ? čia prisimintina, kad 
vokiečių klasikas Šileris į 

naujų narių ir užtikrino dar 
ilgą gyvenimą.

Išvados PLGS suvažiavi
mas buvo gerai suorgani
zuotas, įdomus tiek moksli
niu, tiek socialiniu paben
dravimu. Reikia linkėti ir 
tikėtis, kad po dviejų metų 
nauja valdyba sugebės ge
rai suorganizuoti suvažia
vimą Clevelande. 

pasaulinę literatūrą įėjo per 
"Orleano Mergelę’’ — pran
cūzę, ”Wilhelmą Telį” — 
šveicarą, gi neramusis Šeks
pyras savo garsiausiems 
kūriniams ėmė tematiką iš 
Italijos — Romeo ir Julija, 
Venecijos Pirklys arba Da
nijos — Hamletas.

Iš kitos pusės, tiek virš- 
minėtieji rašytojai, tiek A. 
L. straipsnyje minėti da
bartiniai autoriai nuo mū
sų išeivijos beletristų ski
riasi vienu pagrindiniu 
bruožu: nė vienas jų negy
veno dviejų pasaulių kryž
kelėje, neišgyveno savo 
krašto ir savo namų prara
dimo tragedijos. O kūrėjas 
tik tada yra ištikimas tik
rojo meno principui, jei jo 
kūryboje atsispindi tai, kas 
yra įleidę šaknis j jo dvasią.

Norėčiau dar taip pat pa
stebėti straipsnyje duotų 
pavyzdžių netik slumus. 
Guenter Grass (ne Guen- 
ther) knygą ”The Tin 
Drum” (ne ”thin) turiu sa
vo lentynoje. Įdomu būtų 
giliau išsiaiškinti Agnės 
Lukšytės susižavėjimą tuo 
romanu, nes žodis "psicho
logiškumas” nieko nepasa
ko kaip nepasakytų "filoso- 
fiškumas”, "teologiškumas” 
ir pan. Pavarčius net kelis 
lietuvių kalbos žodynus, to 
žodžio neteko užtikti, taigi 
ir jo sąvoka lieka miglota. 
G. Grass romanas pasirodė 
pokario metais, kai laisvės 
ištroškę Vokietijos rašyto
jai ieškojo kelių naujoviš
kai ir skirtingai pažvelgti į 
pereitos generacijos filoso
fiją. Kritikai tą knygą kla
sifikuoja kaip simbolinę sa
tyrą, kai kuriose gan vulga
riose seksualinėse scenose 
įžiūrėdami daugiau, negu 
tik paprastą aprašymą. Tie
sa, kad mes esame kiek at
silikę puritonai, ir į bet ko
kį sekso užsiminimą rea
guojame su hipokritišku pa
sipiktinimu, tarsi seksas 
būtų tik gėdingas ir nemi- 
nėtinas žmogiškosios buities 
aspektas. Gal tai todėl, kad 
mūsų beletristai, tokio nu
sistatymo veikiami, vis dar 
varžo save ir todėl nepajė
gia seksui suteikti tinka
mos atmosferos ir grožio, 
kaip tai sugeba padaryti 
Emile Zola, Elia Kazan, 
Michneris ir kiti. Mūsų lite-. 

ratūros kritikai gan palan
kiai bandė vertinti Ichoko 
Mero raštus, bandydami 
rasti ar net įžiūrėdami juo
se tą tikrą simboliką. Visa 
nelaimė tame, kad Ichokui 
Merui, puikaus stiliaus kū
rėjui, seksas tėra pigi ir 
vulgariai naudojama prie
monė jo idėjoms reikšti.

Reikėtų dar išsiaiškinti 
didžiojo Hemingwejaus kla
sifikavimą "seksistu”. Ang
lų kalboje, bent Amerikoje, 
žodis ”sexist” yra supran
tamas kaip apibūdinimas 
asmens, kuris yra netole
rantiškas kitos lyties asme
nims, tačiau neklasifikuoja 
jo, kaip "seksuališkos” as
menybės. Nobelio premija 
įvertintoje knygoje "The 
Old man and the Sea”, jis 
iškelia žmogaus didvyrišku
mą, besigrumiant su gaiva
lingomis gamtos jėgomis 
(L. E. 8 tomas) ir pasaulio 
brutalumu”. Jo meilės te
matika tiek Ispanijos civili
nio karo fone, tiek tragiško 
pokario metų meilės isto
rija tarp amerikiečio kari
ninko ir anglės gailestingo
sios sesers”Farewell to 
Arms” nesibazuoja seksua
linėmis scenomis, o tik gilia 
analize žmonių, surištų pa
čia stipriausia gyvenimo 
emocija — meile ir tos emo
cijos įtaka į jų veiksmus 
bei likimą.

Graham Greene nėra ži
nomas tik tuo, kad jis "sa
vo veikaluose mėgsta fabu
lą vystyti svetimų kraštų 
aplinkoje” (A. L.). Jaunys
tėje išgyvenęs vidines aud
ras ir perėjęs į katalikybę, 
Graham Greene pagrinde 
domisi religinėmis proble
momis, o savo romane "The 
Power and the Glory” ap
gailestauja jaunystės ko
rupciją.

Nors neteko susipažinti 
su Robbe-Grilled kūriniais, 
tačiau pagal A. L. jo kūry
bos analizę jis neturėtų bū
ti geros beletristikos pavyz
džiu. Neužtenka, kad auto
rius negvildena patriotinių 
temų — patriotinės temos 
nėra būtinos. Bet kaip ga
lima remtis "psichologišku
mu”, jei veikėjai nesisten
gia filosofuoti, kitaip sa
kant, negalvoti, o tik sekti 
tuos "veikėjus supančias 
smulkmenas”. Tai daugiau 

charakteringa žurnalizmui. 
Nežinau, kokie išeivijos kri
tikai pageidauja, kad "bū
tų išvystyta tam tikra filo
sofinė mintis sukuriant sa
vąjį aš", tačiau su jais tu
rėčiau visiškai sutikti, nes 
tame nėra nieko naujo. Di
dieji rašytojai ir klasikai 
kaip tik iškėlė savąjį "aš” 
tam tikros savo gyvenimo 
filosofijos sistemoje. Ne
galvojantis žmogus, neku
riantis savo filosofijos ne
turi asmenybės. Todėl jis 
nei gali kurti, nei būti ver
tas kūrėjo plunksnos.

Gyvename leisvame pa
saulyje ir mūsų niekas ne
varžo, išskyrus mus pačius. 
Iki šiol dar niekas nenunei
gė, kad vienas iš didžiausių 
mūsų išeivijos klasiškų ro
manų yra Jurgio Gliaudos 
"Namai ant Smėlio” iš vo
kiečių gyvenimo. Gryni li
teratūros kritikai retai te- 
užsimena apie pačią temati
ką, o daugiau apie sugebė
jimą ją išvystyti ir meniš
kai apdirbti. Gi vadinamie
ji "moralistai” turi teisę 
pareikšti savo nepasitenki
nimą, nes yra ir tokių, ku
riems ir Milošo Veneros 
"nuodėmingas” kūnas gadi
na akis. Tačiau grynasis 
menas netarnauja kuriai 
specifinei grupei. Jis kyla 
virš siaurų žmogiškų varž
tų ir išlieka taja vertybe, 
kurios "nei laiko bėgimas” 
negali numenkinti. Taip ir 
inkvizicijos metu knygų 
deginimas, Hitlerio žydų 
autorių knygų naikinimas, 
viduramžių askezės įtaka 
nepajėgė sunaikinti to, kas 
turi išlikti. Mūsų beletris
tai, kurie kuria temomis, 
kylančiomis iš jų dvasios 
pasaulio, gali rašyti patrio
tinėmis temomis, jei tai da
roma be pašalinio tikslo. 
Nei vienas iš A. L. minėtų 
autorių nebuvo tremtinys, 
taigi ir jų temos galėjo 
remtis grynu tarptautinio 
žmogaus problemų nagrinė
jimu. Tačiau nemanau, kad 
ateis greitai laikas, kad vei
kėjai be "jokių vardų" ir 
tautybės bei filosofijos ar 
galės tapti literatūrinės 
klasikos pavyzdžiais. Kiek
vienas eilinis skaitytojas 
tikisi sutapdinai save ar su 
tikisi sutapdinti save ar su 
su laikotarpiu. Atėmus vi
sus tuos elementus, lieka 
tuštuma. Beletristus varžo 
jų pačių mentalitetas ir ta
lentas. Tema nesvarbu, bet 
sugebėjimas iš jos išvystyti 
šedevrą yra didelio talento 
ir gilios erudicijos išdava.

APPARTMENT FOR 
RENT

Lake Shore and East 185 
Street. Adults only, no pets. 
Call: 398-9579. (35-38)

RELOCATED TO Miami. Florida. 
Working Forcperson-Mechanic. Mini- 
mum 8 years exp*rience. Well»j Spuhl 
transfer nmehine. Startine ealary 
$30,000—Benefits. Also Well8-Wood- 
field hand frd operators, Well» box- 
spring coiler.

AUTOMATIC SPKING 
PRODUCT,

(305) 635-8020
<34-40)
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ALRK Moterų seimas Putname
Lietuvių Katalikių Mote

rų Sąjunga JAV įsikūrė 
1913 m. Sąjungos šūkis: 
Dėl Dievo ir Tėvynės. Em
blema: Tikėjimas, Viltis ir 
Meilė. Kryžius — krikščio
nybės ženklas. Inkaras — 
kad mūsų pasitikėjimas 
glūdi Viešpatyje, širdis — 
meilės ir gailestingumo, kad 
visuomet esame pasiruošu
sios ištiesti seserišką pagal
bos ranką kur reikalinga, 
žvaigždė — idealų siekimo, 
ženklo spalvos: žalia, balta, 
raudona — tuomet priimtos 
vėliavos spalvos. Rūta — 
Lietuvos tautinė gėlė — 
kad esame lietuvės. Moterų 
Sąjungoj yra apšvietos ir 
Apdraudos narės. Seimus 
ruošia kas dveji metai. Iš 
kuopų, kurių dabar 50, su
važiuoja delegatės svarsty
ti organizacijos ir lietuviš
kos veiklos klausimus bei 
sumanymus. O tų klausimų 
ir sumanymų daug. Rūpi, 
kaip išlaikyti lietuvybę pa
rapijose, tą lietuviams 
brangų žodį ir giesmę baž
nyčiose Arkv. J. Matulaičio 
greitesnis iškėlimas Į alto
riaus garbę. Kad visi lietu
viai dirbtų vieningai, kad 
lietuvių organizacijos taptų 
vienas didelis balsas, kurį 
išgirstų kuo daugiau kita
taučių. Sąjunga leidžia savo 
žurnalą "Moterų Dirvą” nuo 
1916 m. Dabartinė redakto
rė Dale Murray, sėkmingai- 
sumaniai redaguoja jau 28 
metus. Metuose išleidžia 6 
laidas gerame popieriuje 
lietuvių ir anglų kalbomis.

š. m. rugpiūčio 17 d. po
pietėje pradėjo riedėti au
tomobiliai, autobusai į JAV 
Rytinį pakraštį, Connecti- 
cut, Putnamą, į gražiąją N. 
Pradėtosios Marijos seserų 

vienuolyno motiniškojo na
mo sodybą. Seselių ir 40-jo 
seimo pirm. Janinos Mi
liauskienės su 5-ja kuopa 
(seimo ruošėja) delegatės 
gražiai sutiktos, kiekvienai 
delegatei iš anksto paskir
tos nakvynėms vietos vie
nuolyno svečių name ir pas 
apylinkės lietuvius. Dele
gatės po kelionės atsikvė
pusios rinkosi registracijai, 
susipažinimui ir vakarie
nei. Po dviejų metų senos 
pažįstamos sveikinosi, nuo
širdžiai džiaugėsi galėda
mos vėl pasimatyti.

Rugpiūčio 18 d. įvyko 
Seimo atidarymas. Seimo 
pirm. J. Miliauskienė malo
niai pasveikino suvažiavu
sias kuopų delegates.

40-me seime delegačių 
buvo 79 ir būrys svečių. 
Seimo raportą pateikė ang
lų kalba pirm. J. Mack.

Nominacijos komisiją 
seimas išrinko iš skirtingų 
kuopų 5 nares, kurios slap
tai posėdžiavo, rinko kandi
dates į Centro valdybą ir 
Iškiliosios Lietuvės Moters 
išrinkimą.

Po pietų sekė sveikinimų 
skaitymas, šiltą sveikinimą 
atsiuntė prezidentas Ronald 
Reagan su žmona Nancy — 
auditorija audringais plo
jimais dėkojo.

Kuopų siūlymai ir jų 
svarstymai ilgiau užtruko. 
Ypač pašalpinės sujungimas 
su Susivienijimo apdrauda. 
Siūlymas atidėtas Centro 
valdybos galutinam spren
dimui. Stipendijų skyrimas. 
1983 m. stipendijos paskir
tos: Alex Kidžiui 66 kp. 
Elizabeth, N. J. ir Marijai 
Kurylos — 24 kp. Florai 
Park N. Y.

Speciali programa: Ber-

ALRK Moterų Sąjungos 40-to seimo dalyvės: vidury sėdi dvasios vadas kun. A. Miciūnas, 
jo dešinėje cv pirm. J. Mack, Moterų Dirvos redaktorė — D. Murray, Aldona Shumway, Vic- 
toria Leone ir gale — sės. Augusta. Kunigo kairėje: M. Rudienė, D. Dumbrienė ir seime iš
rinkta 1983 m. "Iškilioji Lietuvė Moteris” sės. Aloyza ii’ kiti.

ta Meilus 5 kuopos narė 
Worcester. Mass. papasako
jo labai sklandžiai iš aklų
jų ir savo pačios (aklos) 
gyvenimo. Ji patarė: tau
pyti akis, netekus regėjimo 
nepulti į nusiminimą, įsi
gyti specialybę. Juk dabar
tinė technika su išradimais 
atėjo su pagalba ir aklie
siems. Jos mezginys kiaura- 
raščiu mėgstąs megstukas 
visas sužavėjo.

Po vakarienės parengimų 
salėje, kun. dr. V. Cukuras 
įdomiai papasakojo šv. Ka
zimiero gyvenimą.

Rugpiūčio 19 d. panašiai 
kaip ir praėjusioji diena bu
vo darbinga. Skaitė praeitos 
dienos nutarimus, paruošė 
rezoliucijas. Federacijos ra
portą pateikė Victoria Leo
nė.,

Štai ir Nominacijos ko
misijos raportas. Centro 
valdybos 2-iems metams 
rinkimas. Išrinktos ALRK 
Moterų Sąjungai vadovau
ti : pirm. — Julia Mack 
(perrinkta), I vicepirm. — 
Victoria Leone, II vicepirm. 
— Aldona Shumway, se

kretorė — Daina Dumbrie
nė, iždininkė — Vida Sake- 
vičiūtė, iždo globėja — An- 
na šliterienė, "Moterų Dir
vos’’ žurnalo redaktorė — 
Dale Murray.

Iškilioji Lietuvė Moteris 
išrinkta — sės. Aloyza pro- 
vinciolė N. Marijos Prasidė
jimo vienuolijos. Jos nuo
pelnai ugdant katalikiškai 
lietuvišką jaunimą neįkai
nuojamai dideli. Tai plati 
ir sėkminga nešanti gerus 
katalikiškai lietuviškus vai
sius dirva. Sustojusi audi
torija plojo. Ilgiausių metų 
ir Moterų Sąjungos himnu 
džiaugsmą išreiškė. Sveiki
no seimas ir naująją Centro 
valdybą. Iškiliosios Lietu
vės Moters pagerbimą ati
dėjo kitai progai ir kitoje 
vietoje.

Penktadienio vakaras už
sibaigė procesija su žvakė
mis į Fatimos Marijos šven
tovę.

Rugpiūčio 20 d. seimas 
užbaigtas Sąjungos himnu.

Po pietų seimas persikėlė 
į Worcesterį, Mass.

Po pamaldų šv. Kazimie

ro bažnyčioje seimo daly
vės buvo nuvežtos į Lietu
vių klubą kuriame įvyko 
40-to seimo užbaigimo ban
ketas. Programą pravedė 5 
kuopos pirm. A. Shumway.

40-sis ALRK Moterų Są
jungos seimas buvo darbin
gas ir sėkmingas, gausus 
atstovėmis ir svečiais. Pa
dėka seimo pirmininkei Ja
ninai Miliauskienei ir 5-jai 
kuopai, Centro valdybai ir 
ypatingai Marijos N. Pr. 
vienuolyno viršininkei sės. 
Aloyzai ir visoms seselėms.

E. Ribokienė

' t

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

OPPORTUNITY IOR 
REGISTER NURSES

A small S. \V. Michigan 72 bed acute 
care hospital is currtntly aeekin,? 
qualified K. N.’s w»th a denire to 
work in a small frier.dlv hospital. 
Full and part time positions are 
available in vartoti* depu r«n»ents. Ex- 
perience uesired būt nol an abaolute 
mušt. A good wage and (ringe benefit 
package including tmployee dHcounU 
is available. Quali!ied candidales 
should submit resumes to:

THREE RIVERS ARBA 
HOSPITAL

214 SPRING STREET 
THREE RIVERS. MICH. 49093, 

Alln: ROOSEVELT CLARK 
PERSONNEL DIRFCTOR 

E.O.F.. M/F/H

(8)

VYT ALANTAS

Draugo Višakio karjera
(R) Lietuvių Bendruomenės premijuota novelė

ga juokės.
— Net juokais nenoriu girdėti tokių tavo 

kvailų kalbų, — jis apkabino ją.
— Papūsk, kiek dar alokholio liko ...
— Visas sudegė tavo meilės ugnyje, — 

jis lūpomis praskleidė plaukus ir įsisiurbė jai 
į kaklą .. .

— Oh, kvailys!..

— Ar tu girtas, Sigai? — Vyga pažiūrėjo 
Į jį Įtariai.

— Aš tai ne, bet tas ruskis tai nusigėrė, 
kaip kiaulė, — garsiai nusijuokė Višakis. — 
Jis ten turi spintelę pilną gėralų. Kai jis man 
pranešė, kad pristatysiąs paskirti savo padė
jėju, tai ir prasidėjo. Jis maukė degtinę kaip 
vandeni, nusigėrė kone pavirstinai ir ėmė lįsti 
laižytis, žinai, maskolių papratimas. Gal bū
čiau ir aš pasigėręs, kad nebūčiau pylęs deg
tinės i vazoną jam nematant. Tfu, negaliu pa
kęsti vyriško laižymosi! Vis kartojo: — Aš 
tave padarysiu pilnu komunistu! Aš tave kar
jeros laiptais iškelsiu į viršūnę! Tu būsi komu
nistinės ideologijos mano auklėtinis! — žinai, 
Vyga, mūsų gyvenimas keičiasi iš pagrindų ...

— Matau: per galvą verčiasi. Kaip ten 
pasibaigė tas vakarėlis?

— Kaip? Rusas nusigėrė, griuvo į fotelį 
ir ėmė knarkti. Aš ant pirštų galų ištikinau 
iš kabineto.

— Keista, atrodo, kad jis tave pasikvietė 
vidurnaktį tik pamitinguoti ir išgerti, — Vyga 
žiūrėjo į jį įtariai.

— Jie pripratę mitinguoti...
— Ir tu man neatrodai, kad būtum girtas.

AŠ žinau, kaip tu atrodai pasigėręs.
— Išsiblaiviau kol parėjau namo. O be to, 

sakau, aš negėriau, o liejau į vazoną. Nežinau, 
ar ta jo oleantra atsigaus, ar nuleips neatlai- 
kus alkoholio smarvės.

— Ar jis nematė, kaip tu ten pylei?
— Ne! Tu nežinai, kai jis pasigeria, tai 

jo akis antakiai visai užgriūva: jis pasidaro 
pusaklis.

— Kada tu tą paaukštinimą gausi?
— Kai atliksiu vieną jo pavedimą.
— Kokį pavedimą?
— Tu žinai, kad aš tarnybinių paslapčių 

neišdavinėju.
— Aš žinau, kad lig šiol tu nuo manęs 

jokių tarnybinių paslapčių neslėpei.
— Nepyk, Vyga, bet dabar bus kitaip. 

Dolgošėjėvas sako, kad tarnautojai, kurie ne
moka laikyti liežuvio už dantų, bus metami 
iš tarnybos ir sodinami už grotų.

— Ar tu manai, kad aš leisiuos glamonė
jama vyro su užrišta burna?

— Ką tu, Vyga, visai nukalbėjai į pūdy
mus! Burnos man niekas negali užrišti. Aš sa
kiau ir sakysiu, kad myliu tave, garbiu tave...

— Apgaudinėju tave, meluoju tau, — Vy-

6.

Brolis ir brolienė priėmė jį Raudonosios 
Aušros kolūkyje draugiškai ir vaišingai, kaip 
brangų svečią. Brolienė, dar jauna ir graži mo
teris, ta proga net ir krupniko išvirė pagal 
seną lietuvišką receptą. Septynerių metų Vy
tukas ir penkiametė Birutėlė sėdėjo dėdei ant 
kelių, ir pasakojo apie savo reikalus, smali
žiaudami svečio atvežtais gardėsiais. Brolis 
Vincas, aukštas, petingas, pusamžis vyras, nie
ko svečio neklausinėjo, o daugiausia palaikė kal
bą apie kolūkio reikalus.

Po vakarienės broliai išėjo pasivaikščioti. 
Didžiulis Didžbalio ežeras, salėlydžio apšviestas, 
tyvuliavo visoje savo grožybėje. Betgi Sigitas 
buvo taip persiėmęs brolžudystės idėja, kad vi
siškai nesidomėjo gamtos grožiu. Jis įtemptai 
sekė kiekvieną brolio judesį svarstydamas, 
kaip ir kur būtų galima geriausiai juo nusikra
tyti. Pagaliau jam dingtelėjo, kad skubėti nė
ra ko, kad jis čia atsiųstas ne tik vadui likvi
duoti, bet ir visam pogrindininkų lizdui išar
dyti. Pirma jis turįs gerai apsidairyti ir su
rinkti žinias. Taip apsisprendęs, Sigitas ėmė 
atidžiau klausytis ką kalba brolis.

(Bus daugiau)



Nr. 35 — 10 DIRVA 1983 m. rugsėjo 15 d.

LOS ANGELES TAUTINIAI NAMAI PERPILDYTI SVEČIAIS
Los Angeles Tautiniai Na

mai, virš 20 metų buvę greta 
lietuviškos parapijos lietuvių 
susibūrimo ir organizacijų 
veiklos centru žiemos sezono 
metu, paskutiniu laiku tapo ir 
varsaros pobūvių prieglobsčiu. 
Losangeliečiai lietuviai juos 
mėgsta ir iš savų organizacijų 
tikisi įvairių ir įdomių paren
gimų nuobodžiuose žiemos mė
nesiuose, bet tie, kurie neišva- 
žinėja atostogų, nenori nustoti 
tarpusavio kontakto ir per va
saros karščius. Tai įrodė šią 
vasarą Tautiniuose Namuose 
dvi suruoštos ‘gegužinės po sto
gu’, į kurias susirinko žmonių 
daugiau nei buvo tikėtasi ir 
planuota.

Tautinės S-gos Los Angeles 
skyrius jau 1979 metais, tuo
metinio pirmininko inž. Jono 
Steikūno iniciatyva, suruošė 
tokią pirmą ‘vidurvasario šven 

tę’. Atsliliepimas buvo gražus 
ir vasaros pobūviai, ruošiami 
kiekvieną rugpiūčio mėnesį, 
jau spėjo įeiti į gražią tradici
ją. Šiemet tokia sekmadienio 
popietė įvyko rugpiūčio 21 die
ną, bet šį kartą tautininkams 
‘už akių užbėgo’ birutietės, 
kurios jau liepos 31 d., naujos 
ir energingos valdybos ranko
se, pirmą kartą pabandė ir tik
rai nenusivylė, savo metinę ge
gužinę šiemet ruošdamos Tau
tiniuose Namuose. Los Ange
les lietuviai, kurie darbščią ir 
kilnią birutiečių organizaciją 
visuomet vertina ir remia, ne
apvylė jų nei šį kartą, suva
žiuodami ir susirinkdami į 
Tautinius Namus, kad pasku
tiniesiems neliko nei karštų 
pietų, nei vietos atsisėsti. Bet 
daugelio pavėlavusių tas neiš 
gąsdino - veikė puikus baras ir 
viliojo pyragaičiais apkrautas 
stalas bei garuojanti kava. Be 
to, daugelis vykstančių į biru
tiečių gegužinę pirma sustojo 
Tautinių Namų pirmajame 
aukšte ir atidavė savo gerašir
dę duokle varge esantiems: 
ten, skautų būstinėje, birutie
tės vėl rinko rūbus siuntiniam 
į Suvalkų Trikampį, iš kur vis 
ateina pagalbos prašymų laiš
kai.

Trims savaitėms prabėgus 
po šios taip grai pasisekusios 
birutiečių gegužinės, toje

OR/CS SUPERVISOR 
New 4 4 bed general accvte care 
hospital in Douglas, Wyoming 

NEEDS QUALIF1ED REGISTERED 
NURSES 

with minimum of 2 years OR ex- 
perienc, management background, and 
CS knovvledgc.
We offer cutstanding salary and 
benefits, in a comfortable small 
town environment.
Contact Jim RIMF.L

CONVERSE COUNTY MEMOR1AL 
HOSPITAL 

530 S. Oak St.
Douglas, Wy. 8263.

307-358-2122
(35-40)

WANTED: One arm ban- 
dits, slot machines, music 
boxs, Wurlitzer jukeboxs, 
horn phonographs, almost 
any thing coin operated in 
any condition. Old fireman 
pictures and eųuip. Phone: 
871-0273. (35-36)

PRINTING 
LITHO/LEAD PRESS OPERATORS 
Permanent full time positions wi»h 
well-established, fast-growing, high- 
qualitv Minneapolis, MN printer for 
Heidelberg 4 or 6 color press. Multi 
color experience essential. Company 
experiencing work stoppage from la- 
bor dispute, būt is continuing opera- 
tion. Escellent advancement opporlu- 
nity. Substantial salary and benefits 
to qualified individual. Call Gerry or 
Mark Dillon 1-800-328-4027 or 612- 
333-8240. EOE. 

pačioje TN salėje ruošė savo 
vidurvasario pobūvį Los Ange
les tautininkai. Buvo pesimis
tų, kurie suabejojo, ar kas iš to 
būsią, nes argi žmonės norės 
taip dažnai, net du kartus iš 
eilės, uždarose patalpose ‘pik- 
nikauti’. Bet rengėjai, kartą 
nusprendę, nuomonės nekeitė 
ir - kviesdami bei ragindami 
skyriaus narius, jų draugus ir 
plačiąją lietuvių visuomenę - 
optimistiškai ruošėsi sulaukti 
šimto svečių. Ir štai, atėjus 
rugpiūčio 21, valdybos nariai 
ir jų padėjėjai, jau iš paties ry 
to dirbę ir stengęsi, kad viskas 
būtų svečiams paruošta, patys 
savo akimis negalėjo tikėti, 
kai jau valandą anksčiau pra
dėję rinktis iš arti ir toli svečiai 
sausakimšai pripildė išpuoštą 
ir gerai vėdinamą salę, bei 
erdvų baro kambarį. Pasku
bomis buvo iš sandėlio atnešti 
atsarginiai stalai, bet ir to dar 
neužteko. Ir šį kartą svečiai 
parodė gerą valią bei prielan
kumą rengėjams, bandydami 
susispausti prie stalų, pasikeis 
darni vietomis su dar nevalgiu 
siais.

Tiems, kuriems pritrūko 
karštų pietų, gal bent dalinai 
atsilygino iki lūžimo apkrau
tas pyragaičių stalas, vaisiai ir 
aromatiškai kvepianti kava. 
Baro kambarys, toji sušilusių 
ir įsismaginusių priebėga, bę 
jokio perstojimo šimtus kartų 
malšino svečių troškulį. Kai 
jau saulei leidžiantis paskuti
nieji svečiai išsiskirstė, ant sta
lų nebeliko nei trupinio, o ba
re - nei lašo.

Gegužinės eigą paįvairino 
turtingas loterijos stalas, kur 
prie rengėjų nupirktų dvyli

Puikiausius kailius rasite
Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

BALTIC 
TOURS

SPECIALI 
14 DIENU 

EKSKURSIJA SU 
11 DIENU 

LIETUVOJE 
Proga sutikti Naujus 
Metus su giminėmis

Gruodžio 27, 1983 iki sausio 9, 1984 — 
$1,499.00.

Maršrutas;
1 diena Maskvoje, 11 dienų Lietuvoje, 
1 diena Frankfurte.

IŠSKRIDIMAI Iš BOSTONO IR NEW YORKO 
SU LUFTHANSA ORO LINIJA.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:
BALTIC TOURS

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

NORMANĄ BURSTtlNA
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, IU. 60601 

TU. krartavės (312) 263-5326; am* (312) 677-3469.

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės dailus.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakeuood, Ohio

kos butelių šampano dar buvo 
sunešta gražių dovanų, kurių 
pati gražiausia ir vertingiau
sia buvo skyriaus narės, me
nininkės Josefinos Gediminie- 
nės tapytas puikus paveikslas.

Džiugu buvo matyti ir susi
tikti rie vien tik Los Angeles ir 
apylinkių lietuvius, bet net iš 
tolimos Floridos, Hot Springs, 
ok. Lietuvos ir Chicagos. Mie
liausia gi viešnia tą dieną 
buvo Emilija Cekienė iš New 
Yorko, kuri kaip tik tuo laiku 
viešėjo pas savo dukrą ir jos šei
mą pietinėje Californijoje.

Čia pat jau ir rugsėjis, ku
rio bėgyje yra numatytos dar 
dvi tokios popietės, tik šiuo 
kartu ne Tautiniuose Namuo
se, bet Sv. Kazimiero lietuviš
kos parapijos salėje, kur rugsė 
jo 11 gegužinę ruošia Lietuvos 
Dukterys, o 18 - pobūvis pa
remti ‘Lietuvių Dienų' žurna
lą. Tuo pasibaigs vasaros ‘ge
gužinė’, nes sekantis renginys 
jau bus birutiečių rengiamas 
Lietuvos Valstybinės Operos 
solistės Alodijos Dičiūtės-Tre 
čiokienės dainų ir arijų vaka
ras spalio 8 d., kuris bus labai 
tinkamas ir gražus žiemos se
zono atidarymas.

(rs)

PADĖKA

S.m. rugpiūčio 21 d. įvyku
sios A.L.T. S-gos Los Angeles 
skyriaus gegužinės rengėjai 
dėkoja gausiai publikai už at
silankymą. Ypatingas ačiū vi
siems skyriaus nariams, drau
gams ir rėmėjams, kurie dar
bu ir dovanomis prisidėjo prie 
šios gegužinės didelio pasise
kimo.

ALT S-GOS SEIMAS 
LOS ANGELES?

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Los Ange
les skyriaus valdyba, kurią 
sudaro pirm. Rūta Šakie
nė ,vicepirm. Liucija Mažei
kienė, sekr. Jonas Mockus, 
ižd. Ramūnas Bužėnas ir 
valdybos narys Pranas Do
vydaitis, yra pasiūliusi 
ALT Sąjungos valdybai 
ateinančiais metais sąjun
gos seimą šaukti Los An
geles mieste ir tą pasiūly
mą nėra atsiėmusi.

Pirm. R. Šakienė tikisi, 
kad Sąjungos valdyba šį 
pasiūlymą apsvarstys ir 
paanalizavusi visas sąlygas 
priims šį kvietimą. Iš savo 
pusės skyriaus valdyba dės 
visas pastangas, kad seimas 
gerai pasisektų. Tam Los 
Angeles lietuviai turi gali
mybių, ką parodė gyva sky
riaus veikla, bei gražiai 
praėjęs Vliko seimas.

(am)
• šv. Kazimiero parapi

jos metinis balius įvyks 
spalio 16 dieną, sekmadie
nį, 12:30 vai. p. p. viršuti
nėje parapijos salėje. Ba
liaus meninę programą iš
pildys Kanados mergaičių 
trijo, vedamas jauno ir ga
baus muziko Aleksandro 
Stankevičiaus. Baliaus me
tu svečiai bus vaišinami 
ypatingai geru ir gausiu 
valgiu ir geriausiu Kalifor
nijos krašto vynu. Taip pat 
baliaus metu bus galima 
laimėti net iki $1000.00 

grynais. Visi kviečiami ba
liuje dalyvauti ir paremti 
savo parapiją finansiškai.

• Mirė Leonas Briedis. 
Rugpiūčio 20 dieną, Lynn- 
wood, Cal., savo namuose 
policijos buvo rastas miręs 
Leonas Briedis. Jis buvo 
pensininkas ir gyveno vie
nas. šeima yra likusi Lie
tuvoje. Jo laidotuvėmis rū
pinosi velionio brolis Juo
zas Briedis, atvykęs iš De
troit, Mich.

• Los Angeles Balfo sky
riaus rudens pobūvis įvyks 
š. m. lapkričio 5 d., Šv. Ka
zimiero parapijos salėje. 
Bus karšta vakarienė ir 
gausi loterija. Programą 
atliks visų mėgiamas vyrų 
kvartetas, šokiams gros 
Continental orkestras.

Visi kviečiami tą vakarą 
paskirti maloniam tarpusa
vio pabendravimui, tuo pa
čiu, paremiant vargan pate
kusius tautiečius.

Pobūvio pradžia 7:30 vai. 
vak. Įėjimas asmeniui 12.50 
dol. Studijuojančiam jauni
mui 7 dol. Aukojusiems 
šimtinę ar daugiau, įėjimas 
nemokamas. (mb)

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

VINCENT JUODVALKIS
Certijied Public Accountant

2802 Santa Monlaf Boulevard 
Santa Monica, CA 90404

14659 Llmedale Street

Panorama City, CA 91402
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VAIZDAI IS SKAUTU JUBILIEJINĖS 
STOVYKLOS

Per vėliavų pakėlimo iškilmes jubiliejinėje stovykloje.
J. Tamulaičio nuotr.

Vėliavų aikštėje keliant vėliavas... L. Knopfmilerio nuotr.

Atstovai iš Įvairių skautų tuntų žygiuoja pro skaučių gretas. 
J. Tamulaičio nuotr.

Jūrų skautai parade... L. Knopfmilerio nuotr.

DfJJtOITO LIETUVIAI
Antanas Grinius

PRISIMINTAS
A. A. ANTANAS 

VAŠKELIS

Rugsėjo 4 d. suėjo dešimt 
metų kai mirė visuomeni
ninkas, buvęs Lietuvoje 
miškininkas ir mokytojas 
Antanas Vaškelis sulaukęs 
61 metus amžiaus.

Antanas Vaškelis ilgų 
laiką, mokytojavo "Aušros” 
lituanistinėj mokykloj, ku
ri naudojosi šv. Antano pa
rapijos patalpomis. Priklau
sė St. Butkaus šaulių kuo
pai ir kitoms lietuvių orga
nizacijoms. Mišias už jo 
sielą, kurias užprašė žmo
na Angelė ir dukros Vitali
ja ir Gražina, buvo atlaiky
tos 10:30 vai. Atlaikė kun. 
Alfonsas Babonas mišių 
giesmes giedant parapijos 
chorui.

PENKERI METAI BE 
VLADO SELENIO

Rugsėjo 20 d. sueina pen- 
keri metai kai mirė žurna
listas ir visuomenininkas 
Vladas Selenis.

Velionis gyvendamas De
troite priklausė šioms orga
nizacijoms: buvo Lž S-gos 
centro valdybos iždininkas, 
Lž S-gos Detroito skyriaus 
pirmininkas, Lietuvių Ben
druomenės Detroito apylin
kės valdybos pirmininkas, 
Balfo direktorių pirminin
kas. Be šių organizacijų 
dar priklausė: ramovėnams, 
šauliams, Dariaus ir Girė
no klubui, Lietuvių namų 
draugijai, SLA 352 kuopai 
ir kitoms organizacijoms.

Gyvendamas Lietuvoje 
dirbo mokesčių inspekcijo
se: Vilkaviškyje, Šauliuose 
ir Kretingoje. 1941-1944 m. 
buvo Kretingos apskr. pra
monės įmonių direktorius. 
Būdamas jaunuoliu, įsijun
gę Į spaudos darbą ir ben
dradarbiavo net keliuose lai
kraščiuose. Atvykęs į JAV 
pradžioje rašė į Naujienas, 
Dirvą ir nuo 1964 m. tapo 
nuolatiniu Draugo bendra
darbiu, labai nuosekliai ap
rašydavo Detroito lietuvių 
organizacijų veiklą. Bendra
darbiavo Lietuvių Melodijos 
radijo valandėlėje.

Mišios už jo sielą bus au
kojamos Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčioje rugsė
jo 25 d., 10:30 vai., kurias 
užprašė žmona Bronė ii* sū
nus Robertas.

MIRĖ ELENA 
RAČIUKAITIENĖ

Rugpiūčio 28 d. Henry 
Ford ligoninėje mirė Kliena 
Račiukaitienė sulaukusi 64 
metus. Buvo gimusi 1918 
m. spalio 2 d. Gerardvilleje, 
Pa. Ten jaunas dienas pra
leido ir baigė gimnaziją.

Rugsėjo 1 d. kun. Alfon
sas Babonas ir atsilanku- 
sieji Yolandos Zaparackie- 
nės laidotuvių namuose su
kalbėjo rožinį. Raštu pri

siųstas užuojautas — Vaiz- 
bo buto (prekybininkų), 
Michigano r e s p ublikonų 
partijos, Lietuvių namų 
draugijos, Lietuvių Melodi
jų ir Detroito lietuvių klubo 
paminėjo ir Marijos Sims 
eilėraštį paskaitė Yolanda 
Zaparackienė. žodį tarė ir 
šeimai užuojautą pareiškė 
Amerikos lietuvių radijo 
klubo "Lietuvių Balsas” 
valdybos pirmininkas Ka
zys Gogelis.

Rugsėjo 2 d. šv. Antano 
bažnyčioje už jos sielą šv. 
Mišias aukojo kun. Alfon
sas Babonas ir kun. Kazi
mieras Simaitis, vargonais 
grojo ir giedojo J. Sinkus.

Po mišių amžinam poil
siui buvo nulydėta į šv. 
Jadvygos kapines. Užkan
džiai laidotuvių dalyviams 
buvo parūpinti šv. Antano 
parapijos kavinėje. Nuliū
dime liko: vyras Stasys, 
sūnus Juozas, sesuo Izabe
lė .brolis Pranas ir dėdė 
Juozas su žmona Onute Ja- 
neckai.

SUKAKTUVININKAI

Pereitą savaitę 80-jį gim
tadienį atšventė Juozas 
Leščinskas ir Jonas Oren- 
tas.

JŪROS ŠAULIŲ IŠVYKA

Jūros šaulių švyturio 
kuopos suruošta rugpiūčio 
28 d. išvyka Pilėnuose pra
ėjo dideliu pasisekimu. Nors 
iš ryto buvo didelis rūkas, 
vėliau išgiedrėjo ir diena 
buvo labai graži. Kuopos 
pirm. Br. Valiukėnas, vice
pirm. M. Abarius ir ižd. V. 
Rinkevičius Pilėnų aikštėje 
pakėlė Amerikos ir Lietu

GREAT JOB 
OPPORTUNITY

For Foreign Language Speaking People
Earn $40,000 to $50,000/yr. (Full) 

$15,000 to $25,000 /yr. (Part)

If you have good personai contacts and a fine 
reputation among your community here is your 
perfect chance to join and grow with one of the 
Multi Million Dollar Corporations with a substan- 
tial 52 year business history vvhich is the leader 
in the field of city building and community devel- 
opment. We are now expanding our broker net- 
work in the:

Statė of Michigan
We give full training and fringe benefits. Real 
Estate license vvelcome būt not reųuired. Classes 
starting this week, Those who are confident and 
ambitious should call today for a confidential in- 
terview.

EAST SIDE
29400 VAN DYKE 
WAREN, MICH.

ASK FOR MR. FRICK 
313-573-8200

General 
Development

CORPORA TION OF FLORIDA

vos vėliavas, šaulės S. Pau- 
likienė, S. Sirutienė, G. Va- 
liukėnienė, O. Selenienė, M. 
Želvienė, L. Macionienė. S. 
Grigaitienė ir V. šiurkienė 
prigamino daug ir įvairaus 
maisto. Į išvyką atvyko ir 
joje dalyvavo apie 150 sve
čių. Keletą buvo iš Floridos.

Kuopos pirm. Br. Valiu
kėnas padėkojo gausiai į iš
vyką atvykusiems sve
čiams, aukotojams ir vir
tuvės šeimininkėms. Išvy
kos metu Pilėnų gerinimui 
surinkta 500 dol. aukų.

GEGUŽINĖ

L.B. Detroito apylinkės 
valdyba tradicinę gegužinę 
rengia rugsėjo 18 d. Dievo 
Apvaizdos parapijos Kultū
ros centre ir kieme. Laimė
jimų bilietukus platina ir 
dovanas loterijai priima J. 
Matekūnas.

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS

Dariaus ir Girėno minė
jimas įvyks rugsėjo 25 d. 
Lietuvių namuose. Paskai
tą skaitys rašytojas Balys 
Gražulis iš Flinto. Meninę 
programos dalį atliks akto
rių sambūrys ir Detroito 
moterų vokalinis kvartetas. 
Montažą parašė ir jį reži
suoja Vytautas Ogilvis. Mi
nėjimą ruošia Dariaus ir 
Girėno klubas.

GRĮŽO Į DETROITĄ

Jadvyga Černiauskienė iš 
Duluth Minn. grįžo į De
troitą ir apsistojo pas se
serį Kristiną ir svainį 
Daugvydus.

AUKA DIRVAI

St. Butkaus šaulių kuo
pa įvertindama Dirvos in
formaciją iš savo sureng
tos išvykos Vasiulių sody
boje pelno likučių paskyrė 
Dirvai auką 15 dol.

WEST SIDE
16400 W. 12 MILE SU1TS 201 

SOUTHFIELD, MICH.
ASK FOR MRS. MAJATAN

313-552-9200
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LIETUVIŠKAI ARCHITEKTŪRAI TŪKSTANČIAI METŲ
Los Angeles'Dailių jii Me

nų Klubo susirinkimui 1983 
birželio 26 d. pirmininkavo 
architektas Edmundas Ar
bas. Prieš pradedant pa
grindinius pokalbius, rašy
tojas Jurgis Gliaudą paskai
tė jo parašytas hegzametro 
būdu 52 eilutes apie Ed. 
Arbą, kuriam kaip tik tą 
dieną išpuolė gimtadienis.

Atsistojimu ir tylos mi
nute pagerbtas gegužės 31 
d., miręs Dailiųjų Menų 
Klubo narys arch. Jonas 
Mulokas.

Ilgesniame pranešime Ed
mundas Arba kalbėjo apie 
lietuvišką architektūrą, ar 
jos lietuvišką stilių galimy
bę išsaugoti gyvenant užsie
nyje. Jaunoji lietuvių ar
chitektų karta, išsimoksli
nusi svetimtaučių universi
tetuose, mokoma nesiskai
tyti su tautiniais paskirų 
tautų architektūriniais pa
grindais. Dabartinė ameri
kiečių architektūra, kokią 
matome didmiesčiuose, yra 
visiškai menka, nereikalin
ga gilesnio įsijautimo, nei 
didesnių pastangų. Ketur
kampių dėžių pristatyti iš
tisi rajonai, neturintieji jo
kio meninio, architektūri
nio grožio. Tokioje painia
voje įnarplioti lietuviai ar
chitektai lengvai gali pasi
mesti ir paskęsti bespalvė
je, bejausmėje, be jokio 
charakterio statyboje.

Senųjų raštų dėka atran
dama, kad lietuviškos ar
chitektūros pagrindų rei
kia ieškoti apie VI.. amž 
prieš Kristų. Vėliau imta 
naudoti akmens ir plytų 
statybinės medžiagos, da
vusios ilgiau išliekančių pa
statų. Lietuviškoji archi
tektūra yra labai sena ir 
savita. Tą dažnai nutyli 
svetimieji, gal to net ne
žino.

Mums gyvenant užsieny
je, nuolatos statant naujus 
pastatus, svarbu išlaikyti 
arch itektūroje lietuvišką 
charakterį, kuriam atsaky
mas nėra trumpas ar pa
prastas. Vien žirgų galvų 
ar Vyties įstatymas į pa
statą dar negarantuoja jo 
lietuvišką charakterį, nes 
visas pastatas turi būti har
moningai apjungtas bendra 
lietuviška nuotaika, o no
rint to atsiekti reikia daug 
padirbėti, turėti nemaža lie
tuviškos statybos duomenų.

Dabar pradėti statyti na
mai senesniems žmonėms, 
lietuviams, turėtų turėti aiš
kų lietuvišką būdingumą. 
Nusikaltimas duoti juos 
projektuoti amerikiečiams. 
Bandydami sutaupyti pini
gų galima sumenkinti ne 
tik pastato grožį, bet ir vi
są jo vertę o statyba gali 
apsieiti net brangiau.

Iš visų meno sričių ar-, 
chitektūra geriausiai ir il
giausiai išsaugo tautos 
žmonių stilių, vaizduoja jos 
kultūrą. Turime galimybės 
tatai apsaugoti ir išsaugoti, 

todėl pasistenkime palikti 
gražius ir lietuviškus pa
status Amerikoje, Australi
joje ar kur begyventume.

Bolševikai sąmoningai 
griauna lietuvišką 

architektūrą
Gausiai susirinkusieji bu

vo kviesti pasisakyti. Ne
minint pavardėmis, štai 
trumpai kai kurie pareiški
mai .tenai padaryti:

— Komercinėje statybo
je irgi galima pritaikyti ge
rą, gražią ir tautinę archi
tektūrą netgi pigiau, negu 
standartinėmis formomis. 
Reikia sumanumo, išmany
mo, žinoti medžiagų sudėti, 
jų pritaikomumą. Net da
bar vadinamus "kondomi- 
niumus”, kurie labai bran
gūs, žmonės lengviau per
ka, jei jie gražūs, patogūs, 
skirtingi nuo standartinių 
"dėžių”.

— Nauja amerikiečių ir 
kai kurių kitų valstybių 
statyba yra visai menka. 
Dėžę prie dėžės statyti ne
reikia mokslo. Dabar ame
rikiečių architektai, daž
niausiai, vartoja išdirbtus 
apskaičiavimus, tuo gadina 
naujus pastatus, juos pa
daro negražius, visuomenė
je naikina meniškumo po
jūtį. Lietuviai tokiam kvai
tuliui neturėtų pasiduoti, 
mums reikia pažinoti lietu
viškos architektūros savu
mus ir juos panaudoti ne 
tik lietuvių pastatuose, bet 
įnešti ir svetimiesiems, ku
rie irgi džiaugsis gražiu, 
originaliu, pastatu. Nebūti
nai amerikiečiams ar ki
tiems aiškinti, kad panau
dotas senas lietuviškas sta
tybos stilius. Lietuviška 
statyba būtinai turi būti 
naudojama lietuvių pasta
tuose, senelių namuose, pa
minkluose ir kitur.

— Reikia jungti tautinę 
ir praktišką puses. Steng
tis okupuotos Lietuvos ar
chitektams prenumeruoti 
užsieniečių architektų žur
nalų, kad jie gauto naujų 
minčių, o lietuviškumą jie 
patys bandys įvesti. Gaila, 
sovietai, okupavę Lietuvą, 
neleidžia mūsų architek
tams statyti lietuviškais 
stiliais pastatų, daugelį 
bruka šlykščiais standar
tais iš Maskvos.

— Kas yra tautinis me
nas? Atsakymui reikia pa
švęsti daug studijų. Meno 
filosofija bendra visoms 
meno formoms. Čiurlionis 
paliko tokius gilius pėdsa
kus, kad kelias dešimtis 
metų buvo stengiamasi gry
nai sekti Čiurlioniu, nors 
jis nebuvo architektas, o 
dailininkas. Čiurlionis iškė
lė lietuvių liaudies meninę 
kūrybą. Seniau reikėjo to
kių garsinimų, nes lietuvių 
tauta, ilgai okupuota, buvo 
silpna, pasimetusi, svyruo
jančiais pagrindais. Bet me
tai iš metų, jau prieš so
vietams okupuojant Lietu

vą, mes turėjome gerus ir 
tvirtus tautinius pagrindus 
net architektūroje, kurių 
greitu sugriovimu netikėta. 
Dabar reikia lietuviškos ar
chitektūros stilių saugoti, 
praktiškai ir nuolatos nau
doti ypač užsienyje, nes 
okupuotoje Tėvynėje ne vi
si ir ne visur gali jį panau
doti. Užsienio liet, archi
tektai turėtų rasti būdų 
bendrauti su kolegomis 
okup. krašte. Jei to negali
ma daryti laiškais, tai ban
dyti asmeniškai keliaujant.

— Kažin ar verta skirs
tyti stilius lietuviškais, ir 
tarptautiniais. Kiekvienas 
lietuvio sukurtas darbas 
yra lietuviškai kultūrai lai
mėjimas ir kaipo tokius tu
rime priskirti lietuviškai 
kultūrai. Be lietuviško tono 
negalės būti geras archi
tektas, ar geras dailininkas. 
Vėliau jie bus suskirstyti ii 
išstatyti laiptais. Viskas, 
kas pastatyta Lietuvoje 
prieš keletą ar kelioliką 
šimtmečių yra lietuviškos 
kultūros dalis. Net jei bu
vo pakviesti pagrindiniai 
meistrai italai statyti baž
nyčių, bet jie nelipdė skulp
tūrėlių ar nepiaustė smulk
menų — pagrindinius dar
bus atliko lietuviai ir vis
kas yra niekeno kito, o lie
tuvių tautos kultūrinė nuo
savybė. Ir dailininkai, seno
vėje ilgai gyvenę ir sukūrę 
mūsų tautai būdingų pa
veikslų yra lietuviška tapy
bos dalis, to nesibijokime.

— Kažin ar viskas, ką 
svetimieji sukuria, skaity
tina lietuviška kultūra. Kai 
buvau vaikas, Kaune plačiai 
dainavo visi, ne tik studen
tai, dainelę ”0 sole mio, o 
sole mio . ..” Argi galėtume 
tokią lietuvių dainuojamą 
italų dainušką laikyti lie
tuviškos kultūros dalimi?

— Nereik maišyti formą 
su turiniu. Lietuvoje gimę 
menininkai yra mūsų, bet 
ne kažin kokie pravažiuo
jantieji.

— Mums reikia laikytis 
senos lietuvių liaudies kū
rybos pagrindų, tik jų at
ramoje galima ieškoti nau
jumų. Dabar amerikiečiai, 
kaip ir sovietai, stengiasi 
tautines mažumas suvieno
dinti, todėl kiša nuvalkiotą, 
banalų statybinį stilių, 
biaurią muziką.

— Gerai, kad užsiminta 
muzika. Iš komunistų pa
vergtos Lietuvos gauname 
daug plokštelių. Daugelis 
turi tik lietuviškai skam
bančius žodžius, be melodi
jos rusiškos. Kodėl dėl to 
mūsų muzikai per spaudą 
bei asmeniškais kontaktais 
nenurodo lietuvių kompozi
toriams Lietuvoje? Užsie
nio liet, kompozitoriai taip 
pat turėtų labai griežtai lai
kytis lietuvių liaudies muzi
kos pagrindų, nepaskęsti 
tarptautiniuose garsuose, 
nieko bendro neturinčiuose 
su lietuvių muzika.

— Mums reikia paverg
tiesiems duoti daugiau lie
tuviškumo. Nuvažiavus ap
lankyti giminių kalbėti ne 
tik apie automobilių, suk
nelių ar duonos kainas, bet 
ir lietuviškomis temomis, 
lietuvių istorijos, teritori
niais reikalais, lietuviškos 
architektūros, muzikos te
momis. Nereikia su rusais 
kalbėti rusiškai, net jei 
mokėtumėte.

— Tautiškumas yra am
žinas klausimas. Prisimenu, 
Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune kilo klausimas 
dėl kepurių, kaip jas pada
ryti lietuviškomis. Studen
tų korporacijos norėjo tu
rėti ko lietuviškiausias ke
puraites. Humanitariniame 
fakultete buvo toks latvis 
Antons, gerai kalbėjo, gra
žiai lietuviškai rašė. Vieno 
ginčo įkarštyje jis atsisto
jęs tarė: "Tautiškumą rei
kia turėti širdyje, o kepu
rės tautiškumas visai ne
svarbus”. Taip ir su mūsų 
menu. Lietuviška architek
tūra, kaip ir viskas kas lie
tuviška, bus ir tautiška.

Buvo ir daugiau pasisa
kymų.

A. A.

EMILIJAI BALIENEI
Lietuvoje mirus, dukrai JOANAI RAČYLIE- 

NEI ir jos šeimai, reiškiam gilią ir nuošir
džią užuojautą

A. A.

VIKTORUI VILKUTAIČIUI
Vokietijoje mirus, jo žmonai ELENAI, sūnui 
RIMUI, seserims ALDONAI AMBRAZ1E- 
NEI, LEOKADIJAI CIVINSKIENEI, BIRU
TEI GEDVILIENEI, DANUTEI MIKALIŪ- 
NIENEI ir broliui VYTAUTUI su šeimomis 
reiškiame gilią užuojautą

Jadvyga ir Petras Stravinskai 
Jurgis Stravinskas

Mielam Kolegai,

DR. JUSTINUI KUNCAIčIUI 
staiga mirus, jo žmonai JADVYGAI, dukte

rims EGLEI ir NERINGAI su šeimomis, sū

nui HEKTORUI ir giminėms nuoširdžią 

užuojautą reiškiame ir drauge liūdime

Sekančiu Dailiųjų Menų 
Klubo pirmininku yra Bro
nys Raila.

šeimininkai Alė Rūta-Ar- 
bienė, Edmundas Arbas, jų 
dukrelė dailininkė Rasutė 
visus labai gražiai pavaiši
no. Kai kas filmavo, darė 
foto nuotraukų.

Metr. —

*One 
Thing 

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

for mote mformition 
wnte to:

Supcrior Gtntral 
1220 Main StrMt
Ltmoot, 1W439

Polė ir Linas 
S t a š k n n a i 

Julija ir Adolfas 
Šalkauskai

Halina ir Antanas 
M i 1 a k n i a i
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Lietuvių golfininkų turnyras Clevelande
Kasmet lietuviai golfinin- 

kai, vasarai baigiantis per 
Darbo Dienos savaitgalį, 
surengia golfo sezono pa
baigtuves. JAV ir Kanado
je, susibūrę Į golfo klubus, 
skirtingose vietovėse pra
veda pirmenybes. Šiais me
tais toji garbė teko Cleve- 
landui, surengiant XVIII 
šiaurės Amerikos Lietuvių 
Golfo Pirmenybes rugsėjo 
3-4 dienomis Quail Hollovv 
Inn klube. Rengimo komi
tetą sudarė Edvardas Bliu- 
mentalis, Algis Nagevičius, 
Ričardas Pauliukonis, Rai
mondas Račila, Rimantas 
Saikus ir Juozas Vasis.

Penktadienį, pirmenybių 
išvakarėse, atskiroje patal
poje buvo jaukus susipaži
nimo ir registracijos vaka
ras, kuriame šeimininkavo 
darbščios golfuotojų šei
mų narės: Joana Račilie- 
nė, Lilita Račilienė, Lion
giną Nagevičienė, p. Ma
žonienė, Daina Urbaitytė ir 
Teresė Urbaitienė. Regis
traciją tvarkė Pranas Raz- 
gaitis ir Vincas Urbaitis 
talkininkaujant V. Snars- 
kiui. Tą vakarą užsiregis
travo iš Chicagos 14 gol
fuotojų, iš Detroito — 10, 
iš Toronto — 37, ir iš Cleve- 
lando bei apylinkių t— 16.

Svečių tarpe buvo ir bu
vęs clevelandietis Pijus 
Nasvytis, kuris, anot jo pa
ties sąmojingo pasakojimo, 
Hartforde įsteigė lietuvių 
golfuotojų klubą, suside
dantį iš trijų narių. Tačiau 
su pasididžiavimu pabrėžė 
atvežęs su savim būsimą 
čempioną, Džiugą Miniuką, 

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 Člevelando.

Norintieji pirkti ar’ parduoti prašom kreiptis 
į mano įstaigą.

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

kurio mamytė esanti Eleo
nora Dvarionaitė-Miniukie- 
nė, garsiojo komp. B. Dva
riono sesuo. Dalyvių tarpe 
matėsi žymus skaičius jau
nimo, dar nepersiritusio per 
20 metų.

Sekančias dvi dienas oras 
buvo puikus, todėl ir gerai 
suorganizuoto turnyro eiga 
vyko sklandžiai. Pirmą kar
tą tarpmiestinių turnyrų is
torijoje buvo įvesta "šūvio’’ 
stiliaus turnyro pradžia. 
Vietoj to, kad žaidėjų ke- 
turiukės paeiliui pradėtų 
nuo pirmos skylės, o toli
mesnieji sektų, laukdami 
savo eilės, šį kartą keturiu- 
kės buvo paskirstytos po 
visa 18 skylių. Davus ženk
lą šūviu, visi pradėjo žaidi
mą tuo pačiu metu. Tuo bū
du sutrumpėjo turnyro lai
kas ir liko daugiau laiko 
susipažinti ir padraugauti. 
Praeityje ne kartą buvo 
taip atsitikę, kad paskuti
nioji keturiukė iš lauko 
grįžta jau temstant, ir vos 
spėja į trofėjų dalinimo ce
remoniją bei tradicinį ban
ketą. Teko patirti, kad dau
guma dalyvių nauja tvarka 
buvo labai patenkinti.

Sekmadienio vakare da
lyviai ir svečiai rinkosi j 
banketą ir trofėjų įteikimo 
iškilmes. Pavalgius pietus, 
svečius pasveikino Clevelan- 
do Lietuvių Golfo Klubo 
pirmininkas Algis Nagevi
čius. Po trumpo ir nuotai
kingo žodžio, ceremonijų 
meisterio pareigas perdavė 
Ričardui Pauliukoniui. Il
gas stalas buvo pasipuošęs 

skoningomis trofėjomis ir 
pereinamąja meisterio tau
re, kurią įsteigė ir klubui 
padovanojo Valdukaičių šei
ma a. a. Edmundo Valdu- 
kaičio atminimui. Koman
dinių varžybų taurę prieš 
keletą metų padovanojo 
JAV Krašto valdyba.

Ričardas Pauliukonis su
pažindino dalyvius su sta
tistiniais daviniais, praneš
damas, kad turnyre dalyva
vo 88 žaidėjai iš 7 vietovių. 
Visų dideliam nustebimui, 
meisterio klasės čempiono 
taurė teko svečiui iš Hart
fordo, Džiugui Miniukui. 
Komandines varžybas lai
mėjo Chicaga, palikdama 
Torontą antroje ir Cleve- 
landą trečioje vietoje.

Antrą Meisterių klasės 
vietą paėmė T. Lapas iš 
Chicagos, o A. Siminkevi- 
čius (Toronto) ir M. Petro
šius (Chicaga) turėjo pasi
tenkinti trečios vietos titu
lu. Toliau rezultatai yra to
kie

Vyrų A klasė — I vieta
— A. Nagevičius (Clevelan- 
das), IT v. — R. Šimkus 
(Toronto) ir III v. — A. Mi
kelėnas (Toronto).

Vyrų B klasė: I vieta — 
J. Astrauskas (Chicaga),
II v. — K. Navasaitis (De
troitas) ir III v. — R. šap- 
lys (Toronto).

Vyrų C klasė: Iv. — B. 
Paulionis (Clevelandas), II
— M. Žitkus (Clevelandas) 
ir III v. — V. Petrulis (De
troitas).

Vyru D klasė: I vieta —
E. Ramas (Toronto), II — 
A. Karalius (Chicaga) ir
III v. — J. šuwaga (To
ronto) .

Senjorų klasė: I vieta — 
A. Simanavičius (Toronto), 
II v. — B. RaceviČius (Chi
caga) ir III v. — V. Vaito
nis (Roch esteris).

Moterų klasė: I vieta — 
E. Kekštienė (Toronto), II 
v. — A. Vaitkienė (Chica
ga), III v. — I. Kymantie- 
nė (Toronto).

Jaunių klasė: I vieta — 
M. Posadecki, II v. — R. 
Bagdonas, ir III v. — R. 
Prakapas, visi iš Toronto.

Toliausiai išmušto sviedi
nio varžybas laimėjo A. Si- 
minkevičius (Toronto), iš
mušęs sviedinį 272 jardus. 
Moterų nuotolio varžybų 
laimėtoja tapo A. Vaitkie
nė — 166 jardai (Chica
ga).

Trofėjas atsiėmę laimė
tojai, lydimi plojimų ir svei
kinimų, su pasididžiavimu 
dekoravo stalus savo laimė
jimų įrodymais. Orkestrui 
grojant, svečiai šoko ir 
linksminosi, atnaujindami 
senas pažintis ir užmegzda
mi naujas. Ir vėl buvo pasi
žadėta susitikti ateinančiais 
metais dar nenumatytame 
mieste, o Clevelande — 
1987 metų vasaros gale.

Člevelando Golfo klubas, 
vadovauj amas jaunosios 
kartos golfo žaidėjų, yra 

gerai organizuotas, susi
klausęs ir energingas. Val
dybai ir rengėjams dalyviai 
ir svečiai reiškia savo pa
dėką.

Aurelija Balašaitienė

• Aušra ir Rytas Babic
kai vasaros pradžioje persi
kėlę į naujus namus, rugsė
jo 5 dieną savo bičiulių ir 
draugų tarpe atšventė link
smas įkurtuves. Svečių tar
pe buvo šv. Jurgio parapi
jos choras, vyrų oktetas ir 
parapijos komitetas su šei
momis. Gražioje erdvaus 
kiemo aplinkoje, po plačia
šakiais ąžuolais ir klevais, 
darniai skambėjo vyrų ok

PO. Box 94535
Cleveland, OH 44101

Two drawings will be held each month in 
August, September and October. You may 
enter as many drawings as you likę and as 
often as you likę. Lottery Sales Agents have 
entry envelopes. VVinners will be notified

Each award to be $10,000, less applicable Federal 
VVithholding Tax. Lucky winners may ūse the net

by mail.

‘Arpber H©lidays”
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO

Dar yra vietų šiose grupėse:
Spalio 5 —$1229.00 Gruodžio 26—$1175.00

(su Ryga) (su Ryga)

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

mokesčiu.
1981 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ jau pa
tvirtintos — pirmoji grupė išvyksta balandžio 18 

d. REGISTRACIJAS PRIIMAME DABAR.

Registracijos, informacijos reikalu 
SKAMBINKITE 

1-800-722-1300 (TOLL FREE) 
Massachusetts ir Kanadoje 1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEMBEA

Įstaigai vadovauja: 
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.

PRICES ARF. BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
ro CHANCES.

teto "repeticija", prisidėjus 
dar ir kitų chorų balsams. 
Pranas Ęazgaitis Šv. Jur
gio parapijiečių vardu šei
mininkus apdovanojo kris
talo servizu ir padėkojo Ry
tui ir Aušrai už jų nenu
ilstamas pastangas puose
lėti lietuvišką dainą ir tar
nauti senosios Člevelando 
lietuvių parapijos naudai. Į 
trumpus sveikinimus ir lin
kėjimus Rytas Babickas sa
vo ir Aušros vardu tarė pa
dėkos žodį ir pranešė, kad 
kadaise nebaigtas kalėdinių 
giesmių plokštelės projek
tas bus pagaliau atnaujin
tas ir įvykdytas, senąsias 
tradicines giesmes dar pa
pildant naujomis.
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• Pedagoginio lituanisti
kos instituto valdyba kvie
čia šiais metais baigusius 
lituanistinių mokyklų abi
turientus, o taip pat ir vi
sus kitus bet kurio amžiaus 
lietuvius įstoti į institutą ir 
giliau susipažinti su mūsų 
tautos istorija, literatūra, 
kalba, tautosaka.

• Juozas B. Laučka, Atei
tininkų federacijos vadas, 
sendraugių stovykloje, Ken- 
nebunkporte, Me., buvo iš
tiktas širdies priepuolio. 
Pirmąją pagalbą suteikė 
stovykloje dr. Giedraitienė. 
Po to buvo nuvežtas j Rid- 
deford, Me., ligoninę, kur 
atsigavo, o rugsėjo 1 d. su
grįžo į namus, kur žmonos 
prižiūrimas sveiksta, ir, sa
ko, gerai jaučiasi.

• Irena S. Delvings, Cle
velande, atnaujindama pre
numeratą, pridėjo auką Dir
vai 10 dol. Ačiū.

• Ramūnas Švarcas, gyv. 
Seven Hills, Ohio, prie pre
numeratos pridėjo auką 
Dirvai paremti 10 dol. Ačiū.

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nabonwide is on you' sode

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (210) 531-2211 arba 
SAULIUI 1216) 161-3500.

MEDICAL OPPORTUNITIES 
HEAD NURSE

We have an immediate fui! time open- 
ning for a head nvrse in our level 2 
nurserv unit. Individus) mušt have 
exp. ln Neonatal intensive Care 
Previous supervisory exp. io desir- 
able. Competitive salary and full 
range of iringe benefits. Apply at 
Personnel Office.

ST. LUKE’S MEMORIAL 
HOSPITAL

1320 W1SCONSIN AVENUE 
RACINE, W1SCONSIN 53403 

414-636-2292
(33-35)

TUFPAK, INC. 
OSSIPEE, N. H. 

PLASTIC BAG MFG.
EXPER1ENCED PRINTER required. 
Beautiful tax free N. H. Lakęs 
Region. Modvrn Flexo Presses. Excel- 
Jent conditions with long-term job 
security. Call for appt.

603-539-4126

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.: 412-2187

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Lieensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįsta ■* firma, kuri per daugelį mėty skubiai ir 

tiksliai aptarnauja savo skaitlinę* klij«ntar*. siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
I LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.

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

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

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

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

Tel.: (212) 758-1150, 758-1151
Apple-Valley, Minn. 55124 
So. Boston, Mass.*02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Port Wayne. tad. 46608 
Graad Rapids, ML 49505 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington, N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. 08701 
Montebello. Ca. 90610 
Miami Beach, Flo. 33139 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07106 
New York, N.Y. 10008 
New York, N. Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia, Pa. 19141 
Pittsburgh, Pa. 15203 
Waterbmy, Conn. 06710 
TCorcheater, Mase. 01610 
Yoan»town. Ohio 44503

72 County jRoad No. 42 
393 West Broadway 
1880 Seaview Avė. 
2501 West 69 Street 
6089 Statė Boad

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

WA 5-2737
884-1733

1807 Beineke Road 432-5402
1541 Plainfield Ava, NE 616-361-5960
194-B Main Street
1082 Springfield Avė. 
1839 Park St
241 ’Fourth Street

1800 W. Beverly Blvd. 
1352 Washington Avė. 
13Ž9 Boulevard
698 Sanford Avė.
45 Seeond Avė.
135 West 14 St.
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd.
1307 E. Carson Street 
555 Cook Street 
144 MiUbury Street 
309 W. Federal Street

201-342-9110
374-6446

203-232-6600
FO 3-8569 

213-727-0884 
305-532-7026

LO 2-1446 
373-8783

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

756-1668
SW 3-2868 

RI 3-0440

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

OPPORTUNITY FOR
RN/DIRECTOR OF NURSES 
204 bed skilled NURSING HOME 
knovvledgeable of Statė & Federal re- 
gulations supervisory experience. Sala- 
ry commcnsurate with e>perience & 
ability. Liberal personnel policies & 
fringe benefits.

APPLY TO:
SAVOY TERRACE

30^ W. BURWASH 
SAVOY, ILL. 61874 

(29-38)

WANTED JOURNEYMEN 
PLASTIC INJECTION MOLD 

MAKERS 
to work and live in a sinal congenial 
Community. Precision mold shop 
serving the eleetronies industry has 
openin*js which require a minimum 
8 years currunt experience in custom 
mold shop environment. Excellent 
benefits, profit sharing Send resume 
or call:
MASTERCRAFT MOLD, INC.

5621 NORTH 53RD AVĖ.
GLENDALE, AZ. 85301 

(602) 931-9105 
(31-54)

FOR SALE
Tavern and living quat- 

ers and parking lot. Call: 
883-5027. (35-36)

VVANTED - Deslgner wl»h mini
mum 5 years expertence ln 
electro-mechanlcal devlces. 
Electromagnet experlence 
preferred. Ability to do electrl- 
cal and mechanical engineer- 
Ing requlred. Good drawlng, 
wrltlng and communlcatlons 
skllls necessary. Successful ap- 
plicant wlll be relocated to the 
I.M.I., Boyne City, Michigan 
plant. Send resume to Industri
al Magnetlcs, P.O. Box 406, 
Boyne City, Michigan 49712

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

HOITSE FOR SALE
Near Our Lady, off East 

185 St. Bungalow, 3 bed
rooms, 2 baths, 2 vai gar- 
age, sun porch. Aluminum 
sided. Call: 481-9300.

George Knaus Realtor
(33-35)

• 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.

JAKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga

Deda E., William J. Sr., 
W iii i am J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Scbmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

SM /uperior Avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SĄSKAITĄ

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

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /bvings

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DIRBO VALANDOS: ĮS

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

• "Kitokios Lietuvos il
gesys” knygos pristatymas 
Clevelando visuomenei įvy
ko praeitą sekmadienį Lie
tuvių Namuose, dalyvau
jant šimtinei svečių, jų tar
pe ir iš toliau atvykę Vyt. 
Alantas su ponia ir Vytau
tas Meškauskas su ponia.

Iškilmėse dalyvavo ir 
pats autorius Bronys Raila 
su ponia.

Plačiau bus kitame nu
mery.

• Sol. ALDONA STEMPU- 
ŽIENĖ lenkiasi publikai po 
"Carmen” spektaklio Chicagos 
Lietuvių operoj.

Ji atliks trumpą populiarių 
arijų koncertą NERINGOS 
TUNTO TĖVŲ Komiteto ruo
šiamame baliuje rugsėjo 24 d. 
Lietuvių Namų salėje.

Lino Stempužio nuotr.

• Baltiečių Sąjungos ben
dravimo vakaras įvyks spa
lio 1 d., 7:30 vai. vale. Lie-

NERINGOS TUNTO TĖVŲ KOMITETAS 
MALONIAI KVIEČIA CLEVELANDO 

VISUOMENĘ DALYVAUTI JŲ RENGIAMAME

VASARĄ PALYDINT BALIUJE
LIETUVIŲ NAMŲ DIDŽIOJE SALĖJE 

rugsėjo 24 d. 6:30 vai. vakaro.
Solistė Aldona STEMPUŽIENĖ išpildys ari

jų programą, jai akompanuos pianistė Barbara 
Klonovvski. Baliaus metu svečius palinksmins Ne
ringos tunto sesės. Gros STRIMAIČIO orkestras. 
Skautės pavaišins svečius su puikia vakariene.

Bilietai 15 dol. asmeniui, o jaunimui iki 18 
metų 10 dol. Biletus ir stalus galima užsisakyti 
pas Marytę Puškorienę 486-8613. Balius rengiamas 
skaučių veiklai paremti.

Danguolė Vodopalienė
Neringos Tunto Tuntininkė

tuvių namų salėje. Progra
moje dalyvaus Grandinėlės 
30 asmenų vienetas, vado
vaujamas Liudo Sagio; lat
vė Ai ja Jirgenson, Cleve
lando Operos Draugijos so
listė; ir estė Tiina Kiik, To
ronto Karališkos Muzikos 
Konservatorijos auklėtinė, 
kuri akordeonu pagros 
Scarlatti ir Handel kūrinių 
ištraukas. Po programos 
bus šokiai.

Lietuvių visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti. 
Bilietų kaina $10.00 asme
niui, kuriuos prašoma užsi
sakyti pas B. Pautienienę 
(383-8225) ar A. Mackuvie- 
nę (692-2031).

ČIURLION IEČIAI
PRADEDA DARBĄ

Čiurlioniu ansamblis pra
deda darbą š. m. rugsėjo 
mėn. 18 d., sekmadienį, 12 
vai. Repeticijos vyks sena 
tvarka, sekmadieniais 12 
vai. ir trečiadieniais 8 vai. 
vak. Dainos mylėtojai, ypa
tingai jaunimas esate ma
loniai kviečiami Įsijungti į 
Čiurlionio ansamblį.

Čiurlionio ansamblio nu
matytas planas:

Spalio 22 d., šeštadienį, 
Lietuvių Namų dešimtme
tyje Čiurlionio ansamblis 

išpildys trumpą, operų iš
traukų (baliaus), progra
mą.

Lapkričio 26 d., šeštadie
nį, Lietuvių Dienose Cleve
lande, Čiurlionio ansamblio 
ir Rochesterio Tautinių šo
kių grupės koncertas, Die
vo Motinos parapijos salė
je.

1984 m. balandžio 8 d. 
komp. Šimkui prisiminti 
koncertas, Dievo Motinos 
parapijos salėje.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
METINIS BALIUS

Jau tradicija tapęs Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
Clevelando balius įvyks ir 
šiemet. Rengėjai ruošia 
kaip paprastai puikią vaka
rienę ,bus minkštų gėrimų, 
graži meninė programa ir 
šokiai, grojant geram or
kestrui.

Balius įvyks š. m. rugsė
jo 17 d., šeštadienį ir pra
sidės 6:30 vai. vak. — tuo
jau po vakarinių pamaldų. 
Bilietai asmeniui $12.50, 
moksleiviams — $7.50. Juos 
galima įsigyti arba rezer
vuoti parapijos raštinėje, 
tel. 431-5794 arba pas pa
rapijos tarybos narius.

6:30 vai. vak. kokteiliai, 
vai. vakarienė, 8:30 vai. 

meninė programa, o 9 vai. 
prasidės šokiai. Automobi
lius saugos speciali polici
jos apsauga.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
ŠVENTĖS 

INFORMACINIS 
SUSIRINKIMAS

Rugsėjo 15 d., ketvirta
dienį, 7:30 vai. vak. Lietu
vių Namuose šaukiamas 
Clevelando lietuvių infor
macinis susirinkimas dėl 
7-tosios Lietuvių Tautinių 
šokių šventės paruošiamų
jų darbų, šventė įvyks 1984 
m. liepos 1 d., Koliziejuje 
prie Clevelando. šventę sėk
mingai surengti reikia visų 
Clevelando lietuvių talkos, 
šventės rengimo komiteto 
pirm. dr. A. Butkus kviečia 
šiame susirinkime kuo gau- 
singiau dalyvauti.

• Bronius Kasakaitis, 
žurnalo Naujosios Vilties 
administratorius ir Chica
gos Lietuvių Tautinių Na
mų šeimininkas, lankėsi 
Clevelande.

• A. A. Viktorui Vilku- 
taičiui Vokietijoje mirus 
š. m. rugpiūčio 21 d., kur 
laikinai palaidotas Vasario 
16 kimnazijos kapinėse, 
broliai ir seserys Vilkutai- 
čiai, vietoj gėlių ant jo ka
po, atsiuntė Dirvai paremti 
100 dol. auka.

Dirva dėkoja už auką ir 
reiškia nuoširdžią užuojau
tą.

A. A. V. Vilkutaičio kū
nas, pildant paskutinį jo 
norą, bus perkeltas į Cleve- 
landą.

• Clevelando Žalgirio 
šaulių kuopos šaudymo už
baigimo balius ir trofėjų 
įteikimas įvyks š. m. rug
sėjo 18 d. 6 vai. vak. Lie
tuvių Namuose. Maloniai 
kviečiama visuomenė daly
vauti. Vietas rezervuoti tel. 
481-2130.

Meninę dalį atliks sol. 
Nora Braziulienė, pianistas 
Vytautas Puškorius ir jau
nieji menininkai brolis ir 
sesuo Mulioliai.

• Ateitininkų iškyla įvyks 
rugsėjo 25 d. 1 vai. p. p. 
Cliopin Forest Parke prie 
sankryžos Rt. 6 ir 306. Įva
žiavimas iš Rt. 6.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _
• 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 25 D. ateitinin
kų iškyla.

• 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.

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

• SPALIO 15 D. Ohio Lie
tuviu 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., 4 vai. — 
DicvoMotinos parapijos talki
ninkų vakarienė.

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

• LAPKRIČIO 13 D., 11:30- 
3:00 vai. parapijos salėje tra
dicinis šv. Jurgio parapijos fes
tivalis.

• LAPKRIČIO 19 D. kariuo
menės šventės minėjimas, Lie
tuvių Namuose.

• LAPKRIČIO 20 D. Korp! 
Fraternitas Lituanica 75 metų 
sukakties minėjimas Lietuvių 
Namuose.

MATAS & TURNER 

REALTY

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

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

IČlQ
Tel. (216) 531-3500

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

AMBER STUDIOS, mc
505 East 185 Street, 

CLEVELAND, Ohio 44119

H0WARD TURNER 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC

JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas



DIRVA žmonės ir organizacijos, 
nes jis gražiai su visais su
gyvena, skelbdamas Tėvy
nės meilę visiems.

BRONYS RAILA LAUKIAMAS 

CHICAGOJE

POVILUI DARGIUI
PAGERBTI BANKETAS

Povilas P. Dargis
Rugsėjo 17 d., šeštadieni, 

5 vai. vakare, Lietuvių Pi

liečių salėje Įvyks BANKE
TAS, pagerbti Povilą Dargį 
už jo darbą, vedant per 50 
metų Lietuvių Radijo pro
gramą Pittsburghe.

Rengėjais yra: Lietuvių 
kalbos mokykla ir Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoje 
3-čias apskritis, į kurį įei
na visos Vakarinės Penn
sylvanijos SLA kuopos.

Banketas r e n g iamas 
Pittsburghe, puošnioje Lie
tuvių Piliečių salėje.

Povilo P. Dargio Radijo 
programa yra girdima tri
jose valstijose: Pennsylva- 
nijoje, Ohio, West Virgini
joje, to taip pat ir Kana
doje.

Povilo Dargio Radijo pro
gramą remia visų pažiūrų

Lietuvos kariuomenės kapitonui

A. A.

DR. JUSTINUI KUNCAIČIUI

staigia mirtimi atsiskyrus su šiuo pasauliu, 

liūdesy likusią žmoną JADVYGĄ KUNCA1- 

TIENĘ, dukteris, vaikaičius, gimines ir ar

timuosius nuoširdžiai užjaučiame

Nora Braziulienė
Jadvyga Budrienė
Izabelė Jonaitienė
Gražina Natkevičienė
Janina Tallat-Kelpšienė

Netekus mylimo brolio
VIKTORO VILKUTAIČIO, 

tauraus, didžios širdies lietuvio, sunkiais ir 
skaudžiais žingsniais pabaigusio šios žemės 
kelią, reiškiame nuoširdžią užuojautą sese
rims — ALDONAI AMBRAZIENEI, LEO
KADIJAI CIVINSKIENEI, DANUTEI MI- 
KOLIŪNIENEI, BIRUTEI GEDVILIENEI 
ir broliui VYTAUTUI su šeimomis.

O VIEŠPATIES malone A. A. VIK
TORO darbai artimui tepražįsta mūsų že
mėje — gėriu, dosnumu ir meile.

M. Žilinskienė, 
S. Radzevičiūtė, 

Danguolė ir Antanas Tamulioniai

A. + A.

Šauniam lietuviui Gusarų kapitonui
VIKTORUI VILKUTAIČIUI 

negrįžtamai iškeliavus į Prabočių šalį, žmo
ną, sūnų, brolį VYTAUTĄ, seseris: ALDO
NĄ, LEOKADIJĄ, BIRUTĘ, DANUTĘ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir pra
šome neliūdėti, nes visų mūsų tas pat liki
mas

Jurgis ir Monika Juodžiai

VAIŽGANTO 50 METŲ 
MIRTIES MINĖJIMAS

Chicagos neolituanai ir 
tautininkai ruošia tautos 
žadintojo, rašytojo kan. 
Juozo Tumo-Vaižganto 50 
metų mirties minėjimą 
spalio 9 d., Lietuvių Tau
tiniuose namuose.

Paskaitą skaitys bosto- 
niškis humoristas, rašyto
jas ir poetas Antanas Gus
taitis, meninę dalį atliks 
dainuojančios žemaitės — 
Varanackienė, Stravinskie
nė ir Underienė, raštų iš
traukas skaitys jaunimas.

Lietuviškoji visuomenė 
kviečiama atsilankyti.

Minėjimą ruošia Korp! 
Neo-Lithuania Chicagos pa
dalinio valdyba, pirminin
kaujama Audronės Karalie
nės ir ALT S-gos Chicagos 
skyriaus valdyba, vadovau
jama dr. Leono Kriaučeliū- 
no.

• Stasys Lozoraitis, Lie
tuvos diplomatijos šefas, 
kuriam suėjo 85 metai am
žiaus. dėl širdies sutrikimo 
paguldytas ligoninėn.

• ALT S-gos East Chica
gos skyriaus ruošta Kazi
miero ir Elenos Pocių sody
boje Dirvai paremti gegu
žinė buvo sėkminga. Dalis 
pelno 450.00 dol. atiteko 
Dirvai, 50 dol. ALT Sąjun
gos valdybai. Skyriaus val
dyba yra dėkinga visiems 
prisėdėjusiems savo dar
bais bei dovanomis prie ge
gužinės pasisekimo.

M. ir E. Valiukėnai, ne
galėdami dalyvauti geguži
nėje įteikė $20.00 auką J. 
ir V. Katauskai įteikė 15 
dol. auką.

• Dr. Julita Trojanas, 
Maspeth, N. Y., atnaujinda
ma prenumeratą, pridėjo 
auką 13 dol. Ačiū.

• Vilius Bražėnas šią va
sarą praleido kalifornijoje 
JBS organizuotose ameri
kiečių jaunimo stovyklose 
kalbėdamas apie komunistų 
agresijas, paliesdamas ir 
Lietuvą.

• LB Palm Beach apylin
kės valdyba š. m. rugsėjo 
25 d. 2 vai. p. p. Juno Beach 
Metodistų parapijos mažo
joje salėje šaukia savo na
rių poatostoginį susirinki
mą, kuriame bus paminėta 
"Aušros” šimtmečio sukak
tis.

Šiai minėjimo programai 
užpildyti rašytoja VI. But
kienė skaitys paskaitą.

• Bostono lituanistinė 
mokykla mokslo metus pra
deda š. m. rugsėjo 17 d., 9 
vai. ryte šv. Mišiomis Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone. Mo
kinių registracija ir pamo
kos prasidės tuojau po šv. 
Mišių Gavin School patal-

Lietuvių visuomenė išei
vijoje, be abejo, gerai pa
žįsta mūsų žymųjį publicis
tą, rašytoją, Lietuvių žur
nalistų sąjungos garbės na
rį Bronį Railą. Jį pažįsta
me iš keletą knygų ii’ gau
sios publicistikos. Tai labai 
įdomi asmenybė. Jis puikus 
kalbėtojas. Aštrios, įžval
gios plunksnos ir taiklaus 
žodžio meisteris. Jis neven
gia kontroversijų, jos, kaip 
jis pats teigia, jam net 
patinka. Atidžiai sekda
mas išeivijos lietuvių gy
venimą ir pavergtos tėvy
nės pastangas, dažnai savo 
raštuose pakedena visoke
riopas negeroves, aštrokai 
paliečia mūsų "politiką”, 
pabara asmenis, kurie savo 
veikla siekia sau asmeniš
kos garbės, nei bendro labo.

Už visa tai, už "paglosty
mus prieš plauką" Bronys 
Raila nekartą buvo puola
mas, baramas, net nekultū
ringai koliojamas.

Tačiau tokie išpuoliaii šio 
vyro neatbaidė nuo užsi
brėžtų tikslų, darbo ir kū
rybos.

Ir štai džiugi žinia — 
Bronys Raila mums vėl pa
dovanoja dvi brandžias 
knygas "Raibos Agavos" ir 
"Kitokios Lietuvos ilge
sys”. šių knygų sutiktuves 
Lietuvių žurnalistų sąjun
gos centro valdyba ruošia 
š. m. rugsėjo mėn. 18 d., 
sekmadienį, 3 vai. p. p., 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose, Chicagoje. čia apie 
šių knygų turinį nekalbėsi
me, o apie jas išgirsime 
knygų sutiktuvėse.

Knygą "Raibos Agavos” 
sutiktuvėse aptars rašytoja 
Nijolė Jankutė-Užubalienė, 
o "Kitokios Lietuvos ilge
sys” — Draugo redaktorius 
Mykolas Drunga.

Sutiktuvių programai va
dovaus Lietuvių žurnalistų 
sąjungos centro valdybos 
vicepirmininkas Algirdas 
Pužauskas.

Po knygų aptarimo žodį 
tars ir pats kaltininkas 
Bronys Raila. Neabejoja
ma, šia proga knygų auto
rius palies ir mūsų dabar
ties gyvenimo skaudžiau
sias žaizdas. Po jo kalbos 
kiekvienas iš dalyvių galės 
ką nors klausti ir į klausi- 

pose, tose pačiose, kur vyk
sta jau eilė metų.

Mokestis už mokslą mo
kiniui $110.00, dviem ar 
daugiau mokinių iš tos pa
čios šeimos 5145.00.

Šiais metais lituanisti
nės mokyklos tėvų komitetą 
sudaro: pirm. Ramūnas 
Kalvaitis, sekr. Gloria 
Adomkaitienė, ižd. Bronius 
Banaitis ir narė Erna Ka- 
len.

Tradicinis mokyklos ba
lius įvyks spalio 22 d. So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje. 

mus atsakinės Bronys Rai
la.

Bus šiose sutiktuvėse 
proga sutikti autorių, įsi
gyti naujas knygas su au
toriaus autografu ir prie 
kuklių vaišių visiems nuo
širdžiai pabendrauti. Taigi 
mielas svečias laukiamas 
Chicagoje ir tikimės, kad 
knygų sutiktuvės susilauks 
šilto visuomenės dėmesio ir 
gausaus dalyvavimo.

Jurgis Janušaitis

• ALT Sąjungos St. Pe- 
tersburgo skyrius rugsėjo 
21 d. ruošia nuotaikingą iš
vyką — gegužinę Seminole 
parko 8 paviljone. Pradžia 
10 vai. ryto, karšti pietūs 
12:30 vai. Veiks turtingas 
laimės šulinys, muzika ir 
dainos primins tėviškėse 
praleistas dienas, šokiai. 
Nariai su draugais ir arti
maisiais ir visi šioje koloni
joje gyveną lietuviai malo
niai kviečiami dalyvauti 
šioje išvykoje.

• St. Petersburgo Lietu
vių klubo rudens sezono 
atidarymas įvyks spalio 15 
d., šeštadienį, su banketu, 
šokiais ir koncertine pro
grama, kurią atliks iš New 
Yorko pirmą kartą j Flori
dą atvykęs vienetas "Jinai 
ir trys Gintarai" ir aktorius 
Paulius Rajackas — panto- 
mikas. Rezervuoti stalus ir 
bilietus įsigyti iš anksto pas 
klubo sekretorę Aldoną 
Krulikienę, telef. 367-1231 
arba klube pietų metu. Prie 
durų bilietai nebus parda
vinėjami.

• E. Andruška, iš Wood- 
haven, N. Y., siųsdamas 
auką rašo:

"Dirvos loterijoje laimė
tą moterišką kailinį paltą 
Buršteino krautuvėje atsi
ėmėme laike lietuvių dienų 
Chicagoje.

Dėkojame už suteiktą 
proga laimėti gerą dalyką. 
Ta proga siunčiame mažą 
auką Dirvai paremti."

• Amerikos Lietuvių Ta
ryba Clevelande, vadovau
jama inž. A. Pautieniaus, 
įteikė Dirvai paremti auką 
25 dol. Ačiū.

• Kazys Mykolaitis, De
troite, atnaujindamas Dir
vos prenumeratą, pridėjo 
auką 10 dol. Ačiū.

• Aleksas ir Lily Kaziai, 
Hot Springs, Ark., atnau
jindami prenumeratą, pri
dėjo auką 13 dol. Ačiū.

• Rimas Gulbinas, Palos 
Park, III., atnaujindamas 
prenumeratą, pridėjo auką 
13 dol. Ačiū.

• Gražina Kenter. Dan
bury, Ct., atnaujindama 
prenumeratą, pridėjo auką 
13 dol. Ačiū.
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