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JAV ir Vakarų Europa
Sutaria dėl taktikos, bet 

ne dėl strategijos

Rugsėjo 22 d. Washingtone 
teko dalyvauti MID-ATLAN- 
TIC CLUB priešpiečiuose 
(lunch). Klubas siekia išryš
kinti abejose Atlanto pusėse 
esančių demokratinių valsty
bių bendrus interesus ir aptar
ti būdus, kaip juos panaudoti 
visų labui. Visiems išdalintas 
dalyvavusių klubo narių ir jų 
svečių sąrašas buvo gana įspū
dingas. Jame buvo eilė amba
sadorių, mažesnio rango dip
lomatų, įvairių universitetų ir 
kitų mokslinių institucijų pa
reigūnų, politikų ir žurnalistų. 
Kadangi šalia kiekvieno daly
vio pavardės buvo ir instituci
jos pavadinimas su kuria jis 
yra susijęs, DIRVOS vardas 
buvo labai geroje kompanijo
je: su londoniškiu The Times, 
New York Times, Wall Street 
Journal, Frankfurte Allgemei- 
ne Zeitung, Die Welt, Foreign 
Policy ir kt.

Juos visus sutraukė numaty
tas Valstybės Pasekretoriaus 
(Assistant Secretary of Statė) 
Richard Burt pranešimas. Gy
vename juk labai įdomioje, jei 
nesakyti kritiškoje, tarptauti
nėje situacijoje. Tiesa, jis kal
bėjo ‘off the record’ - t.y. pri
vačiai, bet ne oficialiai - ir to
kiais atvejais nedera jo cituoti, 
bet, žinoma, galima jo minti
mis pasinaudoti ir todėl kai 
kurie klausytojai buvo atsine
šę‘tape-recorderius’. Juo visą 
laiką naudojosi šalia sėdėjęs 
CNN komentatorius Daniel 
Schorr.

Faktinai pasekretorius Burt 
jokių sensacijų ir nežinomų 
dalykų nepaskelbė, bet gana 
atvirai pakalbėjo apie dabar
tinę Siaurės Atlanto sąjungos 
padėtį, kuri nėra paslaptimi 
akylesniems laikraščių ir ma
gazinų skaitytojams. Priklau
sydamas tokiems, buvau bent 
patenkintas, kad mano turi
mas vaizdas nedaug skiriasi 
nuo Valstybės Departamen
te esamo. • ••

Aplamai imant, abejose 
šiaurinio Atlanto pusėse esa
mų demokratinių valstybių 
pajėgumas turėtų leisti joms 
daugiau dominuoti pasaulyje, 
jei jos turėtų bendrą ilgalaikę 
strategiją, ko ir kaip siekti. 
Bet vietoje to, jos tik kartais 
susitaria dėl taktikos, kurios 
laikytis vienu ar kitu atveju. 
Tai išplaukia iš tų valstybių 
politinės santvarkos, dažnai 
besikeičiančių vyriausybių, 
ekonominių sąlygų, technikos 
pažangos, laisvo ūkio pobū
džio, pažiūrų evoliucijos, ne
noro perleisti dalį savo suvere
numo bendrai organizacijai ir 
t.t. ir t.t.

Tiesa sakant, jas tampriau 
jungia tik sovietų pavojus, ku-

Vytautas Meškauskas

ris irgi nėra vertinamas vieno
dai. Ant popieriaus sovietų 
pranašumas yra aiškus. Prasi
dėjus atominei gadynei ame
rikiečiai apsiginklavo ir, pa
gal buv. Gynybos Sekretorių 
Harold Brown, sustojo, tuo tar
pu sovietai ne tik pasivijo, bet 
ir toliau ginkluojasi. Tiesa, 
net beginklio P. Korėjos lėktu
vo numušimas pademonstravo 
kad sovietų gynyba nėra tokia 
gera kaip reikėtų laukti ir 
techniškai jie vistiek atsilikę, 
bet atominiai ginklai yra tokie 
baisūs, kad jei praktikoje veiks
minga pasirodytų tik maža 
dalis sovietų arsenalo, jie vis
tiek galėtų pridaryti sunkiai 
pakeliamos žalos.

Vienu žodžiu — prieita vi
suotinos pažiūros, kad norint 
susitarti dėl beprasmiškų gink
lavimosi lenktynių sustabdy
mo, reikia patiems apsigink
luoti. Juo labiau, kad sovietai 
beveik masiniai pradėjo ga
minti vidutinės distancijos ra
ketas, kurios tiesiogiai negrąso 
Amerikai, bet yra nutaikintos 
į artimesnius kaimynus. Euro
poje pradėta nepasitikėti iki 
šiol be jokio plyšio buvusiu ato 
miniu skėčiu: ar tik amerikie
čiai, nenorėdami rizikuoti sa
vo miestų sunaikinimu, nepa
liktų Europos savo likimui? 
1977 metais Vakarų Vokieti
jos kancleris Schmidtas sugal
vojo, kad Europos užtikrini
mui amerikiečiai V. Europoje 
laikytų savo panašios distanci
jos raketas. Iš pradžių tai min
čiai buvo pritarta, bet vėliau 
pradėta abejoti. Ypač atomi
nio karo baimė pražydėjo no
rint apsiginklaviman įvesti 
neutrono bombą, kuri padary 
tų mažesnių materialinių 
nuostolių, bet užmuštų lygiai 
tiek pat žmonių kaip senosios. 
Tai baidė europiečius, kurie 
galėtų būti pirmomis susirė
mimo aukomis. 1979 metais 
NATO kraštai sutarė eiti prie 
tokio ‘vidutinės distancijos’ 
apsiginklavimo, tačiau kartu 
ir derėtis su sovietais, duodant 
jiem suprasti, kad Vakarų pu
sė atsisakytų nuo tokio apsi
ginklavimo, jei sovietai irgi 
nuo jo atsisakytų, ar bent ge
rokai sumažintų savo tokių 
ginklų skaičių

Derybose iki šiol sovietai 
nebuvo sukalbami. Maskva 
laiko susidariusią padėtį geru 
įrankiu padidinti natūralų 
plyšį tarp Amerikos ir Europos 
Tam tikslui ji vykusiai išnau
doja visuotiną karo nenorą ir 
jį kursto. Kol kas Europa ne
atsisakė savo tikslo - įsileisti į 
savo teritorijas vid. distan*" 
atominius ginklus - kas t 
priversti sovietus ring*i de
rėtis. Tą užsimojimą neišpil-

----------------------------------- ——------------------- ------- Ruduo Lietuvos miške.

Laisvai mastyti gražu, bet dar 
gražiau mąstyti teisingai

Ok. Lietuvoje lei
džiama LKB Kronika 
Nr. 59, š. m. rugpiūčio 
15 d., neseniai pasieku
si laisvąjį pasaulį, įžan
giniame rašo:

Lietuvos Bažnyčios pa
dėtis žymiai pasunkėjo, pra
dėjus valdyti J. Andropo
vui. Geriausi kunigai šanta
žuojami, grasinama kalėji
mu ir pan. Gaudomi ir bau
džiami protestu parašų rin
kėjai, tardomi ir tikintieji 
— suaugę ir vaikai. Plačiau
siai išvystyta ateistinė pro
paganda, šmeižtai prieš ku
nigus. Per spaudą ir televi
ziją, aiškinama, kad val

džius NATO sąjunga patirtų 
didelį smūgį, kurio visų pasė
kų dabar dar negalima numa
tyti. Visa tai tačiau yra esa
mos padėties padiktuotas ėji
mas, kuris neatstoja strategi
jos tolimesnei ateičiai bei ilges
niam laikotarpiui. O tuo tar- 
u bendras nusistatymas ir 

akcija labai praverstų ir kitose 
pasaulio vietose: Persijos įlan
koje ir Viduriniuose Rytuose. 

kams iki 18 metų negalima 
patarnauti šv. Mišioms, da
lyvauti procesijose ir cho
re. Tardomi ir baudžiami 
už surengtas kalėdines eg
lutes (Simne, Prienuose, 
Kybartuose), Vėlinių pro
cesijas. Apie bažnyčias 
slankioja mokytojai, o kai 
kur net milicija, stebėdami, 
kad vaikai nebūtų ruošia
mi pirmajai komunijai. Pa
sitaiko, kad vaikai sulaiko
mi gatvėje, įtariant einant 
mokytis katekizmo. Kiek 
valdiški bedieviai persekio
ja tikėjimą viduje, tiek pas
kui stengiasi įtikinti užsie
nio opiniją apie visišką re
ligijos laisvę Lietuvoje. Lie
tuvos vyskupas išleidžia 
”ad limina” į Romą, o į ka
lėjimą sodina kunigus. Ku
nigų taikos delegacijos va
žinėja į įvairius kongresus, 
o Lietuvoje — didžiausias 
spaudimas laikytis vadina
mų Religinių Susivienijimų 
nuostatų, kurie siekia visiš
ko Bažnyčios sunaikinimo. 
Lietuvos Bažnyčios pastan
gos atgauti Konstitucijos 
garantuotas teises, žmogiš

kai mąstant, atrodo bevil
tiškos, valdžia nereaguoja j 
jokius protestus, neatsako 
j keliasdešimt tūkstančių 
pasirašytus pareiškimus, ti
kinti e j i disk r imi nuo j a m i, 
kunigų gretos retėja, gau
sėja parapijų, kurios neturi 
kunigų. Ir štai tokiiv lem
tingu momentu Lietuva ne
tenka dviejų uoliausių ku
nigų: Alfonso Svarinsko ir 
Sigito Tamkevičiaus.

Visa šitai turint mintyje, 
ne vienam ateina mintis: 
ar to reikėjo? Ar nebuvo 
galima apsieiti be šitos au
kos ?

Aišku, būtų galėję iš
vengti arešto ir kalėjimo 
šie du Lietuvos kunigai, jei 
būtų nematę tikintiesiems 
daromų skriaudų, likę kurti 
pagalbos šaukiančiųjų bal
sui ir pagal seną lietuvių 
išsireiškimą ramiai tūnoję 
po šluota, saugant savo šil
tą vietelę, kaip kad ne vie
nas šiandien daro. Bet ar 
tai viskas? Būdami tikri 
ganytojai, kitaip pasielgti 
jie negalėjo.

(Nukelta į 3 psl.)
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SPVOITinĖ POUT^^ ■ Iš kitos pusės

Prezidentas Reaganas kalbėjo taikingai, bet ar sovietai norės 
pasinaudoti pravertom durim? — Be atominių ginklų 

---------- jie netektų supervalstybės statuso. ------------
Prezidento Reagano kalba 

užpereitą pirmadienį, atida
rant Jungtinių Tautų Visuoti
ną Susirinkimą, iš esmės buvo 
rami ir taikinga. Konstata
vus, jog niekas negali laimėti 
atominio karo, reikia ir toliau 
kalbėtis su sovietais, kad prie 
jo neprileidus, nepaisant to, 
kad jie kai kurių savo pasira
šytų susitarimų nesilaiko. Pa
vyzdžiu prezidentas paminėjo 
Helsinkio Aktą.

Konkrečiai prezidentas pa
siūlė, kad jei sovietai sutiktų 
sumažinti savo vid. distancijos 
raketų skaičių visame pasau
lyje, tuo atveju JAV nebūtinai 
norėtų susilyginti su jų skai
čiumi Europoje. Mat, šiuo 
metu sovietai turi 243 SS-20 
raketų nutaikytų į Vakarų Eu
ropą ir 108 į Aziją. Jei sovietai 
sutiktų sumažinti jų bendrą 
skaičių, JAV atsisakytų nuo su
manymo laikyti Europoje ly
giai tiek pat savo raketų, bet 
pasitenkintų čia mažesniu 
skaičium, pasilaikydamos tei
sę išlaikyti balansą kitur.

Toliau prezidentas sutiko 
derėtis ne tik dėl raketų, bet ir 
dėl bombonešių skaičiaus. Pa
galiau jis sutinka derėtis dėl 
raketų pakeičiamumo (U.S. 
will address the mix of missiles 
that would result from redue- 
tions). Kad supratus apie ką 
čia eina kalba reikia atsimin
ti, kad sovietai, manoma, dau 
giau bijo numatytų V. Euro
poje 108 Pershing II raketų, 
negu 464 ‘skraidančių bom
bų’ (eruise missiles), nes pir
mosios gali greičiau pasiekti 
savo taikinius negu antrosios. 
I tai atsižvelgdamos JAV, su
sitarimo dėl skaičiaus atveju, 
pažada sumažinti ne vien tik 
‘skraidančias bombas’, bet ir 
Pershing II raketas. •••

Dieną prieš prezidento kal
bą N.Y. Times pasirodė Niek 
Eberstadt straipsnis, kuriame 
įrodinėjama, kad sovietai vi
sai nesuinteresuoti amerikie
čių siekiamu abipusiu atomi
nių ginklų sumažinimu. Au
torius siūlo įsivaizduoti, kaip 
šiandien atrodytų pasaulis be 
atominių ginklų. Ar Kremlius 
tokiame pasaulyje būtų toks 
pat galingas kaip dabar? Jo 
ideologija nebevilioja Rytuo
se, ji neturi jokio patrauklumo 
Vakaruose. Ir ūkiškai Sovieti- 
ja negali lygintis su Vakarais, 
ar tikėtis juos kada nors pavv- 
ti. Tiesa, Sovietija turi di
džiausią konvencionalinę ar
miją, bet ji rubežiuojasi su Ja
ponija, kuriai Rusija pralai
mėjo karą 1905 metais; per 
Lenkiją su Vakarų Vokietija, 
kuriai pralošė karą 1917 me
tais; ir Kinija, su kuria sovie
tams atrodė reikėsią kariauti 
1960 metais. Šiandien NATO, 
nors JAV neturi karinės prie
volės, karių skaičium beveik 
susilygina su Varšuvos pakto 
kariuomenėm. Atimk atomi
nius ginklus ir Sovietija iš su- 
per-valstybių bus redukuota į 
lokalinę, bet jau nebe globali
nę jėgą.

bos tempo sulėtinimo — sovie
tai su tuo nesutiko.

Iš sovietų taško žiūrinti, 
kiekvienas atominių ginklų 
apribojimas yra žingsnis prie 
jų visiško panaikinimo, o tai 
reiškia jų (sovietų) galios pa
saulyje sumažinimą, su kuo 
jie geruoju niekados nesutiks. 
Kitaip tariant, sovietaitik ta
da jaustųsi esą visai saugūs, 
jeigu jie turėtų atomini mono
polį, jo jie ir siekia.

Tai nereiškia, kad su sovie
tais nereikia visai derėtis. De
rybos gali parodyti sovietų tik
rus kėslus, pratęsti laiką, su
mažinti daug nesusipratimų. 
Bet Vakarų įgaliotiniai tose 
derybos neturėtų įsivaizduoti, 
kad jie galėtų įkalbėti sovietus 
eiti prie imperijos likvidacijos.

Sovietų reakcija į Reagano 
kalbą buvo kaip galima numa 
tyti. Gromyko, kalbėdamas 
priėmime Čekoslovakijos užs. 
reik, min., ją pavadino ‘vien- 
šališka’ neįsileisdamas į deta
les, o oficiali spaudos agentū
ra TASS paskelbė: “Reagano 
'taikinga’ retorika stengiasi 
paslėpti tikrus Washingtono 
kėslus pasigaminti neribotą 
skaičių ginklų atominio karo 
vedimui”.

Skaitau ir netikiu savo akimis ... šį kartą TĖVIŠ
KĖS ŽIBURIŲ rugsėjo 15 d. Nr. paskelbtus Jaunimo 
Kongreso nutarimus, ypač apie diplomatinės tarnybos 
'papildymą’. Girdi:

"Išeivijos lietuviai neturi teisės reikalauti, 
kad šie konsulai, sulaukę garbingo amžiaus, dar 
eitu savo pareigas; dabartiniu metu nėra reikalo.”

Pasakyta labai diplomatiškai. Paprastai kalbant — 
dabartinius konsulus reikėtų kaip nors pašalinti. Nesi
nori tikėti, kad jauni žmonės tuo labai rūpintųsi. Tai 
greičiau kurio nors dar gyvo Vliko-Lozoraičio mūšio ve
terano idėja. Jis taiga pasigedo 'akcijos’.

Už tai kalba ir nepaprastas tos rezoliucijos ilgis. 
Prisimenama, kad Lietuvos vyriausybė ’telegraminiu bū
du’ paskyrė S. Lozoraiti diplomatiniu šefu. Jis ir kiti 
diplomatinės tarnybos nariai esą svarbūs mūsų tautos 
simboliai ir taip pat gali naudotis pilnomis diplomatinė
mis teisėmis ir privilegijomis. Toliau kalbama apie kon
sulus, matyt, juos visus laikant diplomatais su visom 
diplomatinėm privilegijom, kas toli toli gražu neatitinka 
tiesai. Kokias diplomatines privilegijas, pvz. turi garbės 
konsulai, kurie paprastai yra jų gyvenamo krašto pilie
čiai? O gale sakoma:

”V PLJ Kongresas taipgi ragina išeivijos jau
nimą ištirti diplomatines (? — vm) savo kraštų 
sąlygas diplomatinės Lietuvos tarnybos tęstinu
mo reikalu.”

Tas klausimas jau išaiškintas. Geriau jaunimas savo 
tarpe surastų kandidatą diplomatinei tarnybai, kuris turė
tų visas reikalingas kvalifikacijas, bet pasitenkintų daug 
kuklesniu negu privačiam ar viešam sektoriuje gaunamu 
atlyginimu ir dar be to laikytųsi kukliai, kad situacijai 
pasikeitus neišprovokuotų diplomatinės tarnybos tęsti
numo nutraukimo. Visa tai atsiminus apie diplomatinės 
tarnybos pratęsiamą būtų pravartu tartis tikrai diploma
tiškai — ne per laikraščiuose skelbiamas rezoliucijas. Be 
to, reikėtų prisiminti, kad suvaikėjimas dar neduoda tei
sės kalbėti jaunimo vardu. Tam, kaip sakoma nutarime, 
”nėra ne reikalo”. (vm)

Sovietijos vadai seniai tai 
suprato ir todėl jau 1946 m. 
vetavo amerikiečių pasiūlymą 
JT Saugumo Tarybai perimti 
savo kontrolėn visus atominius 
ginklus. Šio šimtmečio Vl-me 
ir VH-me dešimtmečiuose so
vietai išleido daugiau savo re
sursų atominiams tyrinėji
mams ir ginklų statybai, negu 
visos kitos pasaulio valstybės 
kartu suėmus. 1977 metais, 
kai prezidentas Carteris pasiū 
lė tartis dėl atominių ginklų 
sumažinimo, bet ne jų staty-
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NENUTRAUKIME VARGŠU ŠALPOS
Bendrasis Amerikos Lie

tuviu šalpos Fondas 
(BALFas), Įsteigtas 1944 
m. Chicagoje, visų lietuvių 
sutarimu, atliko ir teatlie
ka labai svarbų darbų, šelp
damas į vargą patekusius 
tautiečius ir kalėjimuose 
bei darbo stovyklose ken
čiančius lietuvius. Balfo ge
raširdės rankos daugiausia 
pasiekia tautiečius už Ame
rikos ribų .ir tik išimtinais 
atvejais paramą gauna vie
tiniai lietuviai.

BALFo gailestingą ranką 
patyrė ir karo meto pabėgė
liai, atsidūrę Vakarų Euro
poje, daugiausia Vokietijo
je. šiandieną BALFo rėmė
jais yra tie žmonės, kurie 
prieš 35 metus patys buvo 
remiami ir gavo didesnę ar 
mažesnę BALFo paramą. 
Tada išeiviai nežinojo, kas 
yra BALFas, nes gautas iš 
Amerikos gėrybes stovyk
lose skirstė Lietuvos Rau
donasis Kryžius, žinojome, 
kad tai yra Amerikos lietu
vių dovana iš tėvynės iš
blokštiems lietuviams, o kas 
visa tai organizuoja ne daž
nas žinojo.

Karo metu Įsteigta cent
rinė šalpos institucija, išsi
laikė iki šių dienų ir nesi
mato jos veiklos pabaigos. 
Skurdas ir nedatekliai ne
mažėja, tuo pačiu ir šelpia
mųjų vis atsiranda. Sibiro 
priverčiamųjų darbų sto
vyklos tebeveikia ir jose 
yra nemažas skaičius mūsų 
tautiečių, o ir grjžusiųjų su 
palaužta sveikata nelaukia 
dėdės, globėjai. Ir čia 
BALFo darbui yra plati dir
va, kad tik būtų pakanka
mai išteklių.

Kaip BALFo centro val
dybos iždininkas A. Čepai
tis pranešė, kad 1982 me
tais bendrai šalpai (už ge
ležinės uždangos) išleista 
130,000 dol. ir Lenkijoje gy
venantiems lietuviams pa
siųsta siuntinių už 50,000 
dol. Taigi, tik per vienerius 
metus lietuvių šalpai išleis
ta 180,000 dol. ir ne vienam 
lietuviui buvo nušluostytos 
bado ir skurdo ašaros.

Centro valdyba tą pada
ryti gali, tik dėka tautiečių 
dosnios rankos ir gailestin
gos širdies. Kiekvienais me

tais yra vykdomi aukų rin
kimo vajai ir tą atlieka spa
lio mėnesį, kai derliai yra 
suimti ii- rudens gėrybės 
suplaukia Į aruodus.

Nusistovėjo kažkieno pa
siūlyta aukoms rinkti tvar
ka, kad politinei veiklai ati
teko vasaris mėnuo, švieti
mui — rugsėjis, o šalpai — 
spalis. Kiti mėnesiai liko 
nepaskirstyti ir naudojami 
Įvairiems tikslams. Kaip 
kiekvienais metais, taip ir 
šiemet šimtai savanorių-pa- 
sišventėlių rinkėjų pasibels 
į tautiečių duris ir papra
šys aukos į vargą pateku
siems lietuviams paremti. 
Būkime dosnūs ir maloniai 
priimkime aukų rinkėjus. 
Aukų rinkėjai ne tik gaišta 
ir kartais patiria nemalo
numų, bet patys duoda ir 
neskaičiuoja išlaidų, pada
romų vajų vykdant.

BALFo Chicagos apskri
ties valdyba, pirmininkau
jama Stasio Vanagūno, š. 
m. rugsėjo 25 d. šaulių sa
lėje, Chicagoje, sušaukė 
skyrių valdybų pirmininkų 
ar jų įgaliotinių ir aukų rin
kėjų susirinkimą, kuriame 
buvo atstovaujami beveik 
visi skyriai (17 skyrių) ir 
dalyvavo šimtinė rinkėjų, 
kurie jau spalio pirmą sa
vaitę pradės vykdyti vajų.

Susirinkime dalyvavo ir 
BALFo centro valdybos 
pirm. Marija Rudienė, savo 
žodyje skatinusi dar inten
syviau vykdyti aukų rinki
mą, nes ne tik šalpos reika
lingų lietuvių skaičius ne
mažėja, bet ir okupanto 
BALFo veiklos puldinėji
mai nesilpnėja. Okupanto 
penktoji kolona bando įsi
skverbti į mūsų tarpą, 
silpninti veiklą ir šmeižti 
veikėjus. Kvietė būti vie
ningais ir vykdyti savano
riškai pasiimtas pareigas.

Susikaupimo minute pa
gerbti mirusieji BALFo 
darbuotojai, atskirai pami
nint staigiai mirusį Mid- 
land federalinės taupymo ir 
skolinimo bendrovės prezi
dentą adv. Frank žiogą, ku
ris penketą metų iš eilės 
globodavo BALFo vajus ir 
padengdavo vaišių išlaidas. 
Kartu pasidžiaugė, kad ir jo 
įpėdinis — sūnus Paul žio-

Laisvai mastyti gražu
(Atkelta iš 1 psl.)

Atsiranda tokių, kurie už 
šią jų drąsą juos laiko ne
išmintingais. Galbūt, kai 
kam atrodė ir tie, kurie ca
ro priespaudos laikais rašė 
prašymus valdžiai, kad leis
tų lietuviams spausdinti 
knygas lotyniškomis raidė
mis ir tie mūsų knygnešiai, 
kurie tokias knygas nešė 
per sieną ir platino liaudy
je, atrodė neprotingi, nes už 
tai nukentėjo ir daugelis 
savo dienas baigė Sibire. Ar 
to meto "gudriesiems” jų 
kova neatrodė beprasmiška, 
neprotinga: ar gali saujelė 
drąsuolių atsilaikyti prieš 
milžiniškos caro imperijos 
žandarmeriją?! Net juokin
ga tada buvo galvoti apie 
spaudą ir tautos laisvę. O 
tačiau — kova nebuvo vel
tui. Kai kas laikė neprotin
gu ir Kaišiadorių vysk. T. 
Matulionį, kai jis parašė 
griežtą protesto raštą vo
kiečių okupacinei valdžiai 
dėl vienų atlaidų metu Kai
šiadorių katedroje suimto 
jaunimo, ypač nepilnamie- 
čių mergaičių, nes už tai 
taip pat grėsė areštas. 
Kvailučiais buvo laikomi ir 
tie, kurie vokiečių okupaci
jos metais slėpė ir globojo 
naikinamus žydus, kaip 
kun. Stakauskas, kun. 
Paukštys. Jie rizikavo savo 
laisvę ir savo gyvybę. Ri
zikavo todėl, kad buvo tik
rieji ganytojai.

Šiems suimtiesiems ir ka
linamiems kunigams — 
kun. A. Svarinskui ir kun. 
S. Tamkevičiui — tinka 
Hamako žodžiai: "Yra di
desnių dalykų už laisvę, tai 
— Tiesa”. Taip, jie nepa
kentė melo, kurio tiek daug 
šiandien mūsuose ir kovo
jo už tiesą, už ką prarado 
laisvę.

Visiems turbūt žinomas 
pasaulinio mąsto mokslinin
ko žudo Alberto Einšteino 
pasisakymas: "Aš niekad 
nesidomėjau Bažnyčia, bet 
dabar jaučiu jai didelę pa
garbą ir palankumą, nes 
tik viena Bažnyčia turi drą
sos ir ištvermės ginti tiesą 
ir žmogaus laisvę. Būdamas 
laisvės mylėtojas, maniau, 
kad Hitleriui paėmus val
džią Vokietijoje, bent uni
versitetai gins laisvę, nes 
jie juk yra tiesos skleidė
jai. Bet universitetai tylė
jo. Tada maniau, kad laisvę 
gins laikraščių redaktoriai, 
kurie dažnai rašydavo gė- 
ringus straipsnius už laisvę, 
tačiau po kelių savaičių ir 

gas, direktorių tarybai pri
tarus, globos BALFo vajus.

Išklausius skyrių atstovų 
pranešimus, susirinkimas 
uždarytas visiems sugiedo
jus tautos himną.

BALFo Chicagos apskri
tis praėjusiais metais su
rinko 46,890 dol. ir perdavė 
centro valdybos iždininkui.

(aj)

•••

jie nutilo. Tiktai Bažnyčia 
visą laiką stovėjo skersai 
kelią Hitleriui, norinčiam 
užgniaužti tiesą ir sunai
kinti laisvę”. Panašiai da
bar yra ir Lietuvoje. Prieš 
visomis priemonėmis sklei
džiamą melą daugiausia ko
voja kunigai.

Tiems, kurie juos laiko 
išsišokėliais, ekstremistais, 
reikėtų prisiminti tai, kad 
ne jie vieni ir tai ne pirmi. 
Savo laiku žemaičių vysku
pas M. Valančius, kai Rusi
jos caras norėjo paskandin- 
ti Lietuvą degtinėje, kūrė 
blaivybės draugijas, o val
džiai uždraudus, net išlei
do kunigams raštą, ragin
damas nepaklusti tokiems 
draudimams, už tą daug ne
malonumų susilaukė iš gu
bernatoriaus. Poeto Bara
nausko jaunystės draugas 
kun. K. Kairys už tai, kad, 
neatsiklausęs valdžios, pa
šventino naujus gimnazijos 
rūmus, buvo ištremtas į 
Rusijos rytus, kur ir mirė 
būdamas vos 29 metų am
žiaus. Kun. M. Krupavičius 
už du memorandumus, pro
testuojant prieš okupantų 
kėslus ir nehumanišką elge
sį su žmonėmis, taip pat ne
šė nelaisvės grandines. Ku
nigas A. Lipniūnas baigė 
savo gyvenimą Štuthofo la
geryje už tai, kad Vilniuje 
šv. Jono bažnyčioje kalbėjo 
apie okupantus, kurie nori 
nupirkti jaunimą tabaku ir 
degtine. Hitlerio laikais bu
vo sunaikinta apie 4,000 ku
nigų, kurie nebuvo abejin
gi melui. Visais laikais, pa
čiais tamsiausiais, kunigo 
ranka nešė tiesos žibintą 
vargo broliams — tai kuni
go pašaukimas. Kitiems 
svyruojant, jis turi būti 
tvirtas; kai kiti tyli, jam 
reikia kalbėti; kai kiti nuo
laidžiauja, jis turi priešin- 
tis; kai kiti apsileidžia, jie 
privalo, sujungęs savo kan
čią su Viešpaties atperka
mąja kančia, maldauti už 
tautą.

Nepaslaptis, kad šiandien 
ir iš kunigų atsiranda tokių, 
kurie nuolaidžiauja, saky
dami, kad "prieš vėją ne
papūsi”; tyli, kai reikia kal
bėti ; užmerkia akis, netiesą 
matydami. Dalis tokių tai 
daro todėl, kad saugo savo 
žemišką būstą, nenori užsi
traukti valdžios nemalonę, 
nenori būti perkelti j žemes
nę vietą. Jie dažniausiai ir 
prilipina ekstremisto vardą 
uoliesiems kunigams. Eks
tremistais buvo vysk. M. 
Valančius, vysk. T. Matu
lionis, Dievo Tarnas Arki
vyskupas J. Matulevičius, 
savo dienoraštyje rašęs: 
"Duok, Dieve, kad mes bū
tume pagauti tos' didelės 
vienos minties — Bažnyčiai 
dirbti, vargti, kentėti,... 
savo gyvenimą aukoti Die
vui, Bažnyčiai; sudilti, su
nykti darbuose, varguose ir 
kovose dėl Bažnyčios; kad 
mes turėtume tą didelį nar

sumą jokių kliūčių iš pasau
lio pusės ir jos galybių ne
sibijant, jokiam bailumui 
nepasiduodant, eiti drąsiai 
į darbą, į kovą dėl Bažny
čios, tenai, kur labiausiai to 
reikia, tai yra. kur pasau
linė valdžia persekioja Baž
nyčią, vienuolijas, varžo 
Bažnyčią ir Jos organizaci
jas bei įstaigas, kad mes 
tik to vieno bijotume — nu
mirti nieko dar nekentėję, 
nevargę, nedirbę Bažnyčiai, 
sieloms išganyti. Dievo gar
bei skleisti... "Tokie eksu 
tremistai buvo kun. K. Kai
rys, kun. A. Lipniūnas, prel. 
M. Krupavičius, tie 4,000 
kunigų, sunaikinti nacių, 
tokie ekstremistai buvo vi
si mūsų knygnešiai, išsau
goję lietuvišką žodį. Tokiais 
ekstremistais buvo ir So
kratas, ir Plato, kuris buvo 
išvarytas iš Sirakūzų, ir 
Gandi... Tokiais ekstre
mistais yra ir mūsų kanki
niai kunigai — kun. A. Sva
rinskas ir kun. S. Tamkevi- 
čius. Tai garbingos eilės.

Istorija ne visuomet su
geba laiku Įvertinti, dažnai 
ji savo žodį taria pavėluo
tai, bet vistik taria.

Kitų silpnumą turi at
sverti ryžtingųjų drąsa ir 
auka. Savo laiku G. Papini 
rašė: "Aš neprašau duonos 
nei užuojautos, prašau tik 
mažo atomo tiesos ...” Rei
kia manyti, kad ir mūsų 
kankiniai kunigai — kun. 
Svarinskas ir kun. S. Tam- 
kevičius — taip pat neprašo 
nei duonos, nei užuojautos. 
Jie tik prašo trupučio tie
sos, kad mes viską teisingai 
suprastume.

Upsalos universiteto ves
tibiulį puošia žodžiai: "Lais
vais mąstyti yra gražu, bet 
dar gražiau teisingai mąs
tyti”. Ar mes teisingai mąs
tome apie suimtus mūsų 
kankinius kunigus, apie vi
są dabartinę Bažnyčios pa
dėtį?

Popiežius Gregorijus VII 
yra pasakęs: "Mylėjau tie
są ir nekenčiau neteisybės, 
todėl mirštu tremtyje”. Ir 
mūsų kunigai — kun. A. 
Svarinskas ir kun. S. Tam-% 
kevičius — yra nelaisvėje 
todėl, kad mylėjo tiesą ir 
nekentė neteisybės, kad tei
singai suprato savo parei
gas ir atsakomybes.

EXCELLENT OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELI’ 

to work and live in a amall congen* 
i,il community and a 72 bed new 
facilily.
RESPIRATORY THERAPIST 

Excellent opportunity for Certified 
Respirnlory Therapy Management 
PersonneI in new hcnlth eure facilily, 
Management experience required.

Alau 
CERTIFIED MEDICAL 
RECORD TECHNJC1AN 
REGISTERED NURSES 

MED/SURGICAL
3-II SHIFT 

Competitive salary and benefit pack- 
age. lf Interested contact: 
RODNEY BATTLE.S, PAINTSV1LLE 
HOSPITAL, P. O. Boa 1487. Pafnts- 
ville. Ky. 41240. (36-39)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

IN 1CU, MED/SURG. 
and 

REL1EF SUPERVISOR 
3-11 h II to 7 Shift 

Cood Startini; salary A shift diffe- 
rential. Ltberal personnel policies & 
fringe benefits.

RANSOM MEMORIAL HOSPITAL 
Call 913-242-3344 A Ext, 230 or 2M 

E. O. E.
 (36 38)
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Klaipėdos nacių byla (2)

Nesulaikoma eiga

Pereitam Nr., pradėję ra
šyti apie Klaipėdos nacių 
bylą, turėjome konstatuoti, 
kad mūsų didžiausia nesėk
mė buvo ta, kad Klaipėdos 
krašto gyventojų dauguma, 
nors ir lietuviškos kilmės, 
vis dėlto nesijautė sutam
panti su tauta. Tai, kartu 
su Klaipėdos statutu, sutei
kusiu labai plačią savival
dą, ir Vokietijos politika, 
nesigailinčia lėšų vokišku- 
mo išlaikymui, privedė prie 
paradokso, kad kraštas, ku
ris j • Prūsijos Landtagą 
siuntė atstovais lietuvius, 
susijungęs su Lietuva, j sa
vo seimeli rinko vokiškai 
nusiteikusius.

Tiesa, tragiškai ir kelios 
tautybės galėtų gerai sugy
venti vienoje valstybėje. 
Juk prieš pirmąjį pasaulinį 
karą dvi imperijos: rusų ir 
austro-vengrų buvo daugia
tautės. Britai ir prancūzai 
užjūriuose valdė kitas tau
tas. Ir po karo naujai susi
kūrė panašių valstybių: Ju
goslavija ir Čekoslovakija, 
kuri dar turėjo žymia vo
kiečių mažumą.

Mūsų pirmoji konstituci
ja garantavo lygias teises 
visų tautybių piliečiams, 
žydų atstovai Steigiama
jam Seime kalbėjo žydiš
kai. Bet dvi sekančios kon
stitucijos jau kalbėjo apie 
specifinę lietuvių tautinę 
valstybę Tai buvo visuoti
nis polinkis, privedęs prie 
dabartinių 150 ar daugiau 
n e p riklausomų valstybių. 
Nacionalizmas, siekiąs grą
žinti visas Versalio sutar
tim atplėštas teritorijas, 
kurį laiką tik rusenęs, su 
Hitleriu suliepsnojo ir Vo
kietijoje.

Kaip akivaizdoje tokios 
eigos jautėsi Klaipėdos 
krašto gyventojų dauguma? 
1932 m. birželio 6 d. pa
skirtas Klaipėdos Direkto
rijos pirmininku dr. Otto- 
mar Schreiber, savo kilme 
ne klaipėdietis, bet čia 1922 
m. atsikraustęs, savo de
klaracijoje aiškino:

"Pagrindinius Statuto 
dėsnius mes įžiūrime taip, 
kad jie nori apsaugoti Klai
pėdos kraštui jo paveldėtas 
teises bei jo gyventojų kul
tūrą ir todėl kraštui užtik-

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

f ei.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Vytautas Meškauskas

rina valdymą demokrati
niais pagrindais ... direk
torija stovės už kultūrinį, 
ekonominį ir valstybinį sa
vistovumą ir turime vilties, 
kad šiuo pagrindu bus gali
ma rasti kelią naudingam 
bendradarbiavimui su ben
dra valstybe”.

Hitleriui 1933 m. sausio 
31 d. tapus Vokietijos kanc
leriu nuotaikos radikaliai 
pasikeitė. Pastorius von 
Sass tų metų pradžioje 
įsteigė "Christlich - Sozia- 
listische A r b e it gemein- 
schaft’ą”. Toji 'bendruome
nė’ nebuvo krikščioniška nei 
socialistinė, bet grynai vo
kiškų nacių organizacija. 
Per Klaipėdos miesto seime
lio rinkimus ji nustelbė ki
tas vokiškas partijas. Tie
sa ir lietuviškos partijos 
rinkimuose geriau pasirodė, 
tačiau vistiek liko dar ma
žumoje. Pastorius tačiau 
susilaukė senų vietos politi
kierių pasipriešinįmo. Už 
tat Berlyno patvarkymu 
buvo įsteigta kita partija 
"Sozialisti s c h e Volksge- 
meinschaft", kurios vadu 
paskirtas* veterinarijos gy
dytojas Neumann’as. Dabar 
gali atrodyti keista, kad 
Hitleris su visa savo galin
ga organizacija negalėjo 
sutvarkyti Sasso su jo pa
sekėjais, tačiau reikia at
siminti, kad tai buvo tik jo 
valdymo pradžia. Ji nebuvo 
visai sklandi. Sassas nepa
sitraukė ir abi organizaci
jos konkuravo. Pirmoji su
telkė 2258 narius, Neuman- 
nas — 5986. Kraštui su 
150,000 gyventojų tai įspū
dingi skaičiai.

Kaip paprastai, davatkos 
pasirodo katalikiškesnės už 
popiežių. Klaipėdos hitleri
ninkam ir jų vadovams Ryt
prūsiuose atrodė, kad reikia 
tuojau suruošti sukilimą. 
Iš Berlyno žiūrint tam dar 
nebuvo atėjęs laikas. Juk 
1934 m. pradžioje, kada to
kiam sukilimui buvo numa
tyta data, Hitleris dar ne
buvo stipriai įsigalėjęs. 
Ginkluotas konfliktas, kad 
ir su silpnu priešu kaip Lie
tuva galėjo nežinia kaip iš
sivystyti, sustiprinti Euro
pos budrumą ir santarvę

■ laiškai Dirvai
Gerbiamas

Pone Redaktoriau,
š. m. rugpiūčio 18 d. "Dir

vos" skiltyse išspausdintas 
V. M. iš Philadelphijos laiš
kas redakcijai lituanistinės 
katedros reikalu yra ryškus 
įrodymas kaip iš lūpų į lū
pas keliaujanti žinia gali 
tapti iškreipta. V. M. rašo:

"Kaip teko girdėti, li
tuanistinės katedros orga
nizatoriai ir jos steigėjai, 
neradę pilno pritarimo PLB 
seime, sutarties vykdymą 
ir lėšų telkimą perdavė LB 
Krašto valdybai. Krašto 
valdyba tokį PLB valdy
bos pavedimą sutiko šaltai, 
nes iki rugsėjo mėn. 1 d. 
reikia įmokėti $200,000 ...”

Atsakant V. M., jaučiu 
pareigą pastebėti, kad VI- 
sis PLB seimas stipriai pa
sisakė už ankstyvesnio V-jo 
PLB seimo nutarimo litua
nistinės katedros steigimo 
klausimu tolimesnį vykdy
mą ir paragino visas PLB 
kraštų Bendruomenes mo
rališkai ir, pagal galimy
bes, lėšomis remti. Kai ku
riems seimo atstovams pa
stebėjus, kad materialiniai 
stipriausios JAV LB ir Ka
nados LB lėšų katedrai rei
kale nėra parodžiusios lauk
tos iniciatyvos, JAV LB 
Krašto valdybos pirm. dr. 
Ant. Butkus PLB seimui 
pasisiūlė perimti atsakomy
bę už trūkstamų lėšų sutel
kimą. PLB seimas su dr. 
Butkaus siūlymu sutiko. 
Kanados LB atstovai taip 
pat įsipareigojo lėšų telki
mą suaktyvinti. PLB valdy
bai seimas paliko tiesioginę 
atsakomybę už lituanisti- 

prieš Vokietiją. Pagaliau 
ar Vokietijos interesuose 
buvo stumti Lietuvą į ge
resnius santykius su Len
kija?

Panašiai buvo galvojama 
ir D. Lietuvoje, kur nuotai
kas pakėlė Klaipėdos statu
to aiškinimo bylos laimėji
mas Haagos Tarptautinia
me Tribunole ir buvo pri
leidžiama, kad 'Vakarai’ — 
kas jie būtų — neleis Vo
kietijai neteisėtai elgtis. 
Pagaliau vokiečiai buvo įsi- 
pykę ir savo, nors neoficia
liom ūkinėm sankcijos, ku
rios privertė Lietuvos val
dininkiją, dr. A. Geručio 
a p s kaičiavimu, suvalgyti 
495,000 žąsų, kuriom užsi
darė siena į Vokietiją, ūkiš
kai Lietuva pradėjo daugiau 
orientuotis į Angliją, kur, 
deja, kainos žemės ūkio pro
duktams buvo labai žemos. 
Vienu žodžiu — buvo apsi
spręsta laikytis griežčiau. 
Naujas Klaipėdos krašto 
gubernatorius J. Navakas 
atšaukė darbo leidimus 103 
krašto valdininkams — Vo
kietijos piliečiams. 1934 m. 
prasidėjo ir pirmieji areš
tai.

(Bus daugiau) 

nės katedros minties įgy
vendinimą ir sutarties su 
Illinois universitetu admi
nistravimą. PLB valdybai 
nutarimu seimas padėkojo 
už "dideles pastangas pade
dant pamatus lituanistinei 
katedrai”.

Kiek toliau V. M. kelia 
klausimą ar nebūtų tiksliau 
sustiprinti Vasario 16 d. 
gimnaziją, kaip siūlyta Dir
vos Nr. 28. Pripažįstant, 
kad ši konstruktyvi mintis 
yra verta dėmesio, šaltu 
prakaitu išmušė ir minties 
giją nutraukė gimnaziją 
liečiantis V. M. teigimas: 
"Pirmiausia reiktų padary
ti ją visų lietuvių, o ne vie
nos partijos ...” (mano pa
braukta, A. G.). Šio teigi
mo V. M. faktais nepare
mia, nepasako kurią partiją 
turi omenyje, šaltinio iš ki
tos mūsų spaudos nenuro
do. Taip ir lieka neaišku ar 
šiame teigime prasikiša 
laiško autoriaus pikta va
lia ar visuomeninis nesusi
gaudymas. Kas apsprendžia 
gimnazijos buvimą "vienos 
partijos”? Direktorius, mo
kytojai, mokiniai, rėmėjai? 
Vasario 16 d. gimnazija mo
kinius, mokytojus, net ir 
direktorių verbuoja po visą 
laisvąjį pasaulį. Tik paro- 
dyk noro lietuviškoje gim
nazijoje mokytis ar už ma
žą atlyginimą mokytojauti 
ir tave išskėstoms rankoms 
pasitiks. Gimnaziją, ne
skaitant V. Vokietijos val
džios, remia laisvojo pasau
lio išeivija užmiršdama sa
vo srovinius priklausomu
mus bei ideologinius įsitiki
nimus. Kokiu tikslu tad 
gimnazija daroma vienos 
partijos valdoma instituci
ja?

Nusistebėjimą V. M. tei
gimu baigiu Lietuvos gen. 
konsulo New Yorke Aniceto 
Simučio vaikaitės ir PLB 
stipendininkės Sruoginytės 
prieš gerą mėnesį keliuose 
mūsų laikraščiuose tilpusio 
straipsnio ištrauka:

”Man liūdna, kad kai kas 
mėgsta į Vasario 16 gim
naziją žiūrėti pesimistiškai 
ir vienpusiškai ją nuver
tinti. Tokie tik laukia ko 
neigiamo pamatyti. Jeigu 
kas nieko gero joje neieš
ko — nieko neras."

Algimantas S. Gečys 
Philadelpia, Pa.

NE LEONAVIČIUS, BET 
JONAS LEONAS

Dirvoje Nr. 36 po viena 
nuotrauka iš Br. Railos kny
gos sutiktuvių Clevelande 
parašyta: "Gilumoje Vyt. 
Alantas kalbasi su buvusiu 
savo bendradarbiu Lietuvos 
Aide Leonavičiumi".

Mano pavardė tikrumoje 
ne Leonavičius, bet Leonas.

Tikrai dirbau (pradėjau 
turėdamas 20 mėtų) "Lie
tuvos Aide” 1930-1936, vė
liau Eltoje, Visuomeninio 

Darbo Vadyboje, Vilniaus 
radijofono vicedir., redaga
vau "Lietuvių Archyvą" ir
kt. "Lietuvos Aido" bendra
darbiu buvau visą nepri
klausomosios Lietuvos laik
metį. Man dirbant "Lietu
vos Aide” jį redagavo Va
lentinas Gustainis, Ignas 
šeinius ir Vytautas Alan
tas. Vėliau redagavo Alek
sandras Merkelis, Bronius 
Tomas Dirmeikis ir kt.

Nepriklauso mos Lietu
vos dienraštis "Lietuvos 
Aidas” kurį laiką kasdien 
yra turėjęs tris laidas: ry
tinę, dienos ir vakarinę. 
Buvo stiprus ir modernus 
laikraštis. Anojo laikmečio 
nepriklausomosios Lietuvos 
gyvenimas, kurio tada daug 
ką džiugaus ar skaudaus 
aprašiau kasdien "Lietuvos 
Aide", — ir šiandien Ame
rikoje man yra gyvi skaid
rūs ar graudūs atsiminimai.

Imperialistai komunistai 
rusai, sunaikinę ir pavergę 
laisvąją Lietuvos valstybę, 
— nukankino Sibire ir su
naikino daugumą "Lietuvos 
Aido” darbuotojų: prof. Izi
dorių Tamošaitį, Valentiną 
Gustainį, prof. dr. Domą 
Cesevičių, Klemensą Dama- 
šių, Antaną Dėdelę, Vincą 
Kemežį, Simą Aleksyną, 
Miką Ilgūną, Juozą Kuša, 
Juozą Levicką, Justiną Raz
mą, K. Dausą, Antaną Ste
ponaitį, V. Gvazdinską, Vin
cą Vileišį, Joną Jablonskį 
(kalbininko sūnų) ir kt.

Bronį Railą pamačiau 
1930 V. D. rudenį Vytauto 
Didžiojo universiteto huma
nitarinių mokslų -fakultete, 
kuriame tada studijavau 
anglų ir prancūzų literatū
rą. Tada įstojau ir į korpo
raciją Neo-Lithuania, — 
eilę metų buvau jos metraš
tininkas. Netrukus su Bro
niu Raila susipažinau "Lie
tuvos Aide” ir Lietuvių 
Tautininkų Sąjungos šešto
joje (laikraštininkų) apy
linkėje. Taigi labai sena 
įvairi pažintis.

Lietuvoje "Lietuvos Ai
de” ir kitui’ spaudoje esu 
įvairiai pasirašinėjęs: Jo 
Leo, J. Leonaitis, J. Leonas, 
Akademikas, J. škėvonys, J. 
Trakūnas ir kt.

Iš tikrųjų esu Jonas Leo
nas.

Jonas Leonas 
Cleveland, Oh.

RESPIRATORY THERAPISTS 
VVe have posltlons open for 
RRT's, CRTT's and those eilęlble 
seeking an employment sltuatlon 
requlrmg maxlmum utllltallon 
of their educatlon and experl- 
ence. We are a progresslve 
Medical Center on the movė to 
becomlng the health care leader 
In our reglon. Extenslve physical 
plant renovatlons in our Ambula- 
tory Service area are now In 
progresą wlth scheduled comple- 
fionin 1984.
Our physiclan staff Is comprlsed 
of many speclaltles found only In 
rr jch larger Instltutions. Our 
Respiratory Therapy and other 
stafr memoers take great prlde 
in their ability to offer expertlse 
in most health care flelds to the 
citiiens of the Mason County 
srea usually rendered only in 
larger melropolltan areas 
We offer a Respiratory Therapy 
environment that puls to maxi- 
mum ūse each Indlvlduals spe- 
cial interest. competitive sala- 
ries, egual opportunltles, securi
ty, evcelleni fringe begeltls, and 
a f.-lendly atmosphere in whlch 
each staff member feels as 
tnough they realty be long.
lt you thlnk you would likę to 
become a part of us, please 
submit your resume or call: ' 
Supervlsor: Respiratory Therapy 

Memorlal Medical Center 
ofVVest Michigan 

One Afklnson urlve
L udlngton, Michigan 49431

(616) 843-2591, Extension 239 
(37-38)
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IKURYBA IR MOKSLAS

AIDS -- paslaptinga ir pavojinga liga
Dr. Danielius Degėsys

1981 metais Jungtinių 
Amerikos Valstybių Ligų 
Kontrolės Centre, Atlanto
je, buvo diagnozuoti pirmi, 
.dar nežinomos, ligos atsiti
kimai, kurie buvo pavadinti 
AIDS liga. AIDS reiškia 
Aųuired Immuno Deficien- 
cy Syndrome t. y. įgytas or
ganizmo imuniteto praradi
mas. Tai yra liga kurios 
metu žmogaus organizmas 
praranda atsparumą kovai 
su bet kokia infekcija.

Paskutinių dviejų metų 
eigoje AIDS gana smarkiai 
paplito Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, ypač homo
seksualų tarpe. Kas savai
tę yra užregistruojami 50- 
55 nauji ligos atsitikimai, 
taip, kad šiuo metu Jungti
nėse Amerikos Valstybėse 
yra virš 2600 asmenų ser
gančių šia liga. 44 procen
tai visų ligonių randasi 
New Yorke, 10'/ San Fran- 
ciske, 6/ Los Angeles ir 
mažesni skaičiai kituose 
m i e s tuose. Mirtingumas 
nuo šios li'gos yra didelis. 
82'< ligonių, kuriems ligos 
diagnozas buvo nustatytas 
prieš 2 metus, jau yra mi
rę, tai yra virš 920 žmonių. 
Yra skaitoma, kad mirtin
gumas nuo šios ligos yra 
100'. penkių metų eigoje. 
72/ AIDS ligonių yra ho
moseksualai , 17% sudaro 
heroino ir kitų intraveninių 
narkotikų vartotojai ir 5% 
sudaro Haiti piliečiai, imi
gravę į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Maždaug 1/ 
liga serga hemofilijos ligą 
turintieji. Hemofilikai turi 
kraujo krešėjimo defektą 
dėl to, kad jų kraujas ne
turi krešuliui sudaryti spe
cifinių medžiagų vadinamų 
faktorium VIII ir fakto

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

rium IX. šie kraujo fakto
riai randasi sveikų žmonių 
kraujuje ir jie gali būti iš
skiriami iš kraujo plazmos 
taip vadinamu precipitaci- 
jos būdu. Tokiem krešėji
mo faktoriam pagaminti 
būna vartojama kraujo 
plazma. Kraujo plazma yra 
skystis, kuris pasilieka at
skyrus raudonus kraujo ru
tuliukus c e n trifuguojant 
kraują. Atskirti raudoni 
kraujo rutulėliai būna var
tojami kraujo perliejimui- 
transfuzijom, o iš kraujo 
plazmos būna gaminamos 
tos krešėjimo medžiagos- 
faktoriai VIII ir IX. Fakto
rių pagaminimui plazma 
yra imama iš daugelio krau
jo davėjų, ir todėl, jeigu 
vienas iš kraujo davėjų 
serga AIDS liga, tai jis tą 
ligą gali per kraują perduo
ti eilei hemofilikų ir juos 
užkrėsti. Todėl kraujo ban
kai ir Raudonasis Kryžius 
yra labai susirūpinę, kad 
užkrėstas kraujas nepatek
tų į jų renkamą kraujo 
banką, šis rūpestis yra la
bai aktualus juo labiau, kad 
kraujo davėjas sergantis 
AIDS liga pradžioje gali ne
žinoti, kad jis pa serga, nes 
pradžioje ta liga neduoda 
jokių simptomų.

Kalbant apie šios ligos 
plėtimąsi reikia pasakyti, 
kad mes dar nežinome kaip 
ir kokiu būdu ji plečiasi. 
Statistiniai daviniai yra 
vieninteliai faktai šiuo me
tu žinomi apie šios ligos 
plėtimąsi ir eigą. Yra vis 
dėl to manoma, kad šia liga 
užsikrečiama intymaus ar
ba seksualinio kontakto 
metu, arba vartojant už
krėstas adatas - švirkštus, 
kas yra praktikuojama nar

kotikus vartojančių žmonių 
tarpe. Narkomanai vartoja 
tas pačias adatas ir švirkš
tus skolindami vieni ki
tiems, iki 25-50 kartų. Bet 
vis dėlto yra sunku nusta
tyti kas yra tos ligos perne- 
šėjas, nes AIDS ligos simp
tomai pasireiškia ne tuojau 
po užsikrėtimo, bet užtrun
ka nuo 2 iki 3 metų, o gal 
ir daugiau, kol simptomai 
pasirodo.

Kokie gi yra šios ligos 
simptomai? Susirgęs šia li
ga asmuo pradeda jaustis 
labai silpnas ir pavargęs. 
Nustoja apetito, svoris pra
deda kristi, atsiranda ma
žai pakilusi temperatūra, 
pradeda naktimis prakai
tuoti, pažasčių, kirkšnių ir 
kaklo liaukos bei kepenys 
ir blužnis padidėja. Gali at
sirasti gleivinių ir odos 
žaizdos arba išbėrimai va
dinami Kaposis sarkoma.

Kai kurie AIDS ligos ty
rinėtojai mano, kad jos su
kėlėjas yra virusas, kuris 
sumažina organizmo imuni
teto pajėgumą, gi ligonis, 
netekęs organizmo pajėgu
mo kovoti su infekcija, su
serga įvairiomis ligomis 
nuo kurių ir miršta. Pavo
jingiausia AIDS komplika
cija tai plaučių uždegimas 
v a d inamas pneumocystis 
carini! pneumonia. Nuo jos 
miršta^ 51% AIDDS ligą 
sergančiųjų. Kita kompli
kacija tai gleivinių ir odos 
žaizdoti išbėrimai, Kaposi 
sarkoma vadinami. Nuo jų 
miršta 26/ ; kiti miršta 
nuo kitokių ligų bei įvairių 
virusinių bei bakterinių už
krėtimų.

AIDS ligos plėtimasis la
bai smarkiai sukrėtė ne tik 
homoseksualų bendruome-

AUŠROS 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 hūi 
rašytas rašomąja mašinėle, su dvigubu tarpu ir netrum- 
pesnis, kaip 200 mašinraščio lakštą.

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

• LAIKAS — Paskutinė rankraščiui prisiuntimo data 
yra 1983 metą gruodžio mėn. 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, kurie savo posėdyje balsų dauguma sprendžia, 
kuris rankraštis yra premijuotinas.

• NEPREMIJUOTI RANKRAŠČIAI — Saugomi ir 
.grąžinami autoriams prisiuntus adresus.

nę, bet ir bendrai Jungtiniij 
Amerikos Valstybių visuo
menę, nes šia liga užsikrės
ti galima ne tik seksualinio 
kontakto metu, bet ir pa
vyzdžiui, per seiles, arba ir 
kitus kūno skysčius. Todėl, 
Sveikatos Apsaugos Cent
ras Atlantoje ir įspėja dan
tistus bei kitus medicinos 
darbuotojus būti atsar
giems gydant turinčius 
AIDS simpotus. Įtarimas 
nebūtinai sako, kad pacien
tas serga AIDS liga, bet at
sargumas gėdos nedaro. 
Dantistai, slaugės, labora
torijų darbuotojai dirbdami 
su AIDS ligoniais privalo 
vartoti dvigubas pirštines, 
maskes, chalatus.

Kalbant apie AIDS ligą 
reikia pasakyti, kad tai yra 
sunki ir labai pavojinga li
gą, kuri šiuo metu plinta 
daugumoje tik homoseksua
lų ir narkomanų sluoksniuo
se, bet juo toliau tuo dides
nis pavojus gresia ir nieko 
bendro su minėtom grupėm 
n e t u rintiems asmenims. 
Reikia paminėti, kad iš vi

sų AIDS ligonių 6% yra 
moterys. Jų užsikrėtimo ei
ga nėra aiški. Amerika nė
ra vienintelis kraštas ku
riame pasireiškė ši liga. 
Yra užregistruota ir kitose 
21 valstybėse, 123 AIDS li
ga susirgimai.

šiai ligai specifinio gydy
mo kol kas dar neturime.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES

To work and live in a small congenial 
community and in n 185 bed facility. 
Medium sized rural hospital is seek- 
ing R. N.’s inlerested in opportunilies 
for professional growlh and recogni- 
tion in medical surgicnl care, įn- 
tensive critical care, obhtetrical care. 
Excellent salary and beneflt package 
including bospitalization, deniai plan, 
weekend and shift differential, and 
other programa. lnterrsled persona 
should contact The Personnel Office 
of Pemiscot County Memorial Hosci- 
tal where we are "People Caring for 
People".

PEMISCOT COUNTY 
MEMORIAL HOSPITAL 

Hwy 61 South & Lee St.
P. O. Box 489 Hayti, Mo. 63851 

or Call collect 314-359-1372
An Equal Opportunity Employer

PEDJATRIC PHYS1CAL 
THERAPIST

Immediate opening for physical the- 
rapist in early intervention program 
located in the Atlanta area. Oppor
tunity for independent per*on to 
work in a highly profeasional būt 
flexible environment, 22 hour»‘ per 
week, salary negotiable. Call or 
write, NORTH METRO PSYCHO- 
EDUCATIONAL CENTER, 846 Huff 
Rd., Atlanta, Ga. 30318 404-352-
3720 or 104-921-2673. (36-38)
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Lenkija, musų kaimynė (8)

Lenkų valstybės gimimas
Jūratė Statkutė de Rosales

Pirmuosius ankstyvųjų sla
vų bruožus centro Europoje 
archeologija kataloguoja dvie- 
mis būdais. Ankstyvųjų slavų 
buvimą archeologams liudija 
specifinį molio ir smulkaus 
žvyro mišinj turinti keramika, 
kurią vadina ‘Pragos tipo’ ke
ramika. Iš kitos pusės, slavų 
buvimą patvirtina savotiška, 
pusiau užkastų į žemę namų 
statyba su pečiumi namo kam
pe.

Pirmosios slavų ekspansijos i 
vakarus metu, labai didelis 
skaičius šios keramikos ir sta
tybos rasta Čekoslovakijoje. 
Kai tarp VII ir VIII a. po Kr. 
ta pati keramika ir statyba at
siranda dabartinės Lenkijos 
vakarinėse žemėse, dar negali
ma jokiu būdu teigti, jog atei
viai slavai jau buvo ‘lenkai’. 

Jie tebuvo tąsa tos pačios mig
racijos, kurie padengė Čekos
lovakiją.

Lenkijos įkūrimo legenda, 
pagal kurią būk tai buvę du 
broliai, Lech ir Cech, kurių 
vienas įkūrė lenkų tautą, 
antras čekų tautą, gražiai su
tampa jei ne su istorinėmis ži
niomis, tai su faktu, kad 
abiejuose kraštuose pradžioje 
būta ne skirtingų tautų, o tos 
pačios slavų tautos antplūdžio.

Net pirmosios lenkų istorijos 
žinios apie valstybės įkūrėją, 
Piastų dinastijos Miešką Pir
mąjį, dar nepasako, kad tuo
met jau egzistavusi lenkų tau
ta kaip tokia. Apie Miešką ži
nome tik tiek, kad jis sujungė 
slavųkiltis tarp Oderio ir Vys
los, t.y. kiltis išsiplėtusias bu
vusiose rugių žemėse ir kad jis 
bandė atsispirti germanų

spaudimui išsipirkdamas nuo 
germanų puolimų vasalavimo 
ir duoklės keliu. Gi pačiame 
Mieškos valstybės įkūrime 
matome labai aiškią čekų ran
ką: norėdamas išvengti ger
manų krikšto, Miešką vedė 
krikščionę čekų valdovo duk
rą, priėmė kirkščionybę iš če
kų ir įkūrė nuo vokiečių nepri
klausomą vyskupiją, kuriai 
vadovavo čekas vienuolis Jor
danas.

Norom-nenorom, nors jau 
tuomet būta nemaža kovų dėl 
sienos su čekais, visgi regime 
labai logišką ateivių slavų są
jungą prieš iš vakarų juos 
spaudžiančius germanus. Ir 
teigti, kad Mieškos laikais, t.y 
Xamžiuje lenkai jau buvo at
skira, savo specifinius bruožus 
turinti tauta, yra nesiskaityti 
su lenkų tautos atsiradimo fak
tais. Sirtumą tarp lenkų ir če
kų galėjo išvystyti tiktai labai 
ilgas procesas, kurio metu at
vykėliai slavai maišėsi su vie
tiniais gyventojais ir pamažu 
įgijo savitą veidą. Lenkų kal
bos ir kultūros savitumą ap
sprendė buvusių tautų ir atvy 
kusios tautos bruožų tapaty
bės ir skirtumai. Pats faktas, 
kad į Lenkiją atvykę slavai 
padengė pradžioje dviejų skir
tingų kultūrų klodą (vandalų 
ir rugių) ir kad vėliau jie dar 
padengė labai stambų vakari
nių baltų klodą, nurodo, jog 
lenkų tautos bruožų susifor
mavimas pareikalavo dar 
daug šimtmečių. Atminkime, 
kad prūsų buvusios žemės šian
dieną sudaro trečdalį visos 
Lenkijos teritorijos ir kad į tas 
prūsiškas žemes slavai pradėjo

skverbtis tik XI amžiuje. Jei 
pastebėsime, kad dabartinėje 
lenkų kalboje randasi labai 
stambus vakarinių baltų kal
bos klodas, tai turime prieiti 
išvados, kad dabartinė lenkų 
kalba atsirado žymiai vėliau, 
negu buvo įkurta lenkų vals
tybė X amžiuje.

Tuo metu, kai Miešką I įkū
rė lenkų valstybę mokėjusią 
duokles germanams, baltų že
mės visose dab. rytų ir šiaurės 
Lenkijoje dar buvo mažai te- 
paliestos. Jos krito vėliau. Pir
moji baltų teritorija, kurią sla
vai pavergė, buvo Mazovija, 
miškingas žemių ruožas šiau
riniame Vyslos krante, netoli 
dabartinės Varšuvos. Tų že- 
milį tankios girios atitinkamai 
™d?*no gyventojų skaičių, o ir 
” Stalinė padėtis, labai arti- ma jlavŲ eKspmisAjuc* 
jai ir stambiausiai bangai, pa
vertė Mazovijos žemes pirmą
ja - bet toli gražu ne lengva - 
slavų auka.

Apie tai kalbėsime sekantį 
kartą. (Bus daugiau)

Uetuvial esame visi — 
Lietuvių Fonde ar esi? t 5901 West 59th St.

CHICAGO, ILLINOlS 60629
PHONE: 312 925-6897

U.SA.

1983 m. liepos mėn.

Santrumpos: atm.įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio — 
įamžintojas, įm. — įmokėjo, atsto. — atstovauja, asm. — asmuo, įgal. 
— įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso.

lx $10.00
1 $20.00
1 $25.00
1 $40.00
1 $50.00
1 $65.00
4 $100.00

1 $220.00

1 $225.00

1 $1,000.00

1 $33,782.57

Jocius (Jocienė) Zelma atm.įn,: 2 asm. $10.
Mulokas Jonas arch. atm. įn., $120.
Urbonienės Bronės atm.įn.: Urbonas Vincas, $200. 
Petrauskas Antanas (miręs) ir Ada: im. 3 asm., $140. 
Baltušis Stasys ir Anastasia, $1,000.
Mikas-Mikalauskas Wally J. atm.įn.: 10 asm., $65. 
Petrauskas Juozas ir Salomėja, $800; Petravičienė Lidi
ja, $100; Seputa Jonas ir Ona (mirusi) įm. 10 asm., 
$300; Slabokas Juozas, įm. Slabokas Stasys, $100.
Vileišis dr. Kazys atm.įn.: Gaižutis Pranas $25 ir 19 
Intų, $220.
Štangenbergo Edvardo savanorio kūrėjo atm.įn.: 
laidotuvių dalyviai, $235.
Velecko Kazimiero atm.įn.: Viščiniai Petras ir Mirosla
vą, $1,000.
Matarus Adam Milius testamentinis palikimas, 
$33.782.57.

IŠ VISO $35,837.57

1983 m- rugpjūčio mėn.
$10.00
ZzO.00

1 $45.00
9 $100.00

‘A.rpber Holidays” 

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

Dar yra vietų šiose grupėse;
Gruodžio 26 —$1175.00

(su Ryga)

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

mokesčiu.
1984 METŲ EKSKURSIJOS I 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

MEM6ER

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.

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

KREIPIMASIS Į 
LIETUVIUS 

DAILININKUS
Kaip visi žinome iš spau

dos, šv. Kazimiero sukak
ties komitetas tarp savo 
įvairių darbų ir planų yra 
užsimojęs išleisti knygą. — 
šv. Kazimieras liaudies me
ne ir lietuvių dailininkų kū
ryboje. šią knygą suorga
nizuoti ir suredaguoti buvo 
pakviestas kun. Stasys Yla, 
bet jis staiga mirė. Tada 
komitetas kreipėsi į mane, 
ar negalėčiau perimti šį 
darbą.

Tema man buvo nesveti
ma, nes su kun. Yla teko 
daug anksčiau tuo klausimu 
kalbėtis, projektuoti, net kai 
ką organizuoti. Kai buvo lei
džiamas prof. Z. Ivinskio 
Šv. Kazimieras (1955 m.), 
teko rūpintis tos knygos 
iliustracijomis. Tai ir ap
sprendė, kad imčiausi leidi
nį paruošti spaudai.

Iš kun. Ylos palikimo ne 
daug kas gauta. Reikia dar 
daug surinkti, suorganizuo
ti, kad leidinys būtų kuo 
pilnesnis.

Tad ir kreipiuos į visus 
lietuvius dailininkus su pra
šymu — atsiliepkite ir įsi
junkite savo darbais į šį 
leidinį.

Kas esate kūrę paveiks
lus šv. Kazimiero tema, 
prašau atsiųsti bent po vie
ną kūrinio gerą nuotrauką 
su pilna metrika — kokia 
medžiaga sukurtas, kada, 
koks dydis, kur dabar jis 
yra.

Jei esate sukūrę daugiau 
kūrinių šv. Kazimiero te
ma, taip pat reikia aprašy
ti kiekvieną su pilna met
rika.

Nuotraukos gali būti 
5”x7”. Jos turi būti ryškios, 
aiškios. Jos bus panaudo-

1 $160.00

1 $500.00
1 $976.00

1 $1,000.00

1. $1,042.36

1 $1,773.58
1 $2,000.00

Razmino Prano atm.įn.: Razminienė Birutė $10 
Jančauskas Povilas ir Stasė, $300; Puzino dail. Povilo 
atm.įn.: Puzinienė Austrą, $450.
Chicagos Aukšti Lit. Mokykla: Pupienė Nijolė, $1,295. 
Bernotas Petras, $100; Bielskus Pijus inž. atm.in.: 
Bielskienė Genovaitė $435; Jasio-Jasiukevičiaus Jono 
atmjn.: Nevv London’o Apyl. LB nariai, $100; Macevi
čius Maria ir Anthony $100; Petrauskas Juozas ir 
Salomėja, $900; Pupelis Adolfas (miręs) ir Pupelienė 
Jadviga, $1,800; Šatulienė Marija, $100; Sušinskai 
Albertas A. ir Kristina, $100; Varnelis Apolinaras ir 
Jadvyga, $1,700.
Matusaitis Juozas atm.įn.: Zidžiūnaa Vladas ir Marija 
$50, Shumway Aldona ir Robert $50 ir 6 kiti, $460. 
Stankaitis Juozas, M.D., $500.
Brazauskas Jonas (miręs) ir Albina: Bielskus Algirdas 
$100, Valiulienė Genovaitė $40, Vileišis Vita $25, 
Kazakaitis Marija $25, Vileišis dr. Petras $25, Vaitkie
nė Irena $25, VUūnienė Genė $40 ir 54 kiti, $1,276. 
Beno kraičiai Vincas ir Adelė 55 metų vedybinės sukak
ties proga, $1,100.
Macams Adam Milius testamentinis palikimas, $34,- 
824.93.
Norgėla Antanas testamentinis palikimas, $18,946.26. 
Norkai Stasė (mirusi) ir Povilas, $2,000.

IŠ VISO $8,456.94

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas 
1983.VIII.31 pasiekė 2,584, 671 dol. Gautomis palūkanomis parėmė 
meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą 1,121,586 dol.

Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. Iki 
1983.VIII.31 palikimais gauta 734,200 dol.

Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių 
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANAIN FOUNDATION, A NOT-FOR-PROFIT, 
TAX EXEMPT ILLINOlS CORPORATION, 

3001 VVEST 59th STREET, CHICAGO, IL 60629“

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
mas lietuvybės išlaikymas.

Studijų savaitėj Augsburge: dr. V. ir dr. D. Bieliauskai, J. 
Pažemėnas ir kun. J. Petrošius.

tos ne tik leidiny, bet ir 
įvairioje spaudoje. Visos 
nuotraukos bus grąžintos.

Prašau siųsti šiuo adre
su; Paulius Jurkus, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207. (Jei reikėtų, — 
telefonai: darbe 212-827- 
1352, namie, 212-441-3612).

Laukiu visų kooperavi- 
mo, nes reikalas juk svar

bus —reikia išleisti kuo 
pilnesnį leidinį apie mūsų 
tautos šventąjį.

Paulius Jurkus, 
leidinio redaktorius

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Br. Pundziaus skulptūra "Atlanto nugalėtojai Darius ir Girėnas” (1933).

Petronėlė Orintartė

Parneški ilgesio žariją!

0 širdgėla lyg švino gnybtais gniaužė:
— Ar šunim išguitas Ahasveras, elgeta benamis?
— Ar paklaikęs Kainas prakeikties dėme kaktoj ? 
Kad klumpini šalin nuo Baltijos mielų krantų ...

Tolyn nuo tėvo skobnių, nuo genties sodybų glėbio 
Su bastūno nedalios našta šimtus kartėlio mylių ... 
Bangų dantingos žiotys, siautulingi spyriai,
O širdy gėla — it peilo dūrio peršulys ...

Gūbriuok tolyn nuo brolių bičiulystės siausmo, 
Nuo gryno grūdo duonos saldžia ajerų kvaptim, 
Nuo sielą tirpdančios, glosnios dainos prie klėties, 
Sesėm pyniojant kasas pavakarėm ...
— Tolyn Neptūno nirtuliui ledų botagais čaižant...

Bet išeivio žingsnį patvaros valia balnoja, 
šviesių pasaulių godas tvermės plienu pakausto: 
Jaunų geismų svaja naujų pagairių graibstos, 
Lyg Odisėjo vyram sirenų svaigūs apžavai — 
Ir pasakoj sapnuotų aukso obuolių ieškot eini...

* *

Ak, viliūgė Kristupo Klajūno sužvejota žemė! 
Gyvent be badmirio kartaus, be baudžiavos botagų, 
Be Sibiro tremties ir be žandarų smurto — 
Amerikoj dienų delnuos žmogus kaip paukštis skraido,

(DARIUI IR GIRĖNUI ATMINTI)

Saulės mirgesy liepsnų žarom nutvisko, 
Aukso volunge vasnoja, spindi, 
Galaktikų verdenės himną groja — 
LITUANICA!

Savos šalelės ilgesiu gimdyta
Paukščių Tako laivė —
Jau klesčiasi dausų sparnais 
Link skliautų dieviškų beribės mėlumos
— Didvyrių sakmės skausmingam skrydžiui...

Kalnai, šilai, jūrų stichijos ertmė po kojų
— Pasaulio pusę vėju perskrosi troškia širdim, 
Dangaus dugne žvaigždes it sodo kriaušes raškant:

link Nemuno vilnynų, Žilvino žalčiūno vingių, 
link sesių kiemo, liepžiedžiais kvapaus, 
kur gintarai takus žėručiais barsto — 
brolių broliškon viešnagėn nusileisti...

* « *

Atlanto nirtulingų vandenų vėžėj 
žemaičių kūlgrindos randuotas pėdsakas 
šimtmečių ženklais įbrėžtas vis nedyla: 

čia vagą vertė KURŠIUS, Lituanus Nobilis, 
Europinis išminčius, medikas, žinovas teisių
— jau su kaupu keturšimtis metų — 
žiburį ŠVIESOS įžiebęs tauriame Niujorke, 
Jaunai Amerikai žinyną kūręs pirmapradį.

Paskiau KOVŪNAI —
Sukilėliai prieš grobuoniškus carus, 
Tarsi Dovydas prieš Galijotą — 

Prieš Sibiro klaikios kankynės tremtį, 
Prieš Muravjovo kartuves, kalėjimus, skriaudas ... 
Rekrūtai, skuodę nuo Maskvos kariūnų kilpos, 
Ir baudžiavų jungu užguiti artojai, 
Skurdu marinti, bado replėm smaugti, 
Dykų didžiūnų rimbais plakami...

O KNYGNEŠIAI, naujų laikų žyniai, vaidilos, 
Saviškių sielose slaptom raides įdiegę — 
Aukos krauju išpirkę mūsų šventą ŽODĮ, 
Kaip Kristaus katakombų karžygiai...

♦ ♦ ♦

Visi visi, kuriuos Kolumbo žemių garsas 
žvaigždėtai žmogiška viltim saviep masino, 

"sudievu” graudų apsičiaupę, 
paskutinįsyk namiškio vartam girgždant, 
sūrią ašarą nusibraukė rankove ...

Lyg likimo nusmerkti padaužos, pabaldūnai, 
Piktažiaunio okeano nugara gruoblėta 
Plovėsi pūškavo baugių akivarų dalion ...

Taip Brukline, Čikagoj, šenandory vėl
Karaliaus Mindaugo šnekta tave bedalį šildo 
šienapiūtės dobilų, naktigonės bernų gaidom,
O knygų lakštai atlapai be baimės tiesą taria...

« # *

DARIUS ir GIRĖNAS — dvyniai sakalai
(jau amžiams romuvoje įšvęsti vardai) 
žydrumų viršūnėm plaukia didžio žygio broliai... 
Virš urzgiančio Atlanto pragarmių purslotų
J dausynų šelmenis sparnuota valtim kyla: 
Narsa ir saulių švyturiai sieksniuoja skrydį,

o debesų gūbriai, perkūnijų žaibai 
apuokų klyksmais niaurią sakmę suokia ...

Erelio skėtrumu link Lietuvos liaunų eglynų 
Auksasparnis gandras savo kraigo gūžton grįžta:

— Parneški broliam saulės vairo pergalę laimėtą, 
dangaus vėžės galiūnų kraitį, 
nemarių sietynų vėliavos žibintą ...

Jau peršuoliuotos širmos keteros gelmynų,
Jau čiukurai gimtų lopšių boluoja pašilėj — 
Merginos krykštauja, skruostai vyšnaitėm rausta, 
Motulė plaštaka glosnia nuo tolo moja ...

• * *

O, Viešpatie Praamžiau!
Siaubu sutirta girių gūduma vidurnaktį...

Ar pasali strėlė tau durklo žūtį smeigė?
Ar pavyduolių deivių geluonis lemtinga kirto?
Prie pat savų klevų, prie tėviškės vaišingų vartų ...

Ilgesio šauklių sparnai staiga —
Skeveldrom žemėn žyra ...
Giltinės baldakimas miške duobėn sukniubo ..
Juodu gedulu nuščiūva Soldine kraupi NAKTIS.

* * *

Sakalų legendą metų metai tebegaudžia,
Paukščio Tako karžygiai niekados nemirs ...
Nemuno, Ventos, Anykštos skardžiais sklendžia gandas, 

psalmės brazde vasarojų varpoj, šilmedės šnaroj, 
gyvų vėlių žaltvykslėm speigo pusnį braido ...

Ta pasaka jaunų daigų atolu vis plastės, 
Tėvynės ilgesio žariją neš nauji žygūnai — 
Jūrų ir kalnynų kuorais dar namon parskliausti 
Link Neries piliakalnių, jaukių Dubysos slėnių ...

Idant Lizdeikos ąžuolų sėklinga gilė, 
sentėvių šile šventom giesmėm daiginta, 
vis atželtų iš šaknų ir vis vešliau lapotų 
negenėto ūgio žaliausiom atžalom ...
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

TAUTOS ŠVENTĖ 
SYDNĖJUJE

šių metų Tautos šventės 
minėjimas prasidėjo pamal
domis rugsėjo 11 dieną, ku
rias lietuvių bažnyčioje Lid- 
combe atlaikė prel. P. But
kus, giedant Sydnėjaus Dai
nos chorui ir organizaci
joms dalyvaujant su savo
mis vėliavomis. Oficialusis 
šventės minėjimas įvyko 
Lietuvių Namuose, į kurį 
gausiai atsilankė Sydnėjaus 
lietuviai. Sydnėjaus L. B. 
pirmininkui A. Maurdgiui 
p a s v e ikinus, invokaciją 
skaitė prel. P. Butkus. Me
ninėje programoje V. Ka
zokas skaitė paskaitą "Tau
tos šventė ir "Aušra”, kuri 
buvo papildyta skaitytais iš 
"Aušros" J. A. Jūragio, St. 
Skorulio tekstais ir D. Kar- 
pavičienės, bei J. Stašiony- 
tės deklamacijomis, piani
nu skambinant dr. R. Zaka
revičiui. Visa programa 
buvo gerai paruošta, neper- 
ilga ir klausytojų sutikta 
su gilia pagarba rengėjams 
ir jos išpildytojams. Minė
jimas buvo baigtas Tautos 
himnu.

Tautos šventės minėjimo 
proga, Lietuvių Namuose 
esančioje bibliotekoje-skai- 
tykloje, vedėjo č. Liutiko 
iniciatyva, buvo surengta 
labai Įdomi ir graži knygų 
ir spaudos paroda, kurioje 
buvo išstatyta mūsų lietu
viškos spaudos pirmieji lai
kraščiai, knygos iv kiti se
nieji spaudos leidiniai, su 
pirmųjų mūsų spausdinto 
žodžio žmonių nuotrauko
mis. Ši paroda susilaukė di
delio dėmesio, nes, daugelis 
iš atsilankiusiųjų, pirmą 
kartą pamatė mūsų senuo
sius leidinius.

Antroji paroda vyko taip 
pat Lietuvių Namuose. Tai 
buvo jaunojo Sydnėjaus 
dailininko Jono Abromo 
50-ties paveikslų paroda.

BALTIC 
TOURS

SPECIALI 
14 DIENU 

EKSKURSIJA SU 
11 DIENU 

LIETUVOJE 
Proga sutikti Naujus 
Metus su giminėmis

Gruodžio 27, I 983 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

šią parodą parengė dr. Ge
novaitė Kazokienė. ši, jau
nojo tapytojo paroda, susi
laukė didelio susidomėjimo, 
nes jis Įrodė, kad savo at
liktais darbais, Jonas Ab- 
romas yra tikrai talentin
gas dailininkas, turįs gra
žias ateities perspektyvas. 
Savo darbose jis daugiau
siai rodo žmogaus figūras, 
mistiškai surištas su įvai
riais gamtos, medžių ir ki
tais reiškiniais, nors nema
žai darbų yra ir modernaus 
stiliaus. Pati paroda buvo 
profesionaliai ir gražiai dr. 
G. Kazokienės paruošta.

I VASARIO 16-SIOS 
GIMNAZIJA

žinomų Australijos lietu
vių veikėjų melbourniškių 
Danutės ir Petro Baltučių 
sūnus Robertas, I6-kos me
tų jaunuolis, rugpiūčio mėn. 
pabaigoje išskrido viene- 
riems metams j Vasario 16 
gimnaziją. Jis iki šiol mo
kėsi seleziečių koledže Mel- 
bourne, kur, po metų Vo
kietijoje, tikisi gauti gim
nazijos baigimo pažymėji
mą. Jis taip pat lankė ir 
lietuvių savaitgalio mokyk
lą ir dvejus metus šeštadie
ninius lietuvių kalbos kur
sus. Vasario 16-sios gimna
zijoj jis tikisi sustiprinti 
savo lietuvių kalbą, išmokti 
vokiečių ir įsigyti naujų 
draugų lietuvių, kas padės 
pažinti ir naująjį savo gy
venimą Vokietijoje.

MŪSŲ MIRUSIEJI

Vėžio pakirstas, Sydnėju- 
je mirė mūsų žinomiausias 
aktorius, solistas ir spau
dos bendradarbis Paulius 
Rūtenis. Jis savo darbais 
buvo žinomas visoje Aus
tralijoje ir mūsų vadina
mas "Keliaujantis Vaidila”. 
Dirbdamas Australijos ope
roje, su kuria jis daug ke
liaudavo po visą Australi

ją, jis niekuomet nenutolo 
ir nuo lietuviško gyvenimo, 
pats vaidindamas, režisuo
damas, dalyvaudamas įvai
riuose minėjimuose, radijo 
valandėlėse, spaudoje ir ki
tur. Tai buvo mūsų kultū
rinis ąžuolas, kurio neteki
mą, ypatingai Sydnėjaus 
lietuviai labai ilgai pajus.

Adelaidėje rugpiūčio 19 
dieną mirė Alfonsas Remei- 
kis. Jis buvo vienas iš tų 
Lietuvos sportininkų, kurie 
iki paskutinės savo gyveni
mo valandos, nepaseno, bet 
sportavo ir su sportu visą 
savo gyvenimą bendra
darbiavo. Jis buvo Lietu
vos lauko teniso Čempio
nas 1928-29-30 metais, vė
liau Lietuvą atstovauda
mas tarptautiniuose susiti
kimuose, Vokietijoje, Frei- 
burgo mieste jis labai gra
žiais reiškėsi vokiečių dide
liame teniso klube ir buvo 
jo reprezentantas. Austra
lijoje visą laiką jis žaidė te
nisą, buvo narys australų 
teniso klubų, mokino lietu
vius žaisti ir pats eile metų 
buvo mūsų teniso čempio
nas. Jis, dar būdamas 77-rių 
metų tenisą žaisdavo regu
liariai. Sekdamas savo se
nelio pėdas, jo anūkas Lie
tuvoje taip pat išsikovojo 
Lietuvos teniso meisterio 
vardą. Jis buvo steigiamojo 
Adelaidės klubo "Vyčio” 
valdybos narys ir šio klubo 
Garbės narys. Savo pomir
tiniu pageidavimu, jis buvo 
sudegintas ir pelenai bus 
nuvežti ir padėti šalia jo 
motinos kapo.

Staigi mirtis rugpiūčio 25 
dieną ištiko Sydnėjuje gy
venantį dr. Vytautą Kišo- 
ną. Mokėsi jis Kaune "Auš
ros” gimnazijoje, kur įsto
jo į skautus ir visą gyveni
mą buvo aktyvus skautas 
gimnazijoje, kur gavo ir 
paskautininko laipsnį, uni
versitete, kur baigė medici
na ir buvo draugovės drau
gininku, vėliau ”Aušros” 
tu nt i ninku. Pašauktas karo 
tarnybon, jis baigė kariūnų- 
aspirantų kursus ir gavo j. 
leitenanto laipsnį. Vokieti
joje jis taip pat suorgani
zavo skautus Ravensburgc 
ir vėliau buvo Prancūzų zo
nos pietinio rajono vadeiva. 
Atvykęs į Australiją tuoj 
pat įsijungė į skautų eiles, 
buvo paskirtas vietininku, 
įsteigė Sydnėjaus skautų 
židinį ir buvo tuntininkas 1. 
Be skautavimo dr. V. Kišo- 
nas dirbo ir kitose lietuviš
kose organizacijose ir buvo 
žinomas mūsų veikėjas, ku
rio netekimą skaudžiai pa
jus Sydnėjaus lietuvių ben
druomenė.

Aš noriu taip pat praneš
ti mano šeimos pažįsta
miems, kad Kaune rugpiū
čio 24 dieną mirė mano ma
ma Bronė Laukaitienė. Ji 
su mano tėvu Leipalingyje 
turėjo vaistine ir vėliau, tė
vui mirus, su duu.a Graži
na, baigusia farmaciją ir 
manim, persikėlė į Kauną 
ir dirbo vaistų fabrike Ger 
MaPo.

BALTIMORĖS LIETUVIAI
IŠYKA PAS GRINTAI.IUS

šią vasarą būrelis Tauti
nės S-gos Baltimorės sky
riaus narių nuvyko į už
miestį, K. ir A. Grintalių 
sodybon, kur jau keleri me
tai vasarinė išvyka būna 
vis toje pačioje vietoje, be- 
sinaudojant malonių šeimi
ninkų nuoširdžiu priėmimu.

Kaip ir kitais metais, taip 
ir šį kartą šalia skyriaus 
užsakytų valgių ant stalų 
atsirado ir pačių šeiminin
kų vaišės: skaniai sutaisyti 
grybai, daržovių ir vaisių 
mišrainės ir Br. Grintalie- 
nės, šeimininko motinos, 
gamybos įvairių rūšių ir 
spalvų vynas.

Svečiams pasivaišinus, 
dr. E. Armanienė, skyriaus 
pirmininko paprašyta, kai 
ką papasakojo ir paskaitė 
apie lietuvių reikalus da
bartinėje politikoje, apie 
Europos parlamento nuta
rimą ir Vliko pastangas. 
Kai kas atsiliepė vienu kitu 
klausimu, kad aiškiau suži
notų ar išgirstų pačios pra
nešėjos nuomonę. Išsiaiški
nus ir šiek tiek pasiginči
jus, šeimininkas pakvietė 
svečius vasarinėn svetai
nėn, kur iš video juostų TV 
ekrane parodė garsinių 
vaizdų iš iškilmės, kai jis 
1981 m. buvo pripažintas 
Baltimorės viešųjų mokyk
lų pritaikomojo meno "Me
tų mokytoju”, šia proga 
svečiai Alg. Grintaliui sma
giai paplojo. Matėme ir jo 
darbą klasėje jo pavyzdinės 
pamokos, kurią stebėjo 
miesto Industrial Arts mo
kytojai, kuriems jis rodi- 
nėjo ir aiškino, kaip pada
romi įvairūs meniški daly
kai, kaip reikia valdyti ran
koje įrankius ir kaip apdo
rojamos visokios medžia
gos. Tarp kitko jis pabrėžė, 
kad klasėje išvengiama ne- 
drausmės reiškinių, kai mo
kiniai nuolat laikomi užim
tais darbu. Pro žiūrovų akis’ 
praslinko ir jau užbaigtų 
dirbinių eilė ir įrėmintų pa
veikslų.

Po to svečiai pasklido, 
kiekvienas pagal savo polin
kius. "Jauskitės kaip na
mie!”, vis kartojo šeiminin
kas. Vieni klausėsi lietuviš

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 CIevelando.

Norintieji pirkti ar’ parduoti prašom kreiptis 
į mano įstaigą.

kų plokštelių muzikos, kiti 
apžiūrinėjo kambarius, ku
riuose pilna įvairių šeimi
ninko dailės darbų: medžio 
drožinių, keramikos, tapy
bos paveikslų ir net paties 
pasidirbtų smulkesniu bal
dų.

Nusileidę rūsin, apžiūrė
jome jo dirbtuvę: čia ant 
sienų tirštai prikabinėta vi
sokiausių darbo įrankių, 
pasieniais sustatytos me
džio ir kitokioms medžia
goms apdoroti mašinos, o 
viduryje aslos ant ožiu gu
lėjo jau baigiamas apipavi
dalinti liet, koplytstulpis, 
šeimininkas rodė vieną po 
kitos jau apdailintas figū
rėles — smūtkelį ir kitus 
šventuosius, kurie būsią su
statyti po šešiakampių kop
lytstulpio stogeliu. Jam 
esąs užsakytas jau ne vie
nas toks darbas.

Gretimas rūsio kambarys 
skirtas tapybos dailei, kur 
ant trikojų buvo kuriami 
įvairūs reginiai. Apžiūrė
jus tiek daug ir taip pla
čiai užsimoto darbo, kai kas 
svečių pasiteiravo, ar šei
mininko sūnus, taip pat Al
gimantas, nepaveidejęs tė
vo polinkių dailei. Tėvas at
sakė, kad iš pradžių kiek 
domėjęsis, bet vėliau paaiš
kėjo, kad jo galva pramuš
ta tik kariškiems dalykams. 
"Ir ką aš jam galiu padary
ti?’’ Manyta, kad tai tik 
trumpalaikis jauno žmo
gaus užsidegimas, greit 
praeinanti užgaida. Vėliau 
įkarštis didėjo: tėvas paro
dė didelę spalvotą nuotrau
ką, kur Algis žvaigždėto
sios vėliavos fone National 
Guard uniforma, ką tik iš
ėjęs pradinį karinį apmoky
mą. šiemet jis taip pat bai
gė ir aukštesniąją mokyklą.

Saulė jau gerokai buvo 
pasvirusi į vakarus, kai, 
vaišingų šeimininkų išlydė
ti, palikome jaukią viešna
gę ir medžiais apsodintais, 
pavėsingais užmiesčio šalu
tiniais keliais artėjome Bal
timorės link, kur laukė įkai
tusių gatvių nuolatinis bil
desys, savų namų reikalai 
ir kasdieniai rūpesčiai.

(sm)
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LOS ANGELES LIETUVIAI
NEOLITUANŲ IŠKYLA 

SINKŲ SODYBOJE

Jau antri metai iš eilės, 
kaip neolituanų geradariai 
Emilis ir Julija Sinkiai sa
vo jaukioje ir puošnioje so
dyboje ant Ramiojo Van
denyno kranto, mielai pri
ima neolituanus ir jų drau
gus sekmadieninei iškylai.

š. m. rugsėjo mėn. 11 d. 
ir vėl sugūžėjo gerokai virš 
šimtinės jaunesniosios, vi- 
duresniosios ir truputį se
nesniosios kartos neolitua
nų ir jų draugų bei pažįs
tamų praleisti labai karštų 
popietę Los Angeles mieste, 
kai tuo tarpu šioje vande
nyno vėjų vėsinamoje so
dyboje kiekvienas gaivinan
čiai jautėsi vaišingoje neo
lituanų šeimoje pabendrau
jant. ši iškyla nebuvo vie
ša (jei taip būtų galima pa
vadinti apie 130 dalyvių 
įvairiausių luomų ii’ pažiū
rų), nes tik neoalituanai ir 
jų kviesti svečiai dalyvavo 
ir joje nebuvo jokio įėjimo 
mokesčio nei eilučių prie 
maisto ar gėrimų. Anot šei
mininko E. Sinkio, neolitua
nų tolerantiškumas taip 
aiškiai byloja, kad tiek 
įvairiausių įsitikinimų aka
demikų toks didelis skai
čius jų parengimuose da
lyvauja.

Ir šį kartą neteko niekam 
laukti eilutėje ar ko nors 
stokoti. Jau 12 vai. buvo 
paruoštas gausus šaltų už
kandžių stalas: silkės, žu
vis, antis, kumpis ii’ įvai
riausios mišrainės. Po po
ros valandų buvo patiekta 
labai skanių karštų dešrų 
su kopūstais ir kugeliu ir 
vėliau korporantų suaukotų 
pyragų. Prie baro kabėjo 
kol .V. Brazinskienės pada
rytas skelbimėlis, kviečiąs 
visus jaustis kaip namie ir 
nesivaržant vaišintis. Tai 
tikrai šeimyniškas subuvi
mas, kai kiekvienas jaučia
si ir šeimininku ir svečiu. 
Visai iškylai vadovavo ar
bitro pad. Algirdas Bražins
kas. Jau pilnai pasisotinus, 

ninką fil. Vytą Buroką tar
ti žodį, kuris padėkojo vi
siem tokioj geroj nuotaikoj 
susirinkusiems už atsilan
kymą (labai didelė dalis da
lyvių buvo jo ir fil. dr. Em. 
Jarašūno svečiai). Savo 
jautriu žodžiu jis kreipėsi 
į mielus šeimininkus ponus 
Sinkius, išreikšdamas visų 
neolituanų vardu nuošir
džiausią padėką už jų gera
širdiškumą.

Ponai Sinkiai yra nuošir
džiausi moraliniai ir mate
rialiniai lietuviškos veiklos 
išeivijoje rėmėjai.

Atsidėkojant, V. Buro
kas įteikė kaip simbolinę 
dovaną tik dabar perspaus
dintą Korporacijos dešimt
mečio leidinį, kuriame sla- 
pyvarde "Senas Studentas” 
pasirašęs Lietuvos valsty
bės prezidentas, Korp! gar
bės narys Antanas Smeto
na rašo: "Praeitis mus ro
do stiprybių ir .. . silpny
bių. Praeitis yra, vadinasi, 
apdairi mokytoja. Tik gai
la, kad maža kas iš jos mo
kosi”. Mokinkimės ir mes 
'"isi šiandie vengti silpny
bių, bet pasireikšti stipry
bėmis kaip mūsų geradariai 
ponai Sinkiai. Neolituaniš- 
kas ačiū jiems už viską.

Emilis Sinkys pasidžiau
gė tokiu jaukiu ir aukšto 
lygio pabuvojimu, ypač, kad 
įvairiausi įsitikinimai ir 
nuomonės čia gerbiami.

Tik saulutei nuskendus 
vandenyne, šio šaunaus po
būvio dalyviai nenoromis 
pradėjo skirstytis. Korp! 
valdyba, kuri pati nemažai 
prakaito išliejo, nuoširdžiai 
dėkoja Genovaitei Plukie- 
nei už taip skoningai paga
mintą visą maistą ir darbš
čioms talkininkėms: H. Bal- 
cerienei, V. Brazinskienei, 
R. Empaker, E. Gedgaudie
nei, A. Mikalauskienei, K. 
Švarcaitei, L. Wheeler ir 
visiem bei visoms už nuo
širdžia talką ir dalyvavimą.

(eb)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Julija ir Emilis Sinkiai tarpe neolituanų, daug prakaito išliejusių šiam parengimui. Iš 
kairės: A. Bražinskas, E. Gedgaudienė, dr. Em. Jarašūnas, J. Sinkienė, L. Wheeler, E. Sinkys, 
V. Burokas, V. Mikalauskas ir Ed. Balceris. V. Pluko nuotr.

PAGERBĖ BAKŪNUS

Los Angeles Lietuvių Ra
dijo Klubo iniciatyva, rug
sėjo 3 d. vakare į Tautinius 
Namus__susirinko gražus
būrys pagerbti sukaktuvi
ninkus Olgą ir Vladą Bakū- 
nus, švenčiančius trigubą 
sukaktį — Vlado Bakūno 75 
metų amžiaus, Vlado ir 01- 
gos 50 metų vedybinę su
kaktį ir L. A. lietuvių ra
dijo veiklos 30 m. sukaktį. 
Trumpu žodžiu iškilmes ati
darė Radijo Valandėlės pir
mininkė Rūta Klevą Vi- 
džiūnienė, o istorikas Vin
cas Trumpa, dar neseniai 
atsikėlęs į mūsų koloniją 
pastoviam apsigyvenimui, 
bet jau labai pamėgtas dėl 
savo sklandaus ir lakaus žo
džio, gana plačiai ir su žino
mu bei mėgiamu humoru, 
papasakojo apie sukaktuvi
ninką ir jo nuveiktus dar
bus. Toliau žodžiu sukak
tuvininkus sveikino ALTos 
Los Angeles skyriaus'pir
mininkas inž. Antanas Ma
žeika, Alena Devenienė-Gri- 
gaitienė, Emilis Sinkys, ra
šytojas - laureatas Jurgis 
Gliaudą, Lietuviu Respubli
konų pirmininkė Liucija 
Mažeikienė, Kazys Karužas 
savo ir L, A. šaulių vardu. 

Los Angeles tautininkų pir
mininkė Rūta Šakienė svei
kino ir dėkojo už Vlado Ba
kūno visuomet rodomą pa
lankumą Tautinei Sąjungai 
ir Los Angeles skyriui, bei 
jo veiklai.

Pakėlus šampano taures, 
kaip jau yra priimta, visi 
sugiedojo Ilgiausių metų. 
Po puikios vakarienės, ge
riant kavą ir piaustant 
triaukštį sukaktuvinį tortą, 
buvo skaitomi sveikinimai 
raštu ir aktorė Stasė Pau- 
tienienė padeklamavo rašy
tojo Jurgio Gliaudos specia
liai šiai proga sukurtą ei
lėraštį.

Oficialioji šventės dalis 
užbaigta nuoširdžiu Vlado 
Bakūno žodžiu, kuriame jis 
padėkojo šio vakaro rengė
jams ii’ visiems susirinku
siems.

Nors lietuvių tarpe sep
tyniasdešimt penkeri metai 
dar nesiskaito senatvė ir, 
kitataučių nusistebėjimui, 
nemažai mūsų tarpe pasitai
ko švenčiančių auksinį ve
dybų jubiliejų, bet tokia 
garbinga triguba sukaktis 
vistik ir mūsų tarpe yra iš

GALVOSŪKIS

Iš kiekvieno miesto pavadinimo imdami pirmąją raidę su
darykite Lietui M vpės pavadinimą iš šešių raidžių. Atsakymas 
kitame numery.

skirtino paminėjimo verta 
retenybė. Juo labiau, kai 
abu sukaktuvininkai dar nei 
nuovargio, nei amžiaus slėg- 
ties neparodo.

Taigi, dar kartą ilgiausių, 
sveikiausių metų šiai visuo
met jaunai porai, Kalifor
nijos pajūryje radusiai jau
nystės ir ištvermės šaltinį.

(rs)

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

VINCENT JUODVALKIS
Certijied Public Accauntant

2802 Santa Monictf Boulevard 
Santa Monica, CA 90404

14659 I.imedale Street

Panorama City, CA 91402

PRESENTATION SISTERS OF
FITCHBURG (P.B.V.M.)
Motherhouse and Novitiate: Holy 
Family Convent, 366 South St.,

Fitchburj, Mass. 01420.

Apostolic Wcrk: Elementary and 
Secondary Education, Sočiai /Pastoral 
Ministry, Health Care.

Represented in the Diocese of 
Worcester, Fall River,
Providence and Bridgeport.

Vocation Director: 366 South St., 
Fitchburg, Mass. 01420.
617-342-8346.

jis pakvietė Korp! pirmi-

E. ir J. Sinkių dalis sodybos su dalelyte žskyfes; sfcflysnn. V. Pluko nuotr.
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■ BOSTONOUĘTĮJVIAĮ
BOSTONO 

LITUANISTINĖ 
MOKYKLA

Šiais metais Bostono Li
tuanistinėj mokykloj užsi
registravo 76 mokiniai (10 
mokinių daugiau negu pra
eitais metais). Be to, šiais 
metais j mokyklų sugrįžo 
dirbti pagelbiniais mokyto
jais 3 pereitų mokslo metų 
abiturientai: Audra Veitai- 
tė, Vida Petronytė ir Vy
tautas Sužiedėlis, o Marius 
Navickas, baigęs mokyklą 
prieš kelis metus, sugrįžo 
tobulintis lietuvių istorijos 
dėstyme. Pirmieji trys yra 
panaudojami darželyje, lie
tuviškai nekalbančioje kla
sėje, pavaduoja mokytojus, 
paruoš ir praves keletą li
teratūros pamokų aukštes
nėse klasėse.

Mokykloje šiais metais 
dirba šie mokytojai: Dar
želio mokytoja Audronė 
Skrupskelienė, I skyriaus — 
Judita Huston, III skyriaus
— Laimutė Dumčiuvienė, 
V skyr. — Algirdas Dum
čius, VI skyr. — Aldona 
Lingertaitienė, VII — Juo
ze Lapšienė, VIII — Liuda 
Senutienė. Aukštesniosese 
klasėse įvedama dalykų sis
tema: istoriją dėsto Mirga 
Girniuvienė, lietuvių kalbą
— Daiva De sa-Pereira, li
teratūrą — Zita Krukonie- 
nė.

Lietuviškai nekalbančių 
klasę mokina Milda Ri- 
chardson.

Kaip matome, šiais me
tais nėra II, IV skyriaus ir 
VII klasės.

Mokyklos vedėja yra Zi
ta Krukonienė, baigusi pe
dagoginį institutą Lietuvo
je ir ten mokytovusi, o taip 
pat tik prieš keletą metų at
vykusi į Ameriką. Juzė 
Lapšienė yra mokyklos ad
ministratorė.

Užklausta vedėja Zita 
Krukonienė apie vadovėlius 
mokyklai: ar jie tinka, ar 
ne, tik tiek pasakė savo 
nuomonę apie literatūros 
vadovėlius aukštesniosioms 
klasėms. Jos nuomone, juo
se perdaug aprašinėjimo ir 
per mažai duodama pačių 
kūrinių teksto. Pav. ką duo
da žemaitės "Marčios” tu
rinio atpasakojimas, jeigu 
mokiniai neskaitė apsaky
mo. Net ir perskaičius, 
jiems būtų nelengva su
prasti, o jeigu tik reikia iŠ 
kalti turinį, gaunasi nesą
monė.

Mokyklos tėvų komitetą 
sudaro: pirm. Ramūnas 
Kalvaitis, sekretorė — Glo
rija Adomkaitienė, ižd. Bro
nius Banaitis ir budėjimus 
mokykloje tvarkys Erna 
Kalen.

Lituanistinė mokykla yra 
vienas iš svarbiausių veiks
nių lietuvybei išlaikyti.. Bū
tų labai džiugu, kad visi lie
tuviukai ir lietuvaitės lan
kytų šią mokyklą. Jeigu kai 
kurie dar ir neužsirašė, tai

gali ir dabar tai padaryti. 
Ateityje ir patys vaikai bus 
dėkingi tėveliams, kad juos 
leido į šią mokyklą. Kas ne
leidžia savo vaikų, tas daro 
labai didelę skriaudą jiems, 
o kartu ir visiems lietu- 
iams.

MIRĖ MARIJA 
PALIULIENĖ

Rugsėjo 23 d. staiga mi
rė Marija Paliulienė, kuri 
seniau gyveno Dorchestery, 
o paskutiniu laiku Saugus, 
Mass. Buvo pašarvota Joe 
Casper šermenų koplyčioje, 
kur paskutiniam atsisveiki
nimui ją aplankė gausus 
būrys gimnių, draugų ir 
kitų.

Palaidota Naujosios Kal
varijos kapinėse.

Nuliūdime pasiliko jos 
vyras Antanas Paliulis, 
dukterys: Dana, Laima ir 
Daiva su šeimomis, brolis 
Antanas Bacevičius, sesuo 
Ona Merkienė, o taip pat 
daugybė kitų giminių.

CAPE COD
MINEIKŲ VEDYBINĖ 

SUKAKTIS
Elena ir Stasys Mineikai 

iš West Hyannisport, Cape 
Cod, veiklūs šios apylinkės 
gyventojai, šių metų rugsė
jo mėn. 10 d. atšventė savo 
auksinę vedybinę sukaktį.

Stasys buvęs mokytojas 
Lietuvoje ir visą laiką auk
lėjęs jaunąją kartą ir čia 
Amerikoje, kartu su žmona 
Elena yra įsijungę į Lietu
vių Bendruomenės darbus.

Iš prigimties linkęs į me
ną, dabar dar pagilinęs stu
dijas labai gražiai piešia 
aliejiniais dažais Lietuvos 
gamtovaizdžių vietovės ir 
kt.

Tos garbingos sukakties 
proga buvo atlaikytos mi
šios ir šeštadienio vakare, 
gražioje Mineikų sodyboje, 
daugelio giminių ir bičiu
lių būry, buvo atšvęsta iš
kilminga sukaktis.

Minėjimą pravedė J. Rū
tenis. šeimos vardu kalbė
jo sesuo Bronė Jucėnienė ir 
pusbrolis P. Paskųs. Apy
linkės vardu pirm. V. Zi- 
džiūnas. Visu bičiulių var
du kalbėjo St. Santvaras.

Specialiai meniškai pa

ruoštą sveikinimą su visų 
dalyvių parašais įteikė E. 
Jansonas. Buvo įteikta gra
žių, vertingų ir simbolinių 
dovanų ir palinkėta geriau
sios sveikatos ir ilgiausių 
metų.

Visiems nuoširdžiai padė
kojo pats solenizantas Sta
sys Mineika.

Visas minėjimas vyko so
dybos iliuminuotame kieme, 
kur buvo progos net su su
kaktuvininkais pasišokti ir 
pasilinksminti bei pabalia- 
voti, nes oras buvo geras ir 
šiltas, o nuotaikos karališ
kos. Visi linki Elenai ir 
Stasiui Mineikams ilgiausių 
ir gražiausių metų ateičiai.

Cod, kur aktyviai dalyvavo 
bendruomenės gyvenime.

Laidotuvėse dalyvavo vi
sa apylinkė ir daugelis gi
minių ir bičiulių iš kitų vie
tovių.

Atsisveikinant kalbėjo 
pirm. V. Zidžiūnas, dail. J. 
Rūtenis, A. Semaškienė, 
kun. Perry ir kt.

Kadangi Genovaitė buvo 
pati mokytoja, tai vyrui 
Vladui sutikus, vietoj gė
lių (nors ir jų buvo daug) 
buvo renkamos aukos Lie
tuvių Katedrai Chicagos 
Universitete įsteigti. Aukų 
surinkta $1,000. Tai tebūna 
pagarba ir padėka visiems 
aukotojams ir paskatinimas

kaip sunaudoti pinigai, vie
toj gėlių, patarnauja labai 
kultūringam ir svarbiam 
lietuvybės išlaikymui ir su
teiks jaunajai lietuvių kar
tai galimybę studijuoti.

Visa bendruomenė reiškia 
mielam Vladui ir visiems 
giminėms bei draugams gi
liausią užuojautą ir kartu 
liūdi netekę mielos Geno
vaitės. (jed)

RELOCATED TO Miami, Florida. 
Workin# Foreperson-Mecht'.nic. Mini- 
mum 8 years expirience. Wellu Spuhl 
transfer machine. Stnrting salary 
$30,000—Benefits. Also Weli«-Wood- 
field hand fed operatore, Wrlls box- 
spring coiler.

AUTOMATIC SPRING 
PRODUCT, 

(305) 635-8020
(34-40)

MIRĖ GENOVAITĖ 
JANČAUSKIENĖ

A. A. Genovaitė Jančauskienė

Cape Cod ramią bendruo
menę ištiko skaudi nelaimė, 
mirė visų mylima buv. LB 
apylinkės vicepirmin i n k ė 
Genovaitė Jančauskienė-Sa- 
vičiūtė. Ji visur ir visada 
su šypsniu ir pasiryžimu 
bei gera nuotaika nuošir
džiai dalyvavo ir pagelbėjo 
atlikti visus darbus.

Genovaitė gimė 1916. I. 1 
(mirė 1983. 9. 12) Kėdai
nių mieste, baigė Kėdainių 
gimnaziją ir Klaipėdos Pe
dagoginį Institutą. 1938 m. 
ištekėjo už lt. Vlado Jan- 
čausko. Dirbo Vilniuje Sta
tistikos Valdyboje, o vėliau 
mokytojavo Kėdainių gim
nazijoje. 1941 m. išvyko į 
Vieną, Austriją, o karui 
pasibaigus persikėlė gyven
ti j Augsburgo DP stovyk
lą. 1949 atvyko j JAV ir ap
sigyveno New Jersey, kur 
išdirbo net 25 m. Sherwin- 
Williams Co.

Genovaitė su vyru Vladu 
dažnai atostogaudavo Cape 
Cod ir 1977 pasistatę labai 
gražų namą, persikėlė nuo
latiniam gyvenimui j Cape

A. A.

GENOVAITEI JANČAUSKIENEI

po sunkios ligos iškeliavus amžinybėn, skaus

me likusį jos vyrą VLADĄ ir gimines giliai 

užjaučiame

Henrikas ir Elena 
Andruskos

Kpt. VIKTORUI VILKUTAIčIUI

Vokietijoje mirus, jo broliui VYTAUTUI ir 

giminėms reiškiame nuoširdžią ir gilią užuo

jautą

Henrikas ir Elena 
Andruskos

A. A.

KRISTINAI RAULINAITIENEI
Visagalio globon išėjus, sūnų ZIGMĄ su 

žmona, marčią birutietę ALDONĄ, vaikai

čius INGRIDĄ ir ANDRIŲ, nuoširdžiai už

jaučiame

D. L. K. Birutės Draugijos 
Clevelando Skyrius

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO HJKRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviaiakai: J. JANUtAITlS ir J. MAtKIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — JSmKINSTTE.
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EKONOMINIO ATKUTIMO PERSPEKTYVOS
Siaučiant pasaulyje de

presijai, recesijai, infliaci
jai ir kitomis ūkiškomis ne
gerovėmis, vis dėlto laiko
ma, kad Amerikoje yra 
aukščia u s i a s gyvenimo 
standartas. Jo pagrindą su
daro: natūraliniai turtai, 
kapitalas, darbo jėga ir 
technologinė pažanga. Mili
jonai amerikiečių dirba 
pramonės įmonėse, ūkiuo
se pagamindami įvairių ge
rybių, kurių vyriausybė ne
varžo ir nenurodo ką turi 
gaminti siekiant geresnio 
gyvenimo. Laisvos iniciaty
vos dėka ūkiškas gyveni
mas gerėja ii- pasiūlos ir 
paklausos dėsnio pusiau-* 
svyrą išlaiko gerybių var
totojas.

Sovietų sąjungoje ir jos 
satelitiniuose kraštuose vi
są ekonominį gyvenimą 
tvarko valdžia. Vyriausybė 
nustato: kas turi būti ga
minama, darbininkams al
gas ir prekių kainas. Eili
nis pilietis neturi jokio pa
sirinkimo ir įtakos į vy
riausybės planus.

JAV atsilikusiems kraš
tams yra suteikusi bilijo
nines sumas materialinės ir 
technikinės paramos. Vie
toje padėkos Amerikas daž
nai susilaukia užmetimų, 
kad kapitalistai besivaiky
dami didesnių pelnų sukėlė 
ekonomines negeroves, ku
rių sunkumus taip pat per
gyvena ir Amerikos ūkis.

Tačiau, spaudoje vis daž
niau ir dažniau pasirodo, 
ekonominį gyvenimą geriau 
pažįstančių asmenų pasisa
kymų, kad jau pradeda ro
dytis ūkiško atkutimo žy
mių. Jų išvados grindžia
mos statistiniais daviniais, 

kurių rodikliai išreiškiami 
procentais, pvz. 1978 m. be
darbių skaičius buvo pasie
kęs dviženklį skaitmenį o 
dabar tesiekia tik 9,5%. 
Kad tautos ūkis pradeda iš
bristi iš recesijos rodo ir 
1983 m. antrojo ketvirčio 
statistiniai daviniai, kad 
produkcija gerybių pašoko 
iki 9,2'7. Padidėjo automo
bilių gamyba, pašoko plie
no ir alumijaus gamyba ir 
krautuvininkai džiaugiasi 
pagyvėjusią prekyba. Bet 
statistiniai rodikliai dar ne
sukelia platesnio šypsnio 
veiduose, tų, kurie įsirikia
vo į bedarbių eiles.

Ekonominiame gyvenime 
atsitinka daug veiksmų, ku
rie nepasiduoda palenkiami 
jokiai statistikai, pvz. ne
reguliariai pasikartoją cik
lai, konjunktūriniai svyra
vimai ir niekieno nelaukia
ma viešnia — infliacija ar
ba staigus pinigų padaugė
jimas rinkoje. Infliacija 
suvaldoma Federalinės Re- 
servų sistemos įstaigos, kai
taliojant t r u mpalaikėms 
paskoloms procentus, ku
riuos labai atidžiai seka 
bankai. Tačiau kredito są
lygų palengvinimas depre
sijos ar recesijos metu at
rodo, kad yra efektyvi prie
monė, bet nepakankama be 
mokesčių sumažinimo, kad 
ūkis pradėtų atsigauti. Mo
kesčius mažinant nebesu- 
derinamos pajamos su iš
laidoms ir biudžetas paten
ka į deficitinę padėtį. To
kia padėtis dabar randasi 
JAV ūkyje į kurį atsiliepia 
Sovietų Sąjungos neribotos 
užmačios pasiglemžti Cent
ro Ameriką, jų sustabdy

mui reikia didinti ginklavi
mosi išlaidas, o prasiskoli
nę kraštai maldauja leng
vatų skolų grąžinimui ir t.t.

Viso pasaulio ūkis vis dar 
negali išbristi iš gilios re
cesijos, bet naudojant Įvai
rias priemones jo tempera
tūros numušimui, net ne
atsižvelgiant į primetimus, 
kad dolerio vertė yra per 
aukšta, palyginus su kito
mis valiutomis ir užsienio 
pirkliai negali nupirkti ame
rikoniškų prekių ir jų par
duoti savame krašte. Bet 
dolerio aukštą vertę stip
riai saugo Federalinė Re- 
servų direkcija, sekdama 
tautos ūkio pulsavimą kad 
neįvyktų sutrikimų. Ne
kreipiama daug dėmesio ir 
į biudžeto deficitą ar mo
kesčių sumažinimą. Nebu
vo istorijoje tokio atsitiki
mo, kad administracija ar
tėjant rinkiminiams me
tams, stabdytų ūkio atkuti
mą ir daug dėmeso kreiptų 
į pajamų ir išlaidų suderi
nimą.

žmonės turi pinigų ir 
pirkėjų pilnos krautuvės. 
Komercijos departamentas 
skelbia, kad amerikiečių 
pajamos pašoko 5'7 paly
ginus su pereitais metų pa
jamoms. Nacionalinis visų 
patarnavimų ir gamybos 
produkto vertė vien tik per 
liepos mėn. pašoko 0,3'7. 
Tai geras reiškinys rodąs 
tautos ūkio atkutimą.

Bet svarbiausias ekono
minio stabilumo veiksnys 
yra biudžetas ir jo subalan
savimas, kurio milžiniškas 
deficitas įneša daug netik
rumo į tarptautinį finansi
nį gyvenimą. Tačiau, kaip 
jau minėjome, kad visa 
JAV ekonomika yra ranko
se Federal Reserve Board

Amber galerijoje, 505 E. 185 St., Clevelande, Ohio, yra di
delis pasirinkimas lietuvių ir amerikiečių kūrinių labai prieina
momis kainomis. Taip pat yra įvairių tautodailės darbų. Nuo
traukoje Nijolės Palubinskienės grafika ”Girl with vhistle”.

rankose. Tik netikėti įvy
kiai kaip naftos kainų pa
kėlimai gali suduoti skau
dų smūgį ir pristabdyti 
ekonominį judrumą.

Apskritai paėmus viduti
nį amerikiečio pajamų vi
durkį, kuris buvo skaito
mas — 11,107 dol., Aliasko
je pakilo iki 16,257 dol., Ka
lifornijoje — 12,267 dol., 
Illinois — 12,100 dol. Pa
kilimai nėra vienodi visose 
valstijose. Didžiųjų ežerų, 
rajone pajamos net krito, 
nes atoslūgis skaudžiai pa
lietė plieno ir automobilių 
pramonę ir daug darbinin
kų neteko darbų. Vakari
nėse valstijose, pvz. Kali
fornijoje jos padidėjo iš ka
riškų užsakymų. Dabar šis 
rajonas skaitoms turtin
giausiu kuriame yra su
plaukusio daug užsienio ka
pitalo j elektrotechnikos 
įmones ir čia kvalifikuotam 
darbininkui lengva surasti 

darbą. Pietrytinis Ameri
kos pakraštys yra bied- 
niausias nes jame nėra sun
kiosios pramonės. Kalifor
nijos bankai džiaugiasi in
dėlių perteklium bet indė
lių svyravimais ūkio atkuti
mo nepagrisi kurie yra ne
pastovūs ir lengvai perme
tami iš vienos sąskaitos į 
kitą ar į biržos vertybinių 
popierių investavimus.

Todėl sunku pasitikėti ir 
įvairiais statistiniais ro
dikliais vaizduojančiais eko
nominį pagerėjimą, o vidu
tines pajamas turintiems 
asmenims pereinamame lai
kotarpyje vertėtų susilai
kyti nuo bet kokių rizikin
gų investacijų.

P. Indreika

OWNER-OPERATORS 
FLATBED TRUCKS 

Wanted to bau! «teel to northwest 
and California wilh retvrn lumber 
loads to Great Lakcs area. Mušt have 
full tarps and nylon straipN to protect 
lumber. For detalia, 800-541-4213, 
Dennis Williama, System Transport, 
Spokane, Washington. (38-41)

VYT. ALANTAS

Draugo Višakio karjera
(R) Lietuvių Bendruomenės premijuota novelė

Vietomis ji dingdavo tarp krūmų ir reikėjo la
bai akylaus vadovo, kad nepaklystum. Tik kai 
mėnulis iškišdavo veidą iš debesų, keliuką ap
šviesdavo, bet ir tai šešėliai tavaruodavo Sigito 
akyse, ir pramina susiliedavo su medžių ir krū
mų šešėliais. Jei ne brolio plati nugara prie
šakyje, jis seniai būtų paklydęs.

— Kur tu mane vedi? — Sigitas ryktęlęjo 
knupdamas iš paskos.

— Tuojau pamatysi, nebe toli, — atsakė 
brolis ramiai

Pagaliau jie išėjo į aikštelę, lyg ir į sky- 
niną. Kai brolis blikstelėjo kišenine lempute, 
Sigitas pamatė žemą, į kapą panašų gauburėlį 
su įsmeigtu mediniu kryželiu ir šalia padėta 
kareivio kepure.

— Čia mūsų partizanų vado Petro Varonio 
kapas. Jis vadovavo Miško Brolių daliniui, ko
vojant Didžbalio ežero apylinkėse. Sunkiai su
žeistą vadą draugai išsinešė iš kautynių lauko 
pasitraukdami. Jis mirė nuo žaizdų ir čia pa
laidotas. — Brolis kalbėjo iš susijaudinimo dus
liu balsu ir Sigitui pasivaideliojo, tarytum pats 
vadas būtų prabilęs iš požemio.

Ir ši nyki, apleista vietovė, broliui pami
nėjus žuvusius partizanus, lyg atgijo, lygi pa

sidarė be galo prasminga, tarytum prasiplėtė 
ikį begalybės. Ir jam pasivaideno, lyg kažkokių 
mistinių paukščių sparnų plasnojimas. Jis kiek 
tik įmanydamas gynėsi nuo jį užplūstančio 
siaubo ir įtikinėjo save, jog tai tik tamsios liau
dies prietarai, o vis dėlto nusiraminti neįmanė. 
Visos užtvaros, kurias naujieji auklėtojai statė 
tarp šiapus ir Anapus staiga sugriuvo, ir jis 
prieš savo valia pasijuto esąs apsuptas gimto
sios žemės mistinio pasaulio.

Tuo tarpu brolis atsiklaupė ir užžibino 
žvakutę šalia kryželio. Aikštelė skurdžiai nu
švito, pamėklės dingo, bet tada jam pasimatė, 
jog mirksinti žvakutė, lyg pašviečia takelį į 
duobę, kur jis aiškiai pamatė gulintį Varionį. 
Sigitą pagavo siaubas, ir jis ne savo balsu 
suriko:

— Užgesink žvakę!
Bet brolis nepajudėjo. Jis klūpojo kaip 

klūpojęs pasilenkęs ant kapo, tarytum būtų pa
skendęs maldoje.

— Sakau, užgesink tą prakeiktą žvakę!
— Sigitas vėl ryktelėjo ne savo balsu ir tą pa
čią akimirką, išsitraukęs ginklą, paleido į brolį 
salvę šūvių, kol ištuštino visą šovininę.

— Padaryta! Aš išdrįsau išvaikyt pamėk

les! Miškas tuščias, dangus tuščias! Aš lais
vas! Misija atlikta! — jis šaukė beprotiškai.

Bet tada atsitiko kažkas netikėto. Jam 
pasigirdo, lyg brolis būtų ėmęs dejuoti, lyg 
kikenti, tartum bandytų stotis. Sigitas iš pa
skutiniųjų tvardė nervus ir vėl įtkinėjo save, 
jog lavonai nebejuda ir nebekalba, tačiau, kai 
jam aiškiai pasigirdo brolį juokiantis ir lyg 
vadui iš kapo jam pritariant, siaubo apimtas, 
nebeišlaikė ir pasileido bėgti kur kojos neša, 
nes tamsoje jis nustojo bet kokios orientacijos. 
Jo paklaikusį dvasinį sąmyšį dar labiau sutirš
tino mintis, jį einant iš proto. Jis bėgo kol įsi
painiojo brūzgynuose ir griuvo kniūbsčias, atsi
trenkdamas kaktą į kelmo briauną.

žvaigždžių fejerverkai jam pasipylė iš 
akių, ir Sigitas pasimatė beskrendąs padangė
mis. Bet ne ilgam: jam tuojau pastojo kelią 
tėvas su broliu. Senis, rodos, laiko rankoje ilgą 
bizūną ir narsiai pliauškindamas šaukia: — 
Kur tave šimtai perkūnų nešioja, tu, palai
dūne? Ar nežinai savo vietos? — Apačioje, slė
nyje, Sigitas mato minias vergų, kurie stato 
pilį. Tėvas, rodos, eikliu žirgu jodinėja aplink 
ir pliekia bizūnu per nugaras atsiliekantiems 
vargšams. Jis, rodos, įširsta ant tėvo ir šaukia 
pasipiktitinęs: — Tu, prolitariato išgama, kaip 
tau ne gėda plakti tuos savo brolius! — Kvai
ly, — jam senis atrėkia, — jei nori būt galin
gas, parodyk savo valią, valią valią! — ir jis 
taip pliaukšteli bizūnu, kad per visą padangę 
nuvilnija žiežirbų banga, o jo balsas nuaidi 
aidų aidais per visą Visatą, šalia jo stovi brolis 
su peršauta, kruvina krūtine ir, rodos, sako:

(Bus daugiau)
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DETROITO LIETUVIAI
"ŠVYTURIO JŪRŲ 
ŠAULIŲ KUOPOS 

VEIKLA

Rugsėjo 24 d. Įvyko kuo
pos valdybos posėdis šv. 
Antano parapijos kavinėje. 
Atidarė pirm. Bronius Va
liukėnas.

Praeito valdybos posė
džio protokolą perskaitė se
kretorius Antanas Vaitė- 
nas. Kuopos iždininkas Vin
cas Rinkevičius pranešė, 
kad išvyka surengta rug
piūčio 28 d. Pilėnuose tu
rėjo 702.70 dol. pajamų, 
221.08 dol. išlaidų ir iš jos 
gauta gryno pelno 481.62 
dol. Kuopos kasoje yra 
6,857.36 dol.

Po pasisakymų ir svars
tymų spaudai paremti pa
skirta 120 dol. Ta suma pa
skirta 4 laikraščiams: Dir
vai, Draugui, Naujienoms ir 
Kariui ir kiekvienas iš jų 
gaus po 30 dol.

Pilėnų stovyklos uždary
mas bus ruošamas spalio 
23 d.

Klaipėdos krašto prie 
Lietuvos prisijungimo pa
minėjimas bus rengiamas 
1984 m. sausio 15 d. šv. An
tano parapijoje su mišio
lais, paskaita ir menine da
limi. Menine dalimi rūpi
nasi muz. St. Sližys.

Į kuopą Įsirašė trys nau
ji nariai: Algis Rėklys, 
Paulius Milmantas ir Vy
tautas Radzevičius.

Išvyka Įvykusi rugpiūčio 
28 d. Pilėnuose buvo sėk-

Antanas Grinius
minga. Diena buvo graži ir 
joje dalyvavo apie 150 žmo
nių. Pilėnų ežerelis išvaly
tas ir švarus.

Rugsėjo mėn. 11d. kuo
pos šauliai su vėliava daly
vavo Tautos šventės minė
jime Kultūros centre. Minė
jimas buvo pravestas sklan
džiai ir gražiai.

Klausimų ir sumanymų 
dalyje daug kalbėta ir svar
styta.

Posėdyje dalyvavo 16 
valdybos narių ir du sve
čiai: Albertas Misiūnas ir 
Antanas Grinius. Kuopos 
moterų sekcijos vadovė An
gelė Bukšnienė pavaišino 
kavute.

PASIRUOŠIMAI VLIKO 
SEIMUI

Šiais metais Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto Seimas Įvyks lapkri
čio 12-13 d. d. Kultūros cen
tre, Southfield, Mich. Sei
mas bus jubiliejinis, nes šį
met sueina 40 metų nuo 
VLIKo įkūrimo.

Seimą ruošia Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjunga 
kaip atstovaujanti Vlike 
Rytų Lietuvos Rezistencinį 
Sąjūdį.

Seimo rengimo komitetas 
sudarytas iš Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungos Cent
ro valdybos narių gyvenan
čių Detroite: Albertas Mi
siūnas — pirmininkas, Eu
genija Bulotienė — vice
pirmininkė, Valentina Os-

Puikiausius kailius rasite
Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

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

Tai. kraatnės (312) 263-5326; aaa^ (312) 6774439.

teikienė — sekretorė ir Vy
tautas Gurka — iždininkas.

Seimas prasidės lapkričio 
11 d. 7 vai. vak. atstovų su
sipažinimo vakaru.

Lapkričio 12 d. 9 vai. ry
to įvyks oficialus seimo ati
darymas, o vakare banke
tas su menine programa, 
kurią atliks sol. D. Petro
nienė, tautinių šokių grupė 
"Audinys” ir sesutės But- 
kūnaitės.

Lapkričio 13 d. vyks bai
giamieji posėdžiai ir seimo 
uždarymas.

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS '

Dariaus ir Girėno jubilie
jinis 50 mirties metų mi
nėjimas buvo pradėtas rug
sėjo 25-tą d. šv. Antano 
bažnyčioje. Prieš mišias 
Dariaus ir Girėno . klubo 
pirmininkas Edvardas Mil
kauskas ir Švyturio Jūrų 
šaulių kuopos pirmininkas 
Bronius Valiukėnas įžengė 
į bažnyčią, o paskui juos 
buvo nešamos šios vėliavos: 
Amerikos, Lietuvos, Da
riaus ir Girėno klubo, Kū
rėjų savanorių, St. Butkaus 
ir Švyturio jūrų šaulių. Už 
Darių ir Girėną iškilmingas 
mišias’atnašavo ir karžy
gį šk į jų skrydį paminėjo 
kun. Alfonsas Babonas. Pa
rapijos choras vadovauja
mas muz. St. Sližio solo, 
duetu ir mišriu choru gie
dodami išreiškė skausmą ir 
neviltį . ..

Akademija ir meninė da
lis įvykp Lietuvių namuo
se. Atvykusiems į akademi
ją į akis krito scena ir Al
gio Vaitiekaičio kruopščiai 
paruošta Dariaus ir Girėno 
parodėlė. Scenoje sustaty
tos stovėjo bažnyčioje da
lyvavusios vėliavos, pultas 
padengtas audiniu, kuriame 
ryškiai matėsi lakūnų Da
riaus ir Girėno atvaizdai. 
Toliau netoli pianino buvo 
padėta didelė puokštė gėlių. 
Parodėlė turėjo tris sky
rius: kairėje laikraščių iš
karpomis, n u o t raukomis 
buvo pavaizduotas jų pasi
ruošimas ir žuvimas, deši
nėje pusėje žuvimo vieta 
Soldine miške ir įvykęs 
šiais metais lakūnų paminė
jimas, apačioje išdėstyti 
eksponatai turintieji ryšį 
su lakūnais, Eugenijos Bu
lotienės nuosavi daiktai. 
Tenka pasakyti, kad šiais 
metais minint Soldine 50 
metų sukaktį buvo nuvykę 
ir ten dalyvavo detroitiš- 
kiai: Eugenija Bulotienė ir 
Juozas Kinčius.

Vytautas Ogilvis minėji
mui pradėti pakvietė Da
riaus ir Girėno klubo pir
mininką Edvardą Milkaus- 
ką, kuris savo žodyje api
būdino tos dienos minėjimo 
prasmę. Paskaitai skaityti 
pakvietė rašytoją iš Flinto 
Balį Gražulį, kuris smul
kiai papasakojo abiejų la
kūnų biografijas ir jų skri
dimui per Atlantą pasiruo
šimą, kurie dėl neišaiškin
tų priežasčių žuvo Vokie
tijoje.

Padėkojus paskaitininkui, 
po jo žodį tarė Lž S-gos De
troito skyriaus pirminin
kas Vladas Pauža.

Po pertraukos sekė meni
nė dalis. Vytauto Ogilvio 
paruoštą apie Darių ir Gi
rėną montažą atliko: Vy
tautas Ogilvis, Birutė Ba
rauskienė ir Vincas žebar- 
tavičius, dalyvaujant muz. 
St. Sližio moterų kvartetui, 
kuri sudaro: Birutė Januš
kienė, Česlovą Pliūrienė, 
Natalija Sližienė ir Aldona 
Tamulionienė. Į pasakojimą 
buvo įjungti du eilėraščiai, 
Dariaus ir Girėno testamen
tas ir kvarteto 5 dainos. 
Minėjimas baigtas visiems 
giedant Lietuvos himną.

Vytautas Ogilvis šio mi
nėjimo pravedėjus Dariaus 
ir Girėno klubo vardu padė
kojo visiems prie šio minė
jimo prisidėj usiems ir gau
siai atsilankusiems sve
čiams. Minėjime žmonių 
dalyvavo daug ir iš karto į 
svetaine pietums negalėjo 
tilpti. Tas parodė ką reiš
kia veltui gauti pietus. Iš 
Dariaus ir Girėno klubo tu
rėtų imti pavyzdį ir kitos 
organizacijos. Jei norite, 
kad minėjime ar renginyje 
dalyvautų daug žmonių, 
duokite jiems veltui pietus 
arba užkandas.

ST. BUTKAUS ŠAULIŲ 
KUOPOS SUKAKTIS

St. Butkaus šaulių kuo
pos 25-rių metų sukaktis

bus paminėta spalio 9 d. šv, 
Antano parapijoje.

3 vai. p. p. įvyks akade
mija, meninė dalis ir pietūs.

Paskaitą skaitys Edvar
das Milkauskas, meninę da
lį atliks Danutė Petronienė, 
programą praves Stefanija 
Kaunelienė.

Norintieji valgyti pietus 
registruojasi tel. 843-6027.

AUKA DIRVAI

Švyturio jūrų šaulių kuo
pos valdyba per Dirvos ben
dradarbį A. Grinių Dirvai 
atsiuntė auką 30 dol. Ačiū.

Skaitykit ir platinkit
D I R V £

CRITICAL CARE NURSES
We have_positions uvailable for Re
gistered Nurses in our Critical Care 
Ūnit seeking an employment silua- 
tion requiring morimuni utilization 
<>f their education and experience. 
Our nine Lt d Cr.tical Care L'nit. 
opera tęs on 12 hour shiflh. We are 
a progressive Medical Center on Ihe 
movė lo becoming the health care 
leader in our region. Exlen»ive phy
sical plant renovations in our Ambu- 
latory Service area are now in pro
gresą with schedulcd complelion m 
1984.
Our physician staff i s eumprised of 
many speciulties found only in much 
larger institutions. Our nursing and 
cther staff members lake grent pride 
in Lheir ability to offer expertise in 
most health care fields lo the citizcns 
of the Mason County area usuuliy 
rendered only in larger metropolitan 
areas. \Ve offer a nursing environ- 
ment that puls to ninximurn ūse e;»ch 
individuals specia) intercEt. Compe- 
titive salarijs, equal opportunilies, 
security. excellėntfringe benefits, and 
a friendly atmosphere ir, which each 
staff member feels as though they 
really belong.
If you think you would likę to be- 
come a part ot us, pk-asc ^ubmit 
your resume or call:

Mr. GENE P. PHILLIPPJ. R. N. 
Assistant Administrator 
for Patient Services or 
Mr. JAMES F. GRAHAM 

Director of Personnel
MEMORIAL MEDICAL 

CENTER
OF V/F.ST MICHIGAN 

ONE ATKINSON DR1VE 
LUDINGTON, MICHIGAN 49431 

(616) 843-2S91

t TAUPYKITE DABAR i
* Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet »
* kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai. J*

St.Anthony :
Savings & Loan Association *

* 1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650 *
* 
♦ 
*
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
* 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
*

10 South 660 Route 83 (At 92nd
Willowbrook, III. 60521

St.).

Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330 
Willowbrook: (312) 789-0777FS'ŪC

Joseph F. Gi ibauskas
Exeeutive-Si'cietar,v

IOU». 
f "M*

Dennis N. Cribauskas
Senior Vice-Pi esident/
VVillosvbrook Manager

♦ * ♦* *♦ »♦ * »♦ 
*
* 

*

*
* Open Mon.. 9-8; Tues.. Thurs.. Eri. 9-5; Sat.. 9-1; Closed \Ved. >
* .*

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — G.RJ. — BROKER

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

50 METŲ KAI 
NETURIME KAN. J. 
TUMO-VAIŽGANTO

Š. m. spalio mėn. 9 d., 
sekmadienį, 3 vai. p. p. Lie
tuvių Tautinių Namų, Chi
cagoje, patalpose Korp! 
Neo - Lithuania, Chicagos 
padalinys ir Liet. Ttautinė 
Sąjunga, Chicagos skyrius, 
ruošia Vaižganto penkias
dešimties metų mirties pa
minėjimą, kurį praves 
Korp! Neo-Lithuania filis- 
terė Vida Jonušienė. Ka
nauninkas buvo Korp! Neo- 
Lithuania garbės narys.

Minėjimo programa:
1. Rašytojo ir poeto An

tano Gustaičio, iš Bostono, 
žodis apie Vaižganto reikš
mę lietuvių tautai ir jos 
valstybei.

2. Trumpos santraukos iš 
Vaižganto raštų; paskaitys 
aktorė Vita Visockienė ir 
Neo-Lithuania korporantės 
— Audronė Karalienė ir Jo
lita Kriaučeliūnaitė.

3. Meninę dalį išpildys 
dainuojančios žemaitės — 
Bronė Stravinskienė, Dana 
Varaneckienė ir Aldona Un- 
derienė; vadovaus Kazimie
ras Skaisgirys. Solo padai
nuos Bronius Mačiukevi
čius ; akompanuos Alvidė 
Eitutytė.

Minėjimui pasibaigus — 
pabendravimas prie kavu
tės.

Kiekvieno lietuvio šven
ta pareiga prisiminti mūsų 
tautos ir valstybės kilnią
sias asmenybes.

Rengėjai

KNYGOS ”MUSŲ VIRIMO 
PASLAPTYS” 
SUTIKTUVĖS

Chicagos Jaunimo centro 
moterų klubas paruošė ir 
išleido vertingą ir kasdie

"Dainuojančios žemaitės” atliks dalį meninės programos 
spalio 9 d. 3 v. p. p. Lietuvių Tautiniuose Namuose, minint kan. 
Juozo Tumo-Vaižganto 50 m. mirties sukaktį. Iš kairės: Dana 
Varaneckienė, Bronė Stravinskienė, Aldona Underienė ir va
dovas Kazys Skaisgirys. Z. Degučio nuotr.

niniam gyvenime vartotiną 
knygą — Mūsų virimo pa
slaptys. Vakaronę atidarė 
ir jai vadovavo klubo pirm. 
Salomėja Endrijonienė. Dė
kojo daugiausiai darbo įdė- 
jusioms moterims, o išskir
tinai Marijai Macevičienei, 
nešusiai visą redagavimo ir 
receptų surinkimo naštą, o 
taip pat ir talkininkei Ste
fai Burokieni. Jas papuošė 
gėlėmis, o visoms talkinin
kėms įteikė po knygą.

Įdomią paskaitą apie val
gių gaminimo ir paruošimo 
istoriją, skaitė jauna dieti- 
ninkė Ina Stravinskaitė. 
Surinkusi žinias net iš žilos 
senovės, jaunoji paskaiti
ninke susirinkusius žavėjo 
gražia lietuvių kalba ir su
rinktų žinių gausa. Daly
vavusių džiaugsmas ir pa
dėka Inai Stravinskaitei.

Mūsų virimo paslaptys 
palengvina jaunosioms šei
mininkėms ir šeimininkams 
paruošti sveikus valgius ir 
sutaupyti laiką.

Po sutiktuvių klubo val
dyba pavaišino susirinku
sius. Tai buvo suneštinės 
vaišės, kurias pagamino pa
gal duotus receptus knygos 
talkininkės. Tą vakarą bu- 
vo parduota 70 knygų.

Kaip minėjau, knygą iš
leido Jaunimo centro mote
rų klubas, kurio valdybą 
sudaro: pirm. — Salomėja 
Endrijonienė, vicepirm. — 
Marytė Saliklienė, sekreto
rė — Stefa Burokienė, iždi
ninkė — Ona Rušėnienė, 
vaišių vadovė — Marija 

. Macevičienė, koresponden
tės — Aleksandra Likande- 
rienė ir Birutė Jasaitienė.

Klubas turi dvi pareigin
gas korespondentes, tai rei
kia manyti, visuomenė bus 
gerai informuojama.

Knyga suskirstyta sky-

Poetas Antanas Gustaitis skaitys paskaitą apie kan. J. Tu
mą-Vaižgantą spalio 9 d. 3 vai. p. p. Tautiniuose Namuose 
Chicagoje.

riais, kurie virėjų patogu
mui, atžymėti spalvotais la
pais. Viršelis Vlado Vijei- 
kio. Išleista 1983 (nelemta 
klaida 1943) m., Cicagoje.

Teko nugirsti, kad Mūsų 
virimo paslaptys ne tik su
mažina šeimininkių galvo- 
sopį, bet norimą receptą pa
dėjus ant viry klos, po po
ros valandų kepsniai būna 
"gatavi” ir belieka tik su
doroti.

Knyga gaunama pas pla
tintojus ir klubo būstinėje
— Jaunimo centre 5620 So. 
Claremont, Chicago, Illinois 
60629. Kaina nepažymėta, 
bet buvo parduodama po 8 
dolerius.

PADĖKA
Korp! Neo-Lithuania vyr. 

valdyba nuoširdžiai dėkoja 
kolegoms neolituanams-ėms, 
Įsigijusiems perspausdintą 
leidinį "Neo-Lithuania 1922
— 1932" ir parėmusiems jo 
iškaštingą leidimą savo au
ką.

Aukojo:
Po 100 dol. — Juozas 

žvynys, Florida; Mečislo
vas Meiliūnas, Kanada.

Po 50 dol. — Edvinas Bal- 
ceris, Cal.; Vitas Burokas, 
Cal.; Emanuelis Jarašūnas, 
Cal.; Ananas Mažeika, Cal.; 
Aloyzas Pečiulis, Cal.; Sta
sys Petravičius, Cal.; Kęs
tutis Pocius, Ind.; Bronius 
Tiškus, III.; Ramunė Vit
kuvienė, Cal.

35 dol. — Vitas Mikalaus
kas, Cal.

30 dol. — Aleksas Kiršo- 
nis, Cal.

Po 25 dol. — Dr. Juozas 
Bartkus, III.; Vytautas Kas- 
niūnas, Ind.

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame. Kviečia
me ir kitus prisidėti savo 
auka ir užsisakyti gražiai 
išleistą ir turiningą Korpo
racijos pirmojo dešimtme
čio veiklos metraštį — Neo- 
Lithuania 1922-1932.

Čekius rašyti Korp! Neo- 

Lithuania vyr. valdybai ir 
siųsti pirmininko adresu: 
6620 So. Rockwell St., Chi
cago, III. 60629.

Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdyba

Simas Kašelionis
• Lietuvių Tautinės Są

jungos kuklus narys ir per 
ilgą laiką kasmet novelių 
mecenatas (kurios buvo 
spausdinamos DIRVOJE) 
Simas Kašelionis palieka 
Chicagą ir keliasi į šiltuo
sius kraštus.

š. m. spalio mėn. 7 d., 7 
vai. 30 min. vakare L. T. 
S-gos Chicagos skyriaus val
dyba ruošia L. Tautiniuose 
namuose Simui išleistuves. 
Norintieji jose dalyvauti ir 
ką nors daugiau sužinoti 
apie tylų, bet didelį lietu
viškos spaudos rėmėją, tuoj 
pat skambinkite šiais tele
fonais: 776-3547 V. Lenke- 
vičienei arba 778-7707 B. 
Kasakaičiui.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

ARTIMIAUSI RENGINIAI
• Dirvos novelių konkur

sų mecenato Simo Kašelio- 
nio išleistuvės įvyks spalio 
7 d. (penktadienį), 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Tautiniuose 
Namuose. Rezervacijos tel. 
776-3547 ar 778-7707.

• Kan. Juozo Tumo-Vaiž- 
gento 50 metų mirties su
kaktis bus paminėta š. m. 
spalio 9 d. (sekmadienį), 3 
vai. p. p. Lietuvių Tauti
niuose Namuose. Progra
moje paskaita ir meninė 
dalis.

• Draugo dienraščiui pa
remti vakarienė įvyks spa
lio 8 d. (šeštadienį), 7 vai. 
vak. Jaunimo centro didž. 
salėje. Rezervacijos Drau
go administracijoje.

• Lietuvių Fondo vajaus 
vakarienė įvyks lapkričio 5 
d. (šeštadienį),i 7 vai. vak. 
Jaunimo centro salėje. In
formacija L. F. raštinėje 
(5901 W. 59th St., Chicago, 
III. 60629, telef. 471-3900).

• Korp! Neo-Lituania di
džioji sueiga šaukiama lap
kričio 12 d., 12 vai. dieną 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose (6422 So. Kedzie 
Avė., Chicago, III. 60629). 
Programoje iškilminga su
eiga ir darbo posėdžiai. 
Smulkesnė d a r b otvarkė 
siunčiama visiems neolitua- 
nams, kurių adresai yra ži
nomi. Prašoma gausiai da
lyvauti.

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio valdyba 
Korporacijos metinę šventę 
mini lapkričio 12 d. šia 
tvarka:

10 vai. ryto pamaldos tė
vų jėzuitų koplyčioje, žuvu
siųjų pagerbimas prie Lais
vės paminklo, mirusiųjų 
korporantų suvažiavi m a s 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose.

12 vai. dieną korporantų 
suvažiavimas Lietuvių Tau
tiniuose Namuose.

7 vai. vak. iškilminga su
eiga, vakarienė, šokiai.

Korp! Neo-Lithuania me
tinėje šventėje kviečiama 
dalyvauti visa lietuviškoji 
visuomenė.

• Teatro festivalis įvyks 
Padėkos dienos savaitgaly
je.

• Margučio koncerte, ku
ris įvyks š. m. spalio 16 d. 
3 v. p. p. Jaunimo Centre, 
programą atliks pianistas 
Vytas Bakšys, Rūta Pakš- 
taitė, Carmen Valenčiūnas 
de Michael. Dailininkams 
akompanuos Robertas Moc
kus.

OPPORTUNITY FOR 
RN/DIRECTOR OF NURSES 
204 beri skilled NURS1NC HOME 
knowledgeable of Stale & Federal re- 
gulations supervisory experience. Sala- 
ry commcngurale with operience & 
ability. Liberal personnel policies & 

jfringe benefits.
APPLY TO:

SAVOY TERRACE 
30? w. BURWASH 
SAVOY, ILL. 61874 

(29-38)

WANTED AT ONCE 
IST CLASS SKILLED 

ALL AROUND TOOL AND DIE 
MAKER 

Mušt be able to eet up work from 
blue prinls & close tolerance. Stea- 
dy work fer qual:fied men. Good 
startinį, salary & fringe benefits. 

Send resume to Personnel Dept.
KERN-LIEBERS. INC.

P. O. Box 396
Holland, Ohio 43328

(38-40)
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FILATELIJA
N r. 5 Antanas Bernotas

JAV ruošiasi 1984 m. 
olimpijadai ir jau pradėjo 
leisti specialius tai progai 
paminėti pašto ženklus. Va
saros olimpinės žaidynės 
įvyks Los Angeles mieste, 
Kalifornijoje.

Jau išleisti 13 centų pa
prasto pašto ir 28 c. ir 40 
centų oro pašto ženklai. Vi
si šie pašto ženklai spaus
dinti keturblokiais, kuriuo
se parodytos įvairios spor
to šakos. Dar išėjo 13 c. 
olimpinės atvirutės, kurio
se parodytos jachtų lenkty
nės.

2. Liepos 8 d. buvo iš
leistas 20 centų pašto ženk
las rašytojui Nathaniel 
Hawthorne pagerbti.

Nathaniel Hawthorne 
(1804-1864) gimė Salėm 
vietovėje netoli Bostono. 
Lankė Bovvdoin kolegijų, 
kur susipažino su būsimais 
žymiais rašytojais. Baigęs 
kolegija dirbo Bostono mui
tinėje, kartu daug rašinėjo 
į įvairius laikraščius. Pra
džioje be didesnio pasiseki
mo, bet vėlesniais metais 
buvo įvertintas. Prezidentu 
išrinktas Pierce Hawthornę 
pasiuntė konsulu į Liver- 
polį, Anglijoje, kur Euro
poje jis išbuvo 7 metus, pri
sirinkdamas medžiagos sa
vo kūrybai. Rašė noveles, 
apybraižas, atsiminimus ir 
apysakas vaikams.

KANADA rugpiūčio 3 d. 
išleido 32 centų pašto ženk
lą Newfoundlando atradė
jui Sir Humphrey Gilbert 
pagerbti.

W ■ ■ ■ ■

• CANADA 32 j

Sir Humphrey Gilbert 
(1537-1583) gimė Compton, 
Devonshire, Anglijoje. Mo
kėsi Eton ir Oxford univer
sitetuose. Vėliau tarnavo 
kariuomenėje ir dalyvavo 

karuose su Prancūzija ir 
Ispanija. Taip pat buvo gu
bernatorium Airijoje. No
rėdamas rasti naujus ke
lius į Naująjį Pasaulį, ka
ralienės Elžbietos paveda
mas, 1578 m. kartu su Sir 
lVilliam suruošė ekspedici
ją. Tačiau ekspedicija prie 
Cape Verde salų ispanų bu
vo išblaškyta ir grįžo na
mo. Antroji ekspedicija 
1583 m. pavyko gerai ir pa
siekė šiaurinę Newfound- 
lando salos dalį, kur Sir 
Gilbert išlipo ir paskelbė 
naujai rastąją žemę (nuo 
ko ir jos vardas) Did. Bri
tanijos nuosavybe, tuo {kur
damas pirmąją koloniją 
šiaurės Amerikoje. Tačiau 
čia anksčiau įsikūrę žvejai 
jį sutiko nedraugiškai ir jis 
buvo priverstas grįžti na
mo. Pakeliui prie Azorų sa
lų jo laivas nuskendo. — 
Pats Nevvfoundlandas yra 
Atlanto vandenyne į išau- 
rės rytus nuo Kanados ir 
kartu su gabalu Labradoro 
užima 42,734 kv. mylių plo
tą. Iki 1949 m. buvo Ang
lijos kolonija, po to per
leistas Kanadai. Krašto sos
tinė yra St. John’s miestas.

LENKIJA prieš kiek lai
ko išleido seriją pašto ženk
lų su istorinių miestų vaiz
dais. Dabar kai kurie tų 
ženklų buvo perspausdinti 
naujomis vertėmis, čia de
dame 10 zlotų perspausdin
tą ant 6,50 z .pašto ženklą 
su Wroclawo miesto seno
viniu vaizdu.

Wroclaw (vokiškai Bres- 
lau) yra žemutinėje Silezi
joje prie Oderio upės. Kaip 
istorikai sako, miestas buvo 
įkurtas X amžiuje dviejose 
Oderio salose, bet 1241 m. 
totoriai jį sudegino. Vėliau 
miestas buvo atstatytas ne 
tik salose, bet ir apylinkėje. 
Visa Silezija kadaise buvo 
valdoma Silezijos kuni
gaikščių, bet istorinei Len
kijai niekada nepriklausė. 
Iki šio karo pabaigos Bres- 
lau miestas kaip ir visa Si
lezija buvo Vokietijos da
lis. 1945 m. pradžioje so
vietų armija, stumdama 
vokiečius į vakarus, užėmė 
ir Breslau. Kovų metu di
desnė miesto dalis buvo vi
siškai sugriauta, tarp kitų 
ir istorinė XII amž. kated
ra. Dabar daug kas atsta
tyta. Po karo Sovietų Są
junga visas užimtas ryti
nes Vokietijos žemes per
leido Lenkijai, kuri čia įku
rti savo kolonistus. Kaip 
pranešama, dabar mieste 
gyvena apie 450,000 gyven-

DIRVA laso m smiliu G rl

Antanas Vaikšnoras, miręs prieš dešimt metų (1973 m. rugsėjo 28 d. Clevelande), sulau
kęs vos 55 metų amžiaus, pagarsėjęs lietuvių kilmės ameriketis dailininkas, nepaprastu nuo
širdumu visad stengdavosi padėti lietuviams. Priklausė Lithuanian Village bendrovei ir visad 
didžiavosi esąs lietuvis. Vienas jo darbų "Mindaugas” ir dabai' puošia Lietuvių Namų salę. 
A. Vaikšnoras prie vieno kūrinio. J. Gailos nuotr.

ČLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

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

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

• SPALIO 8 D. Vienos die
nos rekolekcijos Jėzuitų reko
lekcijų namuose.

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

OR/CS SUFERV1SOR
New 4 4 bed general oeute care 
hospitnl m Douglas, Wyoming 

NEEDS QUALIFIED REGISTERED 
NURSES

with minimum of 2 years OR ejc* 
perience, managenient background. 
and CS knowledge.
We offer eutstanding salary and 
benefils, in a comfortable *niall 
lown cnvironment.
Conlacl Jim R1ME.L

CONVERSE COUNTY MEMORIAL
HOSP1TAL

530 S. Oak St.
Dotiglas, Wy. 82633 

307-358-2122
(35-40)

MANUFACTURING 
TĘST ENGINEER

GAMMA PRODUCTS CORP.
Drsigns. dcvclops and manufactures a 
heries of industrial compuler periphels. 
We are currently seeking a Manu f.te* 
turing Tęst En ginče r to implemenl 
and mainlain our produetion lest 
procesą. The successful candidate 
shouid have 5-10 years operience in 
these areas:
• Design of microprocessor tesi 
equipment
• Programming in assembly 
language
• Training and cvaluation of lest 
technicians
• Failure analysis
• Documentalion of lest procedurea 
and processes
Call or send resume to:

Jim Dowden
1700 Cent-nary, S'port. La. 71101 

318-424.1019
Landmark Resources

A Profesaional 
Employment Seivice

(38-40)

ROLLING MILL OPERATOR
3- 5 year’s experience preferred in 
rolling. preferably on a reversinn
4- H1 Rolling Mill. Thin gauge ex- 
pėrience a plūs. Excellent wages and 
benefits.

SLITTER OPERATORS
For expanding brase ar.d coprcr rol
ling mill. 3-5 year’s experience pre- 
ferred operating metai slitting nut
ekinęs. We offer excellent vvages and 
f ringo benefits.

PLEASE APPLY:

SCOTT BRASS INC.
1637 ELMWOOD AVENUE

CRANSTON, R. I. 02910
(38-40)

tojų. Ten yra ir nedidelė 
lietuvių kolonija.

• 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 Lietuvių na
mų dešimtmečio iškilmės ir 
balius.

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

• SPALIO 30 D., 4 vai. — 
DievoMotinos 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.

• LAPKRIČIO 20 D. Kris
taus Karaliaus šventė Dievo 
Motinos parapijoj. Procesiją ir 
minėjimą organizuoja ateiti
ninkai.

• LAPKRIČIO 26-27 D. 
Lietuvių Dienos. Rengia LB 
Člevelando apylinkės valdyba.

• GRUODŽIO 11 d. — 4 vai. 
parapijos auditorijoje knygos 
"Nemarus mirtingasis” prista
tymas. Autorius: dr. kun. Pra
nas Gaida.

• GRUODŽIO 24 D., 9 vai. 
vak. šv. Jurgio parapijos bend
ros Kūčios parapijos salėje.

• GRUODŽIO 31 D., 9 vai. 
vak. parapijos salėje šv. Jurgio 
parapijos rengiamas Naujųjų 
Metų sutikimo pokylis.

• GRUODŽIO 31 D. 9 vai. 
vakaro Dievo Motinos parapi
jos salėje Člevelando Ateitinin- 
kija rengia Naujų 1984 Metų 
sutikimą.

1984. M.

• SAUSIO 22 D. Draudžia 
mosios lietuvių spaudos paro
da. Eksponatai iš Broniaus 
Kviklio archyvo. Rengia: Die
vo Motinos parapija.

• VASARIO 11 D. Lietuvos 
laisvės vigilija. Rengia: Dievo 
Motinos parapija.

• VASARIO 12 D. — Vasa
rio 16-sios minėjimas. Ruošia 
Amerikos Lietuvių Taryba.

• KOVO 4 D. — 4 vai. pa
rapijos auditorijoje Šv. Kazi
miero 500 metų mirties minėji
mas. Rengia: Dievo Motinos 
parapija.

• BALANDŽIO 29 d. — 4 
vai. solistės Aldonos Stempu- 
žienės koncertas. Rengia: Die • 
vo Motinos parapija.

• GEGUŽĖS 5 D. Grandi
nėlės balius Slovėnų auditori
joje.

• GEGUŽĖS 12-J 3 DIENO
MIS Člevelando Ateitininkijos 
tradicinė-metinė šeimos šven
tė, Dievo Motinos parapijom 
patalpose.

• Gegužės 19-20 vyr. skau
čių Židinio parengimas.

• GEGUŽĖS 26-27 D. Cle
velande Lietuvių Namuose 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Seimas, banketas ir 
Vilties draugijos narių suva
žiavimas.

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

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

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

A small S. W. Michigan 72 bed acute 
care hospita) is currtnlly seekinj 
qučtlified K. N.’s with a desire to 
work in a emali frier.dlv hospilal. 
Full and part tiinc positions are 
available in various depurlnients. Ex- 
perience desired būt nol an absolute 
mušt. A good wage and fringe benefit 
package including employee discounU 
is available. Qualified candidate* 
shouid submit resumes to:

THREE RIVERS AREA 
HOSPITAL

2t4 SPR1NG STREET 
THREE RIVERS. MICH. 49093, 

Atln: ROOSEVF.LT CLARK 
PERSONNEL DIRECTOR 

E.O.E. M/F/H

ROOSEVF.LT
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

PREMIJOS BRAZAIČIUI 
IR ŽILIONIUI

Lietuvių Amerikos pilie
čių klubo 1983 metų kultū
rinė ir visuomeninė premi
ja paskirta Plain Dealer 
dienraščio žurnalistui To
mui Brazaičiui už serijų 
straipsnių ”A Soviet Odys- 
sey”, kuriuos jis parašė šią 
vasarą aplankęs Sovietų Są
jungą ir okupuotą Lietuvą.

Tarp eilės stiprių kandi
datų, Lietuvių klubo direk
toriai taip pat tarė šiais 
metais atžymėti premija 75 
metų amžiaus sulaukusį 
mkt. Juozą žilionį už jo ilgų 
metų švietimo darbą ir kul
tūrinę veiklą.

Premijos nominacijų ko
misiją sudarė Milda Len
kauskienė (pirm.), Vida 
Bučmienė ir Romas Zorska. 
Metinę $1,000 premija bus 
padalinta tarp šių dviejų 
laimėtojų. Premijos bus 
Įteiktos spalio 22 Lietuvių 
namų dešimtmečio sukak
ties baliuje.

BALFO VAJUS

Balfo skyrius Clevelande 
spalio mėn. pradeda aukų 
vajų pašalpos reikalingiems 
lietuviams, lietuvėms padė
ti tėvynėje ir plačiame pa
saulyje. Aukas prašoma 
siųsti skyriaus iždininkui 
Stasiui Mačiui, 1026 Dille- 
wood Rd., Cleveland, Ohio 
44119 arba Įteikti bet ku
riam skyriaus valdybos na
riui. Aukotojų patogumui 
Balfo valdybos nariai au-

MALONIAI KVIEČIAME VISUS Į
1983 m. spalio 16 d., 4 vai. popiet

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS
AUDITORIJOJE

18022 Neff Road, Cleveland, Ohio 

įvykstantį

SIMFONINI 
KONCERTĄ 

dalyvaujant
sofistui JONUI VAZNELIUI 
pianistui ANTANUI SMETONAI 
ir CLEVELANDO FILHARMONIJOS 
ORKESTRUI

su WILLIAM SLOCUM

Bilietai: $8.00, $6.00 ir $4.00. Pensininkams 
ir jaunimui pusė kainos. Vietos numeruotos.

Bilietus prašome rezervuoti klebonijos rašti
nėje tel.: 531-4263 arba sekmadieniais Dievo Moti
nos parapijos svetainėje.

Rengia Dievo Motinos parapija

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJA 
š. m. spalio 15 d., šeštadienį, 

LIETUVIŲ NAMŲ VIRŠUTINĖJE 
SALĖJE, CLEVELANDE, 

rengia

METINI BALIŲ IR 
KULTŪRINĖS PREMIJOS 

ĮTEIKIMĄ.
C- C-

Meninę programą atliks Clevelando skautų 
oktetas ”BUDĖK”, vadovaujamas Alg. Bielskaus. 
šokiams gros geras orkestras.

Kokteiliai 7:30 vai. vak. Vakarienė 8 vai. vak. 
Bilietai asmeniui 20 dol.

Dėl rezervacijų prie stalų prašome kreiptis 
pas dr. D. Degėsį — tel. 486-6889 arba pas dr. A. 
Aželį — tel. 371-5910.

Visuomenė maloniai kviečiama baliuje ir kul
tūrinės premijos Įteikimo iškilmėse dalyvauti.

OLG D-JOS VALDYBA

kas priiminės taip pat kiek
vieną sekmadienį po sumos 
abiejose lietuvių parapijo
se. Aukos Balfui atleidžia
mos nuo JAV federalinių 
mokesčių.

/ J

LIETUVIŲ NAMŲ 
SUKAKTUVINIS 

BALIUS

Lietuvių namų dešimtme
čio sukakties balius įvyks 
šeštadienį, spalio 22 Lietu
vių namų salėje.

Greitai prabėgę 10 metų, 
dar gyvi prisiminimų, kaip 
buvo ruoštasi naujų namų 
statybai, kaip vyko finan
sų organizavimas, su kokio
mis iškilmėmis Įvyko 1973 
rugpiūčio 17-19 namų ati
darymas.

Sukaktuvinis dešimtme
čio balius bus įžymus ir tuo, 
kad jo metu Lietuvių klu

bo vadovybė Įteiks kultūri
nę ir visuomeninę premiją 
dviem iškiliem Clevelando 
lietuviam — žurnalistui To
mui Brazaičiui ir mokyto
jui Juozui žilioniui. Baliaus 
meninę programą atliks 
Čiurlionio ansamblis. Ka
dangi tą patį savaitgalį 
Clevelande posėdžiaus JAV 
Lietuvių Bendruomenės ta
ryba, tai ir Bendruomenės 
tarybos nariai, suskridę iš 
visos Amerikos dalyvaus 
šioje gražioje šventėje.

Clevelando lietuviai kvie
čiami skubiai rezervuotis 
vietas, paskambinę į Lietu
vių klubą Birutei Vedegie- 
nei (216) 531-2131 arba di
rektoriui Vladui Plečkai
čiui (216) 531-3474.

• Liucė ir inž. Kęstutis 
Tamošiūnai susilaukė duk
relės rugsėjo 27 d. vardu 
Saulutė-Ona. Jie dar augina 
du sūnus.

FOR RENT

5 rooms up. Lake Shore 
& East 147 St. No garage. 
Call after 4 p. m. 481-8783. 
Reasonable. No children, 
no pets. (38-39)

APPARTMENT FOR 
RENT

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

HEI.P WANTED
APPLICAT1ONS FOR GENERAL LA- 
BORER OPENINGS WILL BE 
TAKEN AT 9 A. M. 9/26/S3 Al

FREDERICK DIV.
1487 FARNSWORTH AT RUSSELI. 
(NORTH OF WARREN AVENUE) 

DETROIT. MICH. 48211 
(37-39)

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nat«or»wide on youf side

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBE1.EN1S apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI <2161 161-3500.

Žalgirio šaulių kuopos pirm. Steponas Butrimas dėkoja me
ninės programos atlikėjams ir publikai atsilankiusiai į kuopos 
parengimą. Iš kairės: Stp. Butrimas, pianistas V. Puškorius, 
muz. G. Karsokienė, L. Čaplickienė, sol. N. Braziulienė, kank
lininkė E. Muliolytė. J. Velykio nuotr.

3,4 MILIJONŲ LIETUVIŲ SODYBAI
Seniai laukti ir planuoti 

vyresniojo amžiaus lietu
viams gyventi namai grei
tai virs realybe. Rugsėjo 29 
d. gautas Federalinės val
džios paskolos patvirtini
mas. Housing & Urban De- 
velopment pranešė raštu, 
kad Lietuvių sodybai (ang
liškai Lithuanian Center), 
kuri bus pastatyta 34251 
Ridge Rd., Willoughby, Oh., 
apie 9 mylios nuo Dievo Mo
tinos bažnyčios ir Lietuvių 
namų Clevelande, paskirta 
3,400,668 dol.

Už tuos pinigus bus pa
statytas šešių aukštų pa
statas (58 pėdų pločio ir 
177 pėdų ilgio) ant 4H ak
ro žemės su 82 butais, iš 
kurių 62 su vienu miega
muoju ir 20 viengungiams.

Lietuvių sodybos komite
tui, kuris yra pristatytas ir 
oficialiai Įregistruotas Ohio 
valdžios Įstaigose kaip sta
tybos patikėtiniai, vadovau
ja inž. Bronius Snarskis. 
kiti patikėtiniai yra: inž. 
Alfa Juodikis, inž. Pranas 
Razgaitis, dr. Antanas But
kus, dr. Henrikas Brazaitis 
ir dr. Algis Čepulis. Namų 
administratorė paskirta Da
na čipkienė.

Lietuviai patikėtiniai — 
inžinieriai paskutiniame po
sėdy su Snavely Co., kuri 
yra generalinis šios staty
bos konkraktorius, išsiaiš
kino kai kuriuos klausimus 
ir aptarė statybos darbus, 
kurie bus pradėti vienos- 

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

dviejų savaičių bėgyje. 
Shavely bendrovės prezi
dentas pažadėjo samdyti 
kvalifikuotus lietuvius sub- 
kontraktorius ir statybos 
darbininkus. Suinteresuoti 
prašomi skubiai kreiptis į 
Shavely Co., telef. (216) 
951-3363. Dėl smulkesnių 
informacijų galima kreiptis 
ir Į inž. Br. Snarskį, telef. 
(216) 526-1572.

Sodyba numatoma pasta
tyti per aštuonius mėne
sius. Formali ir akivaizdi
nė norinčių j ti sodyboje gy
venti registracija bus pra
dedama 60 dienų prieš pa
stato užbaigimą.

V. Rociūnas

• Lietuviu naujos sody
bos "Lietuvių Centro” pri
statymas visuomenei ne
įvyks spalio 9 d. Dievo Mo
tinos parapijos salėje, kaip 
planuota su Ateities klubu. 
Sodybos Komiteto nutari
mu, pranešimas visuomenei 
atidedamas vėlesniam lai
kui.

• 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.



DIRVA
• Baltijos valstybių at

stovai lankėsi Valstybės De
partamente. Rugsėjo 28 d. 
Mark Palmer, Valstybės se
kretoriaus asistento Euro
pos reikalams pavaduotojas, 
priėmė Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos atstovus — S. A. 
Bačkį, A. Dinbergs ir E. 
Jaakson. Pasimatyme kartu 
dalyvavo naujasis Rytų Eu
ropos ir Jugoslavijos Biuro 
direktorius Richard Combs, 
jr. bei Baltijos skyriaus ve

dėjas p. John W. Zerolis. 
Pasikalbėjimas užtruko 45 
min., kurio metu buvo pa
liesti aktualieji Baltijos 
valstybes liečia reikalai.

• A. V. Ščiuka. gyv. Ro
chester, N. Y., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą 
pridėjo auką 13 dol. Ačiū.

• Dr. W. Bergen, gyv. 
Columbus, Ohio, atnaujin
damas Dirvos prenumeratą 
pridėjo auką 25 dol. Ačiū.

PtbčAKAi
\ \

• Poeto Stasio Santvaro 
aštuntoji lyrikos knyga 
"Buvimo pėdsakai’’ (168 
psl.) jau spausdinama. Bus 
kietais viršeliais, su aplan
ku, kurį padarė dail. V. K. 
Jonynas. Knygą leidžia Vil
ties leidykla Clevelande.

Jonas ir Elenutė Mulioliai atlikę dali meninės programos 
Žalgirio šaulių kuopos parengime. J. Velykio nuotr.

PADĖKA

A. A.
DR. JUSTAS KUNCAITIS

Šių metų rugpiūčio mėn. 20 dieną netikėta mirtis 
išplėšė iš mūsų tarpo mūsų mylima, vyrą, tėvą, seneli. 
Palaidotas rugpiūčio 24 d. Visų Sielų kapinėse, Chardon, 
Ohio.

Nuoširdžiai dėkojam visiems dalyvavusiems iš arti 
ir atvykusiems iš toliau atsisveikinti ir palydėti velioni 
Į amžino poilsio vietą.

Visų pirma, mūsų širdinga padėka Šv. Jurgio para
pijos klebonui kun. J. Bacevičiui už atsisveikinimo mal
das laidotuvių namuose, už šv. Mišias, už jautrų ir pras
mingą pamokslą ir palydėjimą Į kapines.

Širdingai dėkojam rašytojai Aurelijai Balašaitienei 
už atsisveikinimo pravedimą ir jautriai suprastą a. a 
Justo gyvenimo ir mokslinės karjeros aprašymą žodžiu 
ir spaudoj. Dėkojam taip pat labai Dr. Jankauskui už 
jautrius atsisveikinimo žodžius.

Nuoširdus ačiū p. Norai Braziulienei už nuostabiai 
gražiai pagiedotas giesmes šv. Mišių metu ir p. J. Bly- 
naitei už palydėjimą vargonais.

Nuoširdžiai dėkojam visiems aukojusiems šv. Mi
šioms ir už aukas Justo atminimui panaudoti. Širdingas 
ačiū visiems atsiuntusiems puikias gėles, visiems pareiš- 
kiusiems mums užuojautas spaudoje ir asmeniškais 
laiškais.

Nuoširdi padėka fotografui p. V. Bacevičiui už me
niškas nuotraukas.

Širdingai dėkojam mūsų giminaitei p. Bronei Taru- 
tienei už jos nuoširdžią ir nuolatinę paramą laike šių 
tragiškų dienų.

Didelė ir nuoširdi padėka Jakubs & Son laidotuvių 
namas už rūpestingą ir jautrų patarnavimą.

Atsiskyrimas su mylimu žmogum apleidusi šį pa
saulį visad yra neapsakomai skausmingas įvykis visų 
mūsų gyvenime. Maldos, o ypač žmonių nuoširdi užuo
jauta, širdingumas ir nuoširdūs paguodos žodžiai pa
lengvina nešti tą begalinį liūdėsi. Visiems — giminėms, 
draugams, pažįstamiems ir kitiems mieliems tautie
čiams — mūsų padėka ir širdies gilumos. —

ŽMONA — JADVYGA;
DUKROS — JOLITA-EGLĖ IR NERINGA, 
SŪNUS — HEKTORAS;
ŽENTAI MARTI, ANŪKAS IR ANŪKĖS

A. A.

DR. ALDONAI

ŠOSTOKAITEI-JAUGELIENEI 
mirus, jos motinai ONAI ŠOSTAKIENEI, 

mūsų mielai birutietei ir jos artimiesiems 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

D. L. K. Birutės Draugijos
Detroito Skyrius

• Valstybės sekretorius 
ir ponia Shultz pakvietė 
Lietuvos atstovą ir p. O. 
Bačkienę dalyvauti š. m. 
spalio 29 d. 23-me Jungtinių 
Tautų koncerte ir vakarie
nėje. šios iškilmės rengia
mos minint 38-tąją Jungti
nių Tautų Organizacijos su
kakti ir pagerbiant diplo
matinių misijų prie JAV 
šefus bei ambasadorius prie 
Amerikos Valstybių Orga
nizacijos.

• A. A. kpt. Viktoro Vil- 
kutaičio atminimui, vietoj 
gėlių ant jo kapo, Juozas 
Juozaitis, gyv. Juno Beach,

A. A.

VINCUI ŠAMATAUSKUI

Į amžinos globos namus išėjus, jo dukrą p. s.

INGRIDĄ CIVINSKIENĘ, žentą KĘSTUTĮ, 

dukraitę VENTUTĘ ir artimuosius, nuošir

džiai užjaučiame

Clevelando Skautininkių
Draugovė

Fla., atsiuntė Dirvai pa
remti 25 dol. Ačiū.

• LB Cape Cod apylinkės 
valdyba, per ižd. Ireną Jan- 
sonienę, Dirvai paremti at
siuntė auką 25 dol., dėko
jant už malonų bendradar
biavimą ir linkint sėkmės. 
Ačiū.

• V. Garliauskas, Sparta, 
N. J., atnaujindamas pre
numeratą, pridėjo auką 10 
dol. Ačiū.

• Alfredas Simontis, gyv. 
Laketvood, Ohio, atnaujin
damas prenumeratą, Dirvai 
paremti pridėjo auką 15 
dol. Ačiū.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Juozaitis, Juno Beach 25.00 
R. Isdunis, Cape Coral .. 3.00 
A. Ruigys, Los Angeles 3.00 
A. V. Ščiuka, Rochester 13.00 
LB Cape Cod apylinkė 25.00
A. Benas, Cleveland .... 8.00 
Dr. W. Bergen, Columbus 25.00
B. Savickas, Weston .... 3.00
V. Leigh, Rome .............. 8.00
Dr. A. Aželis. Norwalk . . 8.00 
Švyturio jūrų šaulių

kuopa Detroite ...........30.00
V. Urbonas, Chicago .... 5.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

MULTI COLOR PRESSMAN
Immediatf* opening available for an 
expericnced offsel multi-color pre^s- 
man. A Minimum of 5 years trade 
_experience required. Level of pay will 
■'Y*flect level of skili. Exc<llent fringe 
benefits.

Phone or write 
KENNETH 1. MARKSON 

BAND & WHITE, INC. 
P. O. BOX 1212 

SPARTANBURG, S. C. 29304 
803-582-5441

PADĖKA

A. t A.
STASYS SLABOKAS

Staiga mirė rugpiūčio 20 d. ryte Jupiter ligoninėje 
Floridoje, sulaukęs 69 metų amžiaus. Palaidotas Royal 
Palm Memorial Gardens lietuvių kapinių sekcijoj. Ame
rikoje išgyveno 20 metų. Atvyko iš Europos į Kanadą, 
vėliau apsigyveno Clevelande, Ohio, o paskutinius 7 
metus gyveno Juno Beach. Floridoje.

Giliame liūdesy liko brolis Juozas.
Noriu išreikšti gilią padėką visiems geriems kaimy

nams, prieteliams, giminėms, kurie buvo su manim 
kritišku momentu, užjautė, lankė ii- padėjo visuose rei
kaluose.

Gili padėka priklauso St. Paul of the Cross para
pijos klebonui Alexis Paul, C. P. ir kun. Martin Grey,
C. P. už šv. Mišių auką, Rožinio maldas, palydėjimą į 
kapus ir už leistus lietuviškus skaitymus paskutinių 
apeigų metu, kuriuos atliko V. Žibąs.

Dėkojus grabnešiams: R. Valotkai, B. Aušrotai, V. 
Biliūnui. A. Šalkauskui. A. Pilipavičiui, A. Stepanaus
kui, J. Jakubauskui

Dėkoju solistėms: J. Daugėlienei. C. Blandytei-Je- 
meikienei ir O. Šalčiūnienei už gražų giedojimą baž
nyčioje ir koplyčioje.

Dėkoju Lietuvos Dukterims, kurios Sunkioje valan
doje buvo su manim, visaip pagelbėdamos. Ypatingai
D. Valotkienei, A. Stepanauskienei, A. Pažcrienei, J. 
Šalkauskienei, A. Biliūnienei. Taip pat už užuojautą ir 
gėles.

Dėkoju už užuojautas spaudoje, laiškais, telefonu 
ar asmeniškai, už šv. Mišių aukas ir gėles, ir aukas Lie
tuvių Fondui, įamžinant velionies varda.

Ypatinga padėka A. Stepanauskui ir V. Žibui už 
kaimynišką supratimą ir visokeriopą pagalbą. Ačiū V. 
Žibui už lietuviškai pravestus skaitymus bažnyčioje ir 
kapuose ir J. Starui už apeigų fotografavimą.

Dėkoju J. Jakubauskui už atsisveikinimo pravedi
mą laidotuvių koplyčioje ir atsisveikinusiems velionį 
bendruomenės vardu pirm. B. Aušrotai, BALFo ir Lie
tuvių Pamaldii Komiteto vardu pirm. V. Biliūnui. Lie
tuvos Dukterų vardu pirm. A. Biliūnienei — ačiū už 
paskaitytą psalmę.

Nuoširdžiausiai dėkoju giminėms atvykusiems iš 
toli paskutinį kartą atsisveikinti su velioniu: pussese
rei Elenai Senkuvienei iš Toronto, mano broliui J. Dun - 
dtirui iš Clevelando. pusbroliams Mykolui ir Antanui 
Petrašiūnams iš Bridgeton, N. J.

Lietuviškas ačiū visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
ir palydėjusiems velionį A. A. Stasį Slaboką j amžinojo 
poilsio vietą.

Teatlygina visiems gerasis Dievulis.

Giliam skausme pasilikusi žmona
LINA SLABOK1ENĖ

(37-40)
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