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Bet gali vesti i atoslūgį
Vytautas Meškauskas

Sekmadienį, spalio 2 d., 
Andropovas išvarė į Maskvos 
gatves tūkstančius darbininkų 
ir tarnautojų paremti jo ‘niet’ 
į prezidento Reagano paskuti
nius pasiūlymus atominių 
ginklų kontrolės klausimu. 
TASS pranešė, kad demonstra 
cijoms buvę suvaryta 500,000 
žmonių, Maskvos televizija - 
net 800,000, bet išėję į gatves 
maskviečiai nedarė didelio 
įspūdžio Amerikai: jos media 
buvo užimta Continental 
b-vės lakūnų streiku ir demo
kratų prezidentinių kandida
tų kova. Turėtų būti tikrai 
didelis, netikėtas ir jaudinąs 
įvykis, kad amerikiečius ir jų 
spaudą, paprastai mažai besi
dominčius užsienio politikos 
problemomis, išmuštų iš ruti
nos. Blogi santykiai su sovie
tais niekam nėra naujiena, ly
giai kaip demonstracijos, ypač 
kai visuotinai žinoma, jog 
Amerikoje gali demonstruoti 
kas tik nori, o Sovietijoje tuo 
pasirūpina valdžia. Demons
tracijomis čia susidomima tik 
kai jos pasibaigia rimtom muš
tynėm .

Nepaisant to, iš tikro JAV- 
SSSR santykiai pasiekė tokio 
laipsnio, kad visi jais besidomi 
klausia, kas gi bus toliau? Vi
suotinę pažiūrą gerai išreiškė 
Prancūzijos prezidentas Mitte- 
rand, primindamas JT Visuo
tinam Susirinkimui, kad kiek
viena iš super-valstybių turi 
po du-tris tūkstančius raketų 
ar kitokių priemonių nunešti 
atominius užtaisus į priešo 
kraštą ir jį sunaikinti 7 ar 8 
kartus. Jei taip, reikalingas 
koks nors modus vivendi. At
sakydamas į klausimą ar tai 
yra įmonoma, Richard Nixon 
tos pačios dienos N.Y. Times, 
teigia, kad tai priklauso nuo 
naujų santykių tarp abejų 
valstybių.

Reali taika nėra tobula tai
ka - įspėja buvęs prezidentas. 
Paskutinioji pasiekiama tik 
grabe arba su rašomąja maši
nėle. Realiame pasaulyje ne
galima užmiršti du dalykus: 
pirma - konfliktas yra natūra
lūs tarptautinės padėties sto
vis, antra - valstybės griebiasi 
agresijos tik tada, kai tikisi 
laimėti. Jos susilaikys nuo jos 
jei žinos, kad agresija ilgainiui 
neapsimokės.

Faktas, kad abiejų super
valstybių idelologijos yra dia
metraliai priešiškos - JAV no
rinčios taikos, Sovietija - viso 
pasaulio. Amerikiečiai yra su
interesuoti taika kaip aukš
čiausiu tikslu; sovietai taika 
yra suinteresuoti tik tada, kai 
tai atitinka jų tikslams. Jie tų 
tikslų siekia nesiskaitydami su 
priemonėmis, susilaikydami 
tik nuo visuotino karo. Jie me
luoja, apgaudinėja, rausiasi 

po vyriausybėmis, trukdo rin
kimus, finansuoja teroristus ir 
kariauja per pakaitalus — tai
ka jiems yra karo tęsimas kito
mis priemonėmis.

Taip dalykams susiklojus 
ideali taika lieka nepasiekama 
tačiau abejų pusių bendri in
teresai gali leisti pasiekti prag
matiškos realios taikos, nepai
sant visos retorikos iš abejų 
pusių.

Nixono nuomone Andropo
vas geriau negu kas nors kitas 
gali žinoti Sovietuos stiprybes 
ir silpnybes. Jis turėtų žinoti, 
kad sovietų ūkinė ir ideologinė 
padėtis yra labai sunki. Norė
damas ją pagerinti jis turi pa
skubėti. Jis yra 10 metų vy
resnis už Brežnevą, kai tas pa
siekė valdžios viršūnę, 8 me
tais vyresnis už Chruščiovą ir 
23 metais - už Staliną. Be to, 
jis dar nesėdi visai tvirtai savo 
balne. Dėl to jis negali imtis 
iniciatyvos. Jis tik ginasi.

Kad išlaikyti taiką ir apgin
ti savo laisvę, JAV turi grįžti 
prie apgalvoto atlydžio politi
kos. ‘Detante’ virto koliojimo- 
si žodžiu. Iš tikro apsukri ir 
apgalvota detente nėra nei su
sitarimas, nei sinonimas nusi
leidimui. Atvirkščiai, ji reiš
kia, kad JAV ir Sovietija nesu
tinka, tačiau ji leidžia taikin
gai išspręsti nesutikimus, ku
rie gali būti išspręsti ir gyventi 
su tais, kurių negalima išspręs
ti. Tai būtų detentė su grasi
nimu (deterrence). Ji turi 
remtis ginklais ir stipria valia, 
leidžiančia pasipriešinti sovie
tų šantažui. 1968-74 metais ji 
gerai pasirodė. Tada karinė
mis ir diplomatinėmis priemo
nėmis mes sulaikėme sovietų 
veržimąsi. Bet kai preziden
tas Carteris bandė detentę be 
grasinimų, sovietai tuojau iš
plėtė savo dominaciją į Arabi
jos pausiasalį, Pietų-Rytų Azi
ją, lotynų Ameriką. Pamoka 
iš to aiški. Jei mes užblokuosi
me jų veržimąsi priekin, jie 
susilaikys ir eis derėtis. Jei 
mes pasitrauksime inčą, jie 
nueis tūkstantį mylių.

Savo politika prezidentas 
Reaganas įgavo pagarbos pas 
sovietus. Jiems priešindama-

gė, kad galima , is ir par
duoti virvę, tik reikia žiūrėti, 
kad jie ja susirištų jų pačių 
rankas. Tam yra reikalinga 
viršūnių konferencija, dėl ku- 

sis jis verčia juos norėti derėtis, rios abu kraštai turėtų tartis 
Tai duoda jam progos pradėti 
naujus santykius.

Pirma sąlyga tam yra būti 
stipriems. Žemėje išrikiuotom 
raketom, kurios yra taiklesnės 
už kitos rūšies, sovietai yra 
stipresni. Jie gali žaisti su pa
gunda duoti pirmą smūgį. To
dėl JAV-bės yra reikalingos 
naujų MX raketų. Galimi ir 
reikalingi prekybiniai santy
kiai, tačiau apgalvoti. Para
frazuodamas Lenino posakį, 
kad Vakarai sovietams par
duos virvę jiems patiems (Va- 
karams) pakarti, Nixonas tei-

L.ietuvių Namai Clevelande, kurių dešimties metų sukaktis bus atžymėta baliumi š. m. 
spalio 22 d. Daugiau nuotraukų iš Lietuvių Namų dešimtmečio kituose puslapiuose.

J. Dunduro nuotr.

Balio Gajausko laiškas iš lagerio
Nerusiškai rašytus laiš

kus gauname per pusantro- 
du mėnesius. Gauname nuo 
artimųjų giminių. Nuo ki
tų žmonių, praktiškai ne
gauname. Kaip atrodo, už-. 
drausti. Nuo žmonos, moti
nos, vaikų galime gauti, bet 
labai dažnai konfiskuoja. 
Taip pat mūsų laiškus daž
nai konfiskuoja. Pasveiki
nimai religinių švenčių pro
ga draudžiami. Visus atvi
rukus konfiskuoja. Paaiš
kina, kad ideologiniai ža
lingi ar politiniai žalingi, ar 
suokalbis ir tuo pagrindu 
konfiskuoja. Jeigu pradedi

išlaikydami visišką paslaptį, 
{vairius klausimus galima su
sieti vieną su kitu. Visa tai 
galima pasiekti tik tada, kai 
sovietams santykiai su mumis 
bus svarbesni už jų polinkį į 
avantiūrizmą.

Baigiant reikia prisiminti, 
kad Reaganas savo kalboje JT 
pareiškė Andropovui, kad ‘du
rys į susitarimą lieka atviros’. 
Andropovas puldamas Reaga
no ‘piktus sovietų adresu puo
limus’ vis dėl to tų durų neuž
trenkė. Girdi, ‘mes nebazuo- 
jame savo politikos jausmais’. 

aiškintis kodėl neatiduoda 
ar rašai prokurorui tai at
sako, kad laiškas sunaikin
tas ir konfiskuota teisingai. 
Jie sako, kad turi teisę su
naikinti korespondencijų. 
Tokiu atveju jie visada tei
sūs. Prokuratūra visada pa
teisina bet kokius adminis
tracijos veiksmus su kali
niais. Karta prokuroras pa
reiškė mums, kad jie tiki 
administracija.

Dabar mūsų susirašinėji
mas priklauso nuo adminis
tracijos malonės — noriu 
duodu laiškų, noriu neduo
du.

Bet koks konflikto nagri
nėjimas negalimas, nes pro
kuratūra iš anksto pateisi
na administracija. Iš užsie
nio laiškų visiškai negau
name. Iš visų atima bylos 
medžiagų. Atima galimybę 
užprotestuoti 
žmogus 
gos, 
lėtų 
siu. 
tai 
tų saugumo sufabrikuotų 
veiksmų rinkinys, tai jie 
nenori, kad bylų medžiaga 
išeitų j užsieni. Todėl jie 
kruopščiai ją surenka. Į vi
sus skundus dėl teismo nuo
sprendžio visos įstaigos at
sako formaliai: Byla visa
pusiškai išnagrinėta ir teis

bylą, nes 
neturi medžia- 

kuria remdamasis ga- 
kovoti dėl savo tei- 
Kadangi mūsų bylos 
falsifikacija, nejrody-

mo nuosprendis teisingas. 
Visos bausmės standartinės 
— 10 ir 5. Į bet kokius 
klausimus parašytus skun
dus prokuratūra ar kita 
Įstaiga atsako standarti
niai: Faktai nepasitvirtino. 
Dažnai paveda skundų išna
grinėti tam, kuriam skun
diesi. Režimų stengiasi iš
laikyti kaip saugume.

Ypač stengiasi mus izo
liuoti nuo visuomenės ir vie
nus nuo kitų. Dabar gyve
nine kamerose po 2-5 žmo
nes. Su kitų kamerų žmo
nėmis nesusitinkame. Dir
bame atskirose kamerose 
tik tie, kurie gyvena vieno
je kameroje. J darbų išlei
džia po vienų kamera, kad 
nesutiktume. Pasivaikščioti 
išleidžia tik atskirai, kad 
nesusitiktume. Pasivaikš
čiojimo kameros taip pada
rytos, kad negalėtume per
mesti laiškelių, o kad nesi
kalbėtume, viršuje ant til
telio vaikščioja prižiūrėto
jas. Jeigu kalbamės, tai iš
veda iš pasivaikščiojimo ka
meros.

Gyvenamose ir darbo ka
merose Įrengti tualetai. Gy
venamose kamerose pernai 
pastatė pertvarėles maž
daug 1,5 m. aukščio, šiek 
tiek patogiau. Nuo visos ka-

(Nukelta į 3 psl.)
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snvnmiiĖ poimygs^^
Vėl nauji Reagano atominio nusiginklavimo pasiūlymai. - Kam 

jie skirti: saviesiems nuraminti ar sovietams įbauginti? - 
Nobelio taikos premija Walesai. - Didžiųjų Įvykių paraštėje.

Buv. prezidentas Carteris 
pereitą trečiadieni pareiškė 
per ABC televiziją, kad dery
bos su sovietais dėl atominio 
nusiginklavimo tėra tik propa
gandos kova iš abejų pusių. So- 
vietijoje už tokį viešą pareiški
mą būtų sušaudytas ne tik bu
vęs aukštas pareigūnas — tiesą 
sakant, jie labai retai kada 
gyvi susilaukia pasitraukimo 
iš pareigų — bet ir eilinis pen
sininkas. Žinia, tokiam pareiš
kime yra ir tiesos grūdas. Jei 
viena pusė varo smarkiausią 
propagandą, kad išlaikytų ato
minius ginklus dabartinėje 
proporcijoje ir, turėdama per
svarą, siūlo juos užšaldyti - ir 
kitai pusei nelieka nieko kito, 
kaip i tokią propagandą atsa
kyti savo propaganda. Tai ta
čiau parodo, kaip sunku derė
tis su sovietais, jaučiant nepa
sitikėjimą ne tik iš jų, bet ir 
savųjų tarpo.

Atrodo, kad tais sumetimais 
prezidentas Reaganas pereitą 
antradieni davė naujas ins- 
strukcijas savo delegacijai Že
nevoje. Tos instrukcijos, 
atrodo, turi pritarimo abejų 
partijų senatorių ir kongres- 
manų daugumoje. Preziden
tas siūlo:

a. Už kiekvieną naują že
mės slėptuvėje laikomą rake
tą, kaip MX, išmontuoti dvi 
senas raketas;

b. Iš povandeninių laivų 
paleidžiamos raketos turėtų 
būti pakeistos 3:2 santykiu. 
T.y. už dvi naujas raketas tu
rėtų būti išardytos trys senos.

c. Kiekviena kilnojama 
(mobile) raketa, kaip naujai 
planuojama Midgetman, gali 
būti pakeista 1:1 santykiu.

Toks leistinas pakeitimas 
senų ginklų naujais turėtų pa
skatinti statytis daugiau mažų 
raketų, kurios tinka atsikerši- 
jimui, bet ne pirmam smūgiui. 
Kartu siekiama raketų sprogs
tamųjų užtaisų bendrą skai
čių, kuris dabar siekia po 
7,500 kiekvienoje pusėje, su
mažinti iki 5,000.

Ba
505 East 185 Street, 

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

AMBER STUDIOS, m<.

By David S«av«y. USA TOOAY

Savo geros valios besiderant 
su sovietais įrodymui, prez. 
Reaganas j derybų delegaciją 
paskyrė Carterio administra
cijos to klausimo žinovą R. 
James Woolsey, buv. Laivyno 
pasekretorių.

Kartu administracija be 
didesnio triukšmo paskelbė 
duomenis apie sovietų iki šiol 
sudarytų sutarčių nesilaikymą. 
Taip SALT II, kuris nebuvo 
senato ratifikuotas, bet kurio 
administracija žadėjo laikytis, 
jei ir sovietai jo laikytųsi, nu
matė bandrą tolimos distanci
jos raketų, ar kitokių priemo
nių atominiams užtaisams į 
taikini nugabenti skaičiaus 
nepadidinimą nuo 2,250. So
vietai tačiau jų jau turi apie 
2,500. Mat jie smarkiai statosi 
sunkiuosius bombonešius, ku
rie gali būti apginkluoti ‘crui- 
se’ raketomis. Jei dėl to dar 
galėtų būti kokių ginčų, tai 

sovietai tikrai prasižengė su 
1972 m. SALT I sutartim, ku
ria draudžiama statytis nau
jus priešraketinių raketų cent
rus. (Abiem pusėm buvo leis
ta turėti tik po du tokius įren
gimus, vėliau redukuotus į vie
ną.) Sovietai tokius įrengimus 
pasistatė Abalakovos apylin
kėje, maždaug Sovietų Sąjun
gos centre. Jie taip pat išban
dė daugiau naujų raketų negu 
tai leido SALT II. Be to, jie 
šifruoja savo paleistų raketų 
pranešimus, kas buvo SALT I 
uždrausta. SALT II leidžia 
kai kurį šifravimą, tačiau tai 
neturėtų kliudyti kitos pusės 
patikrinimui. Sovietai tačiau 
yra mažiausiai suinteresuoti 
tuo, kad kiti žinotų ką jie daro.

Reikia manyti, kad diskusi
jos tais klausimais dar padidės 
artinantis terminui, kada Per- 
shing II raketos bus pradėtos

■ Iš kitos pusės
žinote ko mums trūksta? . . Kritikos1! •— jei patikėti 

P. LIETUVIO vedamojo autoriui. Aptardamas antrąsias 
Lietuviu dienas, jis rašo:

"Taigi ėmėme ir padarėme. Dabar tik kyla 
klausimas kaip padarėme ... žinoma, dėl to nuo
monių bus visokių, tačiau teisingo atsakymo mes 
niekada nerasime. Jo neras niekas (PL pabrauk
ta)... Nes, teisybę sakydami, mes turėsim bent 
sau prisipažinti, kad rimtos ir nuosaikios KRITI
KOS MES NETURIME.”

Bet kadangi pasigirti norisi. ..
”. . . šj didžiulį darbą visgi Įvertinti kaip nors rei
kia ... Kritikuojantis žino, kad tai ir tai buvo 
blogai atlikta, tačiau to darbo vykdytojas žino ir 
kodėl (PL pabr.) buvo blogai atlikta ... todėl bū
tų labai gerai, jeigu ir ne visi, tai bent pagrindi
niai pareigūnai pabandytų labai kritiškai patys 
pažvelgti Į savo uždavinį.”

Sunku sutikti, kad darbo vykdytojai žino kodėl buvo 
blogai atlikta. Greičiau jie mano, kad viskas buvo labai 
gerai ir kas prie jų kabinėjasi, tai iš pavydo ar kokių 
kitų žemesnių jausmų. Pažiūrėkime pvz. j to paties mėn
raščio Pasaulio Lietuvių Dienų Skyriaus redaktoriaus 
rašinį ”Jau ir po dienų”. Ten, rašydamas apie operą, jis 
pradeda gandais, nors turėtų žinoti tiesą:

"Pagal visas šnektas, šios operos pastatymas 
atsiėjęs daugiau kaip 100,000 dolerių. VISI PINI
GĖLIAI ATITEKĘ SVETIMIEMS.”

Nepaisant pinigėlių gailesčio, jis pastatymą teisina, 
nes . ..

”,.. norėta išlaikyti ir mūsų tautinės kultūros 
prestižą.”

Nuo kurio laiko užmiršta Ponchielli opera laikoma 
mūsų TAUTINĖS KULTŪROS pavyzdžiu ir kodėl? Tę
siama toliau:

”Ar tai (noras išlaikyti tautinės kultūros 
prestižą — vm) pasiteisino, manau, įvertins patys 
rengėjai. Nepastebėjau ne rimtų amerikiečių me
no kritikų atsiliepimo. O tai buvo tikėtasi ... Jei 
būtų buvę operos Įvertinimai didžioje amerikie
čių spaudoje, žinoma tikslas būtų atsiektas.”

Čia sekama vedamojo mintimis, nors turėtų būti jau 
seniai žinoma, kad profesionalai kritikai lankosi tik Į 
profesionalų pastatymus, kuriuos vertina iš galutino re
zultato, o ne pagal rengėjų pastangas ir gerus norus. Į 
kitokius parengimus siunčiami tik reporteriai, kurie juos 
įvertina iš to, kaip juos sutiko publika. Jei ji plojo net 
atsistojusi, reiškia labai patiko, pastatymo lygio never
tinant.

Man rodosi, kad taip reikia žiūrėti ir į visas lietuvių 
dienas. Jei vietiniai kalbant, dalyviai turėjo ’good time’ — 
jos praėjo didžiausiu pasisekimu, tautinės kultūros pres
tižo klausimą paliekant atviru. (vm)

rikiuoti Europoje (gruodžio 
mėn.). •••

Šių metų Nobelio taikos pre - 
mija Norvegijos parlamento 
buvo paskirta lenkų Solidaru
mo vadui L. Walesai. Ar jis 
galės ją pasiimti -- kitas klau
simas. Beveik tikra, kad Jaru- 
zelskis jam leistų išvažiuoti 
premijos pasiimti, tačiau ne
leistų grįžti. Laukiama, kad 
Walesa to nedarys, o premijos 
pinigus paskirs kokiems ki
tiems tikslams, pvz. Bažny
čiai.

Pagal JAV vyriausybės ofi
cialų vertimą, sovietų lakūnas 
prieš paleisdamas raketas į P. 
Korėjos lėktuvą sušuko per sa
vo radiją:

‘Fiddlesticks! I’m going.’
Tai sunku išversti žmoniš

kai, nežinant rusiško originalo. 
N.Y. Times bendradarbis Wm 
Safire patyrė, kad tas sovietų 
lakūnas rusiškai sušuko ‘jolki 
paiki’, ką lengviau išversti pa
žodžiui, kas tačiau nedaug pa
aiškina jų prasmę. Time ma
gazinas juos išvertė kaip ‘the 
sticks of a f ir tree’ - eglės šakos.

TASS, versdamas sovietų 
lakūno pareiškimus jau po įvy
kio į anglų kalbą, jį cituoja pa 
sakius, kad Korėjos lėktuvo pi

lotas ‘knew his onions’ - žinojo 
savo cibulius! Kastai? Tas iš
sireiškimas yra kilęs iš 1922 
metais išleisto anglų kalbos žo
dyno priedo ‘Oxford English 
Dictionary Supplement’. Žo
dyno originalą redagavo dr. 
Carles Talbut Onions, kuris 
buvo neginčijamas anglų kal
bos žinovas. Nuo to laiko tikri 
žinovai yra laikomi ‘pažįstą’ 
savo Onions.

Turint galvoje tokį Babilo
ną lengva suprasti, kad nega
lima susitarti dėl atominių 
ginklų. Mes tačiau neturėtu
me per daug iš to juoktis. Ką 
gi reiškia mūsų ‘po šimts pyp
kių’?

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

OR/CS SUFERVISOR
New 4 4 bed general ecute care 
hospital m Douglas, Wyc»ming

NEEDS QUALIFIED REGISTERED 
NURSES

with minimum of 2 years OR ex- 
perience, managemcnt background. 
and CS knovdedgc.
We offer cutstanding salary and 
benefits, in a comtortable small 
town environment.
Contact Jim RIMEL 

CONVERSE COUNTY MEMORIAL 
HOSPITAL

530 S. Oak St.
Doiiglas. Wy. 82633

307-358-2122
(35-40)
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ATMETĖ KALTINIMUS 
PRIEŠ I. KUNGĮ

American for Due Pro- 
cess praneša, kad š. m. rug
sėjo 28 d. Nevvarke JAV 
federalinis teisėjos Dickin- 
son R. Debevoise paskelbė 
100 puslapiu sprendimą Of- 
fice of Special Investiga- 
tions vestoje byloje United 
Statės of America prieš 
Juozą Rungi. Sprendimas 
buvo: atmesti kaltinimus.

Savo sprendime teisėjas 
Debevoise išsamiai ir deta
liai apibūdino OSI įstaigos 
neatsakingą kolaboravimą 
su totalitarine sovietų siste
ma. Stambesnė sprendimo 
dalis lietė šią temą.

Dėmesys buvo atkreiptas 
į emigrantų pasitraukusių 
nuo sovietinio režimo, de- 
pozicijas ir liudijimus, tarp 
jų: Imants Lešinskis, Mel- 
bourne Hartman, Tonu Par- 
ming, Zigmas Butkus, Fre- 
derick Neznanskv. Jų pa
liudijimai lietė KGB įsivė
limą ir politinių bylų svar
bą bei jų vedimą Sovietų 
Sąjungoje.

Teisėjas priėmė gynybos 
teigimą ir įrodymus, kad 
KGB yra svarbiausia agen
tūra šių politinių bylų ve
dime. Jis teigė, kad bylos 
vedimas yra jungtinė OSI- 
Sovietų pastanga. Sovietai 
jokiu būdu nėra neutralūs 
stebėtojai.

Sustota prie kun. K. Pu- 
gevičiaus liudijimo apie pa
tį prokurorą Jurgį Bakučio- 
nį, "kuris minimas Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kroni
kose kaip agresyvus proku
roras žmonių, apkaltintų 
nusikaltimais, kurie liečia 
religijos praktikavimą ar 
kurie rodo lojalumą Lietu
vos tautiniam interesam”.

”Kitas faktorius, kuris 
parodė sovietų įsivėlimą ir 
depozicijų orkestraciją, tai 
buvo panaudojimas Intou- 
risto parūpintų vertėjų”, 
čia remtasi Daivos Kezie- 
nės liudijimu.
. Lietuvos ir lietuvių re
zistencija buvo pristatyta 
Vytauto Vaitiekūno. Teisė
jas jo liudijimui davė 100’ < 
patikėtinumą.

"Valdžia pasirinko kola
boruoti šios bylos vedime 

su Sovietų Sąjunga, tota
litarine valstybe...

"Pažįstant sovietinės tei
sinės sistemos būdą, valdžia 
buvo įpareigota dėti visas 
pastangas užtikrinti, kad 
parodymai, kurie buvo iš
gauti per sovietų valdžią, 
nebūtų sutepti žinoma so
vietų praktika gauti nori
mus rezultatus specifinėj 
byloj, kad nuo tų rezultatų 
tiesa ir nukentėtų”.

"Jeigu valdžia skyrė de
putatu totalitarinę sistemą 
jai surinkti medžiagą, kuri 
bus pavartota JAV-ių teis
me, valdžia turėjo imtis rei
kiamų žygių užtikrinti, kad 
medžiaga nebuvo išgauta 
prievarta arba kitaip sutep
ta neteisėtu spaudimu".

"Valdžia nėra išpildžiusi 
savo atsakomybės šiuo at
žvilgiu šioje byloje”.

Išvadoje pabrėžiama: 1. 
Sovietų Sąjunga turėjo stip
rius valdžios interesus įro
dyti apkaltinto kaltumą. 2. 
Sovietų teisinė sistema yra 
praeityje iškraipiusi sufab
rikavusi medžiagą šitokio 
pobūdžio bylose, kurios lie
čia stiprų valdžios interesą. 
3. Sovietų depozicijos buvo 
problematiškos. 4. Ameri
kos valdžiai nepavyko iš
gauti ir sovietų valdžia at
sisakė arba jai nepavyko 
perduoti ankstyvesnius pro
tokolus, kurie būtų buvę 
naudingi”.

"Kryžminė gynybos ap
klausa buvo ribota proku
roro. Gynybos -advokatas 
turėjo vieną oponentą šalia 
savęs prie stalo (OSI), o 
ir kitą gale stalo (sovie
tą)”. Gynybą vedė adv. 
Ivars Berzinš kartu su vie
tiniu advokatu Donald R. 
Williamšon..

PRIEŠ LATV| SPROGIS 
BYLA ATIDĖTA

Spalio 4 d. New Yorke 
prasidėjo byla p’rieš latvį 
Elmars Sprogis. Jungtinių 
Amerikos Valstybių Teisin
gumo Ministerijos Office of 
Special Investigations ad
vokatas Jefl’rey Mausner 
savo įvade kaltino E. Spro-

Balio Gajausko laiškas...
(Atkelta iš i psl.) 

meros neatitveria. Venti
liacijos nėra. Kamerose dvo
kia. Darbo kamerose nėra 
net tos formalios pertvarė
lės. Savo gamtinius reika
lus atlieka visiems matant. 
Vienam žmogui skirta ka
meros ploto du metrai, 
įskaitant užstatytą plotą — 
dviaukščiai narai, stalas. 
Darbo kameros tamsios: 
gyvename prie elektros švie
sos. Tai labai blogai rudenį 
ir žiemą. Tada ištisą parą 
gyvename prie lektros švie
sos. Naktį taip pat įjungia 
elektros šviesą. Daugumos 
žmonių nusilpę ir nesveikos 
akys.

Darbas lengvas, tik dide
lės išdirbio normos. Todėl 
mažai kas Įvykdo. Kai ku
riuos baudžia už normos ne
įvykdymą. Numatytos dar
bo kodekso lengvatos inva
lidams ir nusilpusiems ne
taikomos. Turi dirbti iki 
mirties. Maistas prastas. 
Kruopos, mėsa (gabaliukas 
kremzlių, kaulų) dažnai 
dvokia. Daržovių beveik nė
ra. šviežių daržovių visai 
negauname. Parduotuvėje 
galima nusipirkti už ketu
ris rublius per mėnesį mar
garino, aliejau, saldainių po 
1 rb. kg.. Kai kada būna žu
vies konservų, retai lydytų 
sūrelių ir sausainių.

Kameroje leidžia laikyti 
penkias knygas ar žurna
lus. Jeigu turi daugiau, rei
kia padėti Į sandėliuką. 
Nors jie sako, kad galime 

gi prisidėjimu prie asmenų 
persekiojimo Latvijoje An
trojo Pasaulinio karo metu. 
Jis teigė, kad E. Sprogis 
tarnavo policijos batalijone.

Gynybos advokatas Ivars 
Berzinš atidarymo žodyje 
ragino nepasiduoti hidrau
liniam emociniam spaudi
mui šitokio pobūdžio bylo
je. Jis teigė, kad valdžia ne
gali išpildyti Įrodymo naš
tos ir naudoja emocijas jau
dinančią retoriką. Jo nuo
mone, vienintelis klausimas, 
kuris turėtų būti sprendžia
mas šioje byloje yra kaip 
JAV-ių įstatymai liečia ap
kaltintąjį.

Tolimesnėje eigoje, adv. 
Berzinš argumentavo prieš 
sovietinių depozicijų priim
tinumą. Jis teigė, kad so
vietinės depozicijos nebuvo 
bešališkos ir kad nebuvo 

.laikomasis JAV Federal 
Roles of Civil Procedure. 
Toliau, kad kryžminė ap
klausa buvo ribota, kad so
vietų prokuroras pilnai 
kontroliavo apklausą. Gyny
ba teigė, kad.sovietinių de
pozicijų pristatymas Ame
rikos teisme yra apkaltin-, 
tam asmeniui paneigimas 
jo "due process” teisių.

Federalinis teisėjas Alti- 
mari nutarė pažiūrėti sovie
tines depozicijas ir tuomet 
padaryti sprendimą dėl jų 
priimtinumo.

(rr) 

pasikeisti, bet praktiškai la
bai retai gali pasikeisti, nes 
raktas pas budintį karinin
ką, o jis nenori leisti 
keisti knygų. Negalime 
laikyti ką nors daugiau 
parašyto. Atima. Jie aiš
kina taip: turi teisę ra
šyti, bet neturi teisės lai
kyti. Todėl parašei sakinį 
ir prižiūrėtojas turi teisę 
atimti. Neseniai iš mūsų 
paėmė knygas, žurnalus, są
siuvinius. Paliko tik penkias 
knygas ar žurnalus. Todėl 
ką nors mokytis labai sun
ku. Be to, paima užrašus.

Nusirengti iki pusės ir 
kaitintis saule pasivaikš
čiojimo kamerose draudžia
ma. Po pietų j pasivaikš
čiojimo kameras įeina šiek 
tiek saulės spindulių. Ne
galima nusivilkti net švar
kelio ir jis turi būti užsags
tytas. Kai kurie prižiūrėto
jai neleidžia net kepurės 
nusiimti. Nesilaikančius šių 
reikalavimų išveda iš pa
sivaikščiojimo kameros.

Yra penkios pasivaikščio
jimo kameros (statinės). 
Trys kameros yra maždaug 
3x5 ir 2,5 aukščio. Dvi ka
meros išbetonuotos, viršus 
išpintas spygliuotomis vie
lomis. Viršuje vaikšto pri
žiūrėtojas. Kameros taip 
pastatytos, kad saulės spin
duliai įeina tik pavakare ir 
labai neilgai. Pasivaikščio
jimas — viena valanda. Dvi 
dameros 2x2 ir 2,5 aukščio 
Į jas niekad neįeina saulės 
spinduliai, čia vaikščioja, 
jeigu eina vaikščioti, nu
bausti vienute. Pasivaikš
čiojimas — pusė valandos. 
"Kodėl, tokios mažos pasi
vaikščiojimo kameros?” — 
klausiame. Jie aiškina, kad 
nėra įstatymuose nurody
tas pasivaikščiojimo kame
rų plotas, todėl kokias jie 
nori, tokias daro, čia tik 
formaliai yra pasivaikščio
jimo kameros.

Labai blogas vanduo. 
Kartais Į virtuvę atveža 
geriamo vandens, bet daž
nai jo nebūna, tai verda ir 
geriame balos vandenį. Jis 
labai nešvarus, daug nuo
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sėdų, dvokia. Rudenį ir žie
mą elektros šviesa labai 
silpna, pulsuoja. Labai sun
ku skaityti ir gadina akis. 
Teistiems už agitaciją ir 
propagandą dažnai atima 
pasimatymus. Kas gauna, 
tai dieną ar dvi. Trumpus 
pasimatymus duoda vietoje 
ar veža į 3G (gretimą la
gerį — Red. pastaba). Tai 
pasimatymus pro dvigubą 
langą. Duoda vieną vai. ai- 
dvi. Kadangi atvažiuoti la
bai toli, tai daug kas ne
atvažiuoja.

Jaunas gydytojas dviems 
lageriams. Ateina, bet ne 
kasdien. Gydymas lygus 
pirmajai pagalbai. Vaistų 
trūksta. Labai retai atva
žiuoja dantų gydytojas ir 
kiti gydytojai. Ligoninė 
35-tame lageryje, žmonės 
ten gydęsi sako, kad geriau 
čia karceryje .negu ten li
goninėje. Ligoninės kame
ros kaip karcerio: mažos, 
tamsios, žiemą šaltos. Gy
dymas formalus. Nėra kur 
išsimaudyti. Tualete pasta
tyta vonia, žiema labai šal
ta. Geriau nesimaudyti, nes 
gali peršalti. Ligoninės pa
sivaikščiojimo kameros to
kios kaip mūsų mažosios, t. 
y. "statinės”. Ypatingo reži
mo kalinius ligoninėje stip
riai izoliuoja, nemaišo su 
griežtojo režimo kaliniais, 
neleidžia susitikti, pasikal
bėti. Mūsų sąlygos yra 
skirtingos nuo kitų lagerių 
sąlygų. Už kriminalinių ka
linių ypatingojo režimo są
lygas daug sunkesnės. 
Mums netaikomos sąlygos, 
numatytos kalinimo kodek
se. Jas netaiko, apeina ir 
neužsimena apie jas. Dau
geliu atvejų mes atiduoti 
vietinės a d m i nistracijos 
malonei. Bado streikus lai
ko lagerio režimo laužymu 
ir baudžia.

1982. Permės sritis, Ku
čino ypatingasis polikalinių 
konclageris.

P. S. šis Balio Gajausko 
laiškas laisvąjį pasaulį pa
siekė 1983 m. rugsėjo mėn. 
ir Dirva gavo iš Lietuvių 
Informacijos Centro, Brook- 
lyne, N. Y., kuris yra vado
vaujamas kun. K. Pugevi- 
čiaus.

* * * » * * » ♦ 
t * * ♦ ♦ * ♦ * ♦

Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 
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Villmvurook Manager
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Klaipėdos nacių byla (3)

Jos eiga ir sprendimas
Lietuvos kariuomenės 

teismo spręsta Klaipėdos 
hitlerininkų byla buvo 1942 
m. Gestapo iš Kauno išvež
ta į Karaliaučių. Kas su ja 
ten atsitiko žinių nėra, bent 
apie tai nieko nesako jos 
buvęs tardytojas Matas 
Krygeris, primindamas ją 
ŠVYTURYJE, kaip aktualią 
šiems laikams.

Anot jo:
"Klaipėdos hitlerininkų 

tardymas truko nuo 1934 
vasario 11 iki rugpiūčio 22 
d. Bylos medžiagą sudarė 12 
tūkstančių lapų, surištų j 
32 tomus, šios didžiulės by
los parengtini tardymą at
liko teisininkai tardytojai 
Liudvikas Nezabitauskas 
(mirė 1937 m.), Vytautas 
Bulota (pasitraukė į Vaka
rus) ir Matas Krygeris, šių 
eilučių autorius (Kaunas). 
Tardymo priežiūrą vykdė 
apeliacinių rūmų prokuro
ro padėjėjas, Dionizas 
Monstavičius (mirė 1966 m. 
JAV).’’

Straipsnio autorius nepa
aiškina kodėl civilių praves
tas tardymas buvo perduo
tas kariuomenės teismui, 
kur kaltinimą palaikė to 
teismo prokuroras gen. E. 
Vymeris to paties Monsta- 
vičiaus talkininkaujamas. 
Atsimenu Kaune tą sykį 
buvo kalbama .kad bylos 
perdavimu k a r i uomenės 
teismui buvo bandoma įtik-

Vytautas Meškauskas

ti Anglijai, Į kurią tada bu
vo žiūrima kaip j Vakarų 
vadę ir j kurią ūkiškai vis 
daugiau pradėjo orientuotis 
Lietuva. Mat, kariuomenės 
teismas buvo vienintelė mū
sų teisinė instancija, kuri 
šiek tiek priminė anglo-sak- 
sų prisiekusiųjų (jury) 
teismą. Mūsų kariuomenės 
teismas šalia pirmininkau
jančio karininko-juristo tu
rėjo po 2 karininkus ir ka
reivius (karininkus teisiant 
visus keturi karininkus) 
posėdininkus. Tai patvirtina 
ir M. Krygeris rašydamas:

"Kariuomenės teismo pir
mininkas pik. S. Leonas su 
teisėjais, pristačius jiems 
patalinę ir maistą, 1935 m. 
kovo 23 dieną užsirakino 
teismo patalpose, nekėlė te
lefono ragelio ir, nė valan
dėlei neišėję iš Teisingumo 
rūmų, tris poras rengė ir 
priėmė nuosprendį”.

žinoma, tikram jury teis
me pirmininkas neužsiraki
na su posėdininkais, nes ga
lėtų juos Įtaigoti. Bet grįž
kime prie bylos esmės. Nė
ra jokios kalbos, kad Klai
pėdos naciai, nors ir su lie
tuviškom pavardėm, norėjo 
kraštą grąžinti Vokietijai. 
Pats toks noras nėra nusi
kaltimas. Faktinai, tada 
veikusios mūsų 1928 metų 
konstitucijos 4-tas straips
nis sakė:

"Lietuvos plotas susideda

Hitleris, atvy
kęs j nacių 
užimtą Klaipė
dą, dėkoja fašis
tiniam vadeivai 
Ernstul Noima
nui Ir (telkia 
auksini nacistų 
partijos ženklą. 
1939 m.

Iš Švyturio.

Puikiausius kailius rasite
Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininkų

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

Tai. krartavės (312) 263-5826; ■■■« (312) 6774439.

iš žemių, kurių sienos ap
rašytos sudarytomis lig šiol 
v a 1 stybės tarptautinėmis 
sutartimis. Keisti šis plotas 
galima didinant jį paprastu 
įstatymų leidimo keliu, O 
MAŽINANT TAUTOS AT- 
SIKLAUSIMO KELIU”.

Jei toks atvejis leistinas, 
leistinos ir jo siekiančios 
pastangos, jei jos neprieš
tarauja kitiems įstaty
mams, nėra sauvalės ar 
smurto veiksmai. Nors pats 
Hitleris valdžion atėjo lai
kydamasis k o n s titucinės 
tvarkos, tačiau iš esmės jis 
visas teisinės normas laikė 
žemiau savęs. Teisiniais su
metimais ar sekdami Hitle
rio pavyzdį tardomi Klaipė
dos naciai laikėsi išdidžiai 
ir savo norų nesliepė.

1934 m. vasario 9 d. mū
sų saugumo policijos kvo
čiamas Klaipėdos teismo 
vyriausias vachmistras J. 
Jesutis prisipažino dalyva
vęs su Sassu, H. Roppu, V. 
Prysu (Priess?), Tilžės ra
jono nacių vadu H. Moseriu 
ir kt. derybose Berlyno 
NSDAP (Vokietijos nacių 
partijos) vyr. būstinėje, 
sprendžiant klausimą, kas 
turi būti Klaipėdos krašto 
partijos vadu: Sassas ar 
Neumannas? Prysas tai 
paneigė, bet per akystatą 
su Jesučiu prisipažino palai
kęs Neumanno kandidatū
rą. Apie šį savo prisipažini
mą Prysas painformavo 
Vokietijos konsulatą Klai
pėdoje.

Tų pačių metų kovo 23 d. 
Jesutis iš darbo negrįžo. 
Balandžio 15 d. jo lavonas 
buvo ištrauktas iš Jūros 
upės. Netrukus buvo susek
ti ir jo žudikai, jį pasmau
gė ir lavoną išmetę į Jū
ros upe, tikėdamiesi, kad 
toji jį nuneš toliau į Ne
muną . . . žudikams ir lavo
no transportuotojams H. 
Moseris išmokėjo 7,000 litų 
ir 1,500 markių.

Buvo ir kitokių smurto 
veiksmų. Iš jų žymiausias 
buvo SAVOG (Neumanno) 
partijos nario Ernsto Va
laičio pasikėsinimas prieš 
pasienio policijos talkinin
ką Wilhelmą Lopp’ą. Kulka 
tam sutriuškino ranką.

Byla buvo sprendžiama 
nuo gruodžio 14 d. iki 1935 
m. kovo 23 d. Teisingumo 
Rūmuose, kurių salė buvo 
daug didesnė negu kariuo
menės teismo Gedimino gat
vėje. Jos metu dalies kalti

namų. Jų gynėjas adv. prof. 
V. Stankevičius-Stanka pra
šė bylą išskirstyti į ketu
rias bylas: 1. dėl CSA (sas- 
sininkų) priešvalstybinės 
veiklos, 2. dėl SAVOG (neu- 
manninkų priešvalstybinės 
veiklos, 3. dėl Ješučio nužu
dymo ir 4. dėl pasikėsinimo 
nužudyti Lopp’ą.

Prašyme buvo logikos, ta
čiau taip ją išskirsčius ji 
neatrodytų taip baisi ir at
kreiptų mažiau dėmesio. 
Dabar atgal žiūrint taip 
gal ir būtų buvę geriau, ta
čiau tada teismas rado, kad 
tarp visų nusikaltimų yra 
bendras ryšis ir kad politi
niai, nors tai nebuvo jo rei
kalas, triukšmas gali būti 
naudingas. Juk nacių per
versmas nepasisekė ir Aus
trijoje, kur kanclerio Dol- 
fusso žudikas buvo pakar
tas.

Taip į kaltinamųjų suolą 
buvo pasodinti 122 asme
nys, jų tarpe 44 G buvo jau
nuoliai. Prokuratūra iškvie
tė 296 liudininkus, teisia
mieji 211 liudininkų. 80 
kaltinamųjų buvo suimti, 
kiti laisvi, jų tarpe ir von 
Sassas, nacis nuo 1928 m. 
Bylos eigą sekė diplomati
nis korpusas. Anglijos 
Charge d’affaires Preston 
buvo beveik kasdien. Kores
pondentų buvo iš viso pa
saulio.

Kovo 26 d. teismas nu
sprendė keturis Jesučio žu
dikus sušaudyti, pasikėsin-

tojus prieš Lopp’ą laikyti 
kalėjime iki gyvos galvos. 
Vadas Neumannas ir jo pa
vaduotojas Bertulaitis gavo 
po 12 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Smogiamųjų 
būrių vadai po 8 metus, ly
giai kaip ir pastorius von 
Sassas. Viso labo buvo nu
teisti 87 asmenis, 35 ištei
sinti.

Vilniaus istorikė Petro
nėlė Žostautaitė savo stu
dijoje apie hitlerininkų 
kėslus užgrobti Klaipėdos 
Kraštą 1933-35 metais tei
gia:

"Anglijai primygtinai 
r e i kalaujant, prezidentas 
gegužės 18 d. aktu . .. pa
keitė mirties bausmę kalė
jimu iki gyvos galvos. Apie 
tai tuojau buvo painfor
muota Anglijos vyriausybė. 
Lietuvos vyriausybė Vokie
tijos, kurią rėmė Anglija, 
verčiama atsisakė konfis- 
k’uoti kaltinamųjų turtą 
(ką buvo nusprendęs teis
mas — vm)”.

1938 metais kalėjimuose 
jau nebuvo nei vieno nu
baustųjų. Ironija panorėjo, 
kad tų pačių metų mūsų 
konstitucijoje buvo paskelb
ta, kad

"Lietuvos žemės negali 
būti atskiriamos”...

Kitų metų pavasarį Hit
leris jau buvo Klaipėdoje.

(Bus daugiau)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

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 dienu 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
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MUSŲ KNYGA ĮKAPĖSE
Lietuviško žodžio karaliene merdi

Balys Auginąs

Lietuviškoji knyga mūsuose 
dar yra laukiama viešnia. To
kia yra viešai pasklidusi oficia
li nuomonė. O tikrumoje, kas 
tas viešnias globoja ir priimi
nėja - tai jau kitas reikalas. Ir 
čia nei girsime, nei peiksime 
tų keistuolių, kurie vengia tų 
mūsų raštijos svečių - mielosios 
lietuviškos knygos, kuri ir šiaip 
jau, atrodo, ima pavargti be
vaikščiodama sunkiais trem
ties keliais. Ir pikti liežuviai 
kartais nupliauškia, kad toji 
lietuviška knyga jau vos vos 
bepavelkanti kojas. Juo la
biau, kad vis sunkiau ir rečiau 
mūsų tautiečiai jai atidaro sa

NAUJOS KNYGOS
• Vysk. Vincentas Briz- 

gys. II VATIKANO MIN
TYS IR LIETUVIAI SU
SIRINKIME. Krikščionis 
gyvenime leidinys Nr. 20. 
262 psl. kietais viršeliais, 
kaina 6 dol. Kalbą tikrino 
J. Vaišnvs. S. J. ir P. Bal
čiūnas. Jrašus piešė P. Jur
kus. Spausdino N. Pr. Ma
rijos Seserys Putname, Ct.

• Balio Gaidžiūno BER
NELIŲ MIŠIOS, tik dabar 
išleistos, skirtos 65 metams 
suėjus nuo tokiu pirmų mi
šių, švęstų tėviškės bažny
čioje ir tų mišių dalyvės- 
sesers, Sibire žiauriai nu
žudytos, atminimui. Para
šyta eilėraščiais, 24 psl. 
teksto ir viršeliai. Leidinio 
mecenatai Dr. Jonas ir Da
lia Maurukai. Viršelis dail. 
Jono Račilos. Kaina 2 dol. 
Gaunama pas knygų platin
tojus arba rašant: 9038 
Chardon Rd., Kirtland, Oh. 
44094. Leidinys 9x6 colių. 
Tinka prasmingiems Kalėdų 
sveikinimams.

• LIANŲ LIEPSNA, 
Naujosios brazilų poezijos 
antologija. Sudarė ir išvertė 
Povilas GauČys. Viršelis V. 
O. Virkau. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Chicagoje. 
288 psl. 

vosios rezidencijos duris. O ji, 
benamė, vis dar atkakliai bel
džiasi į lietuviškas širdis ir tau
tinę sąmonę.

Ir štai, nors lietuviškų kny
gų emigracijoje tiražai nuosta
biai tirpsta ir mažėja, bet mū
sų kūrėjai (užkietėję idealis
tai) vis dar kuria. Nežinome 
kaip ilgai, bet galime tik da
ryti prielaidą: kol bus tokių, 
nebijančių i savo namus įsileis
ti lietuvišką knygą, toji varg
dienė viešnia noriai lankys jos 
pasiilgusių ... ■

Lietuviškosios prozos leidinį 
mūsų skaitytojas kažkaip mie
liau ima į rankas. Mūsų 
džiaugsmui dar yra rankų, 
kurios ne tik pasklaido tokią 
grožinę literatūrą, bet ir 
kruopščiai įrikiuoja ją į savo 
šeimos knygų lentyną. Tačiau 
kitokia mūsuose yra poezijos 
būklė. Atrodo, kad jos skaity
tojų tarpe yra daugiau bijan
čių susitepti rankas poezija - 
lyg ji būtų kažkokia užkrečia
ma maro bacila, kurios reikė
tų saugotis. Ir daugelis trau
kiasi atatupstom nuo poezijos. 
Kiti - perdėtu nuoširdumu at
virai prisipažįsta, lyg didžiuo
damiesi prasitaria, kad jiem 
poezija yra lyg pietų ašigalio 
neištirti plotai ... Esą jie jos 
nemėgsta ir nesupranta. Jei 
tai tikras iš žmogaus gelmės 
plaukiąs prisipažinimas - ge
rai, nes matome, kokio išsila
vinimo, kokio skonio yra toks 
‘kultūringas skaitytojas’. Varg
šė poezija! Būdama viena iš 
sentvniu dailiųjų menų, šį ka
rališkoji dukra iš tikrųjų nie
kad ir nebuvo labai populiari, 
o tik labai išlepinto skonio rink 
tinių skaitytojų mėgiama. 
Mat, poezija nėra visiems 
įkandama, lygiai kaip ir me
nas ar filosofija.

Iš tikrųjų gi poeziją reikia 
mėgti,ja grožėtis, stebėtis ir 
...suprasti. Svarbiausia jaus
ti ir suprasti. O tai, žinoma, 
gali tik tikrai didelio išsila
vinimo žmogus, eruditas, be- 
sidomįs filosofija, humani- 
nėmis idėjomis, ieškąs gyve
nime grožio, vertinąs ir my
lįs meną ... Mat, poezija yra 
išgyvenama, nes kiekvieno po
eto žodis srūva iš jo egocentri- 
nės asmenybės, kupinas vaiz
dų ir minčių individualumo, 
naujumo. Poeto žodis, atsklei
džiąs žmogaus vidinį pasaulį, 
parodąs daiktus (tokius kasdie
niškus) skirtingoje šviesoje. Ir 
tos kasdieniškos detalės poeto 
lūpose virsta grožio pasaka - 
lyg paliestos burtininko lazde
le! Įvaizdžiai, simboliai, me
taforos ir poetinis žodynas - 
yra tie įrankiai, kuriais poetas 
sukuria naują menišką pasau
lį, parodydamas jį reto grožio 
šviesoje. Ir svarbiausia, jei 
prozos kūrėjui-rašytojui būti
na labai gerai mokėti savąją 
kalbą, tai poetinio žodžio kū
rėjui statomi dar didesni rei
kalavimai: jam savo kalbos 
dvasia neturi jokių paslapčių - 
jo kuriamos grožio pilies plyta 
yra rinktinis žodis, kurį jis turi

1863 metų sukilėliai. A. Grottgerio pav.

valdyti meistro įgudimu. Jis 
žino kiekvieno žodžio būdingą 
spalvą, kurią pasirenka savo 
norimai nuotaikai išreikšti. Jis 
šlifuoja žodį, kaip prityręs ju
velyras, kad jo žodis sušvistų 
nauja neregėta spalva, kaip 
brangus akmuo, mus apaki
nąs savo žėrėjimu, savo vaiz
du ...

Tiesa, kad kiekvienas poe
tas esantį aplink jį pasaulį ma
to savitoje, skirtingoje, origi
nalioje šviesoje. Ir tą pasaulį 
savo kūryba transformuoja ir 
perduoda išbaigtą skaitytojui. 
Ne kiekvieną poetą supranta 
skaitytojas, tačiau vis tiktai 
poeto talento dėka jis nejučio
mis gali pajusti tą stiprų grožį 
Yra, tiesa, poetų labai inty
mių ir uždarų - savo gilia (kar 
tais neįprasta forma) sunkiai 
suprantamų.

Bet įsivaizduokite žmogų 
gulintį stikliniame karste. Jis 
nebylus, bet matomas. Pro 
stiklą jūs galite matyti jo veido 
bruožus, išraišką, kūno padėtį 
Tada nenorom jūs pats imate 
spręsti: ką jis galvojo, kaip jis 
čia atsidūrė, koks buvo jo gy
venimas ir likimas? Ir taip 
nejučiomis jūs save pagaunate 
mąstant, svajojant, spren

GYVASTINGOJI GELEŽIS
Herojiškam baudžiauninkų sukilimo 
šimtadvidešimtmečiui pagerbti — 

(1863-1983)

BALYS AUGINĄS

DUNDA dūžiai širdžių —
Amžiaus nerimstantys būgnai — 
Dainuoja nubudusios dalgės delčioj — 
Ir keršto ašmenys ryto rasoj 
Raudonąja žydi rūdim.

Neapykanta pustomas plienas
Grasina išsirpusių girių širdy — 
Pridengta mėnesienos šydu
Kraujuoja rudinėj žaizda, 
Išsiliejusi trakais miškų.

Ugniakuro broliškoj kaitroj
Gruzda vargdienių laisvė —
Dalgių ir muškietų
Gyvastingą geležį laimina 
Sopulingasis Kryžiaus Medis.

džiant nežinomo žmogaus mįs
lę, jo likiminę problemą. Štai 
ir patekote į svajonių vora
tinkli : susidarėte svajonėmis 
pagristą fantastinę filosofiją, 
kuri jausminei veikia jūsų sie
lą, pasąmonę, protą ... Netgi 
šitokiame uždarame stiklo 
karste gulinčiame žmoguje 
yra kažkoks jus veikiantis mag 
netizmas. Ir jūs bandote at
spėti uždaro poeto filosofiją. 
O tame poeto nedasakytame 
ar nutylėtame nesupranta
mam mįslingume ir glūdi po
ezijos grožis.

Šiais mūsų pragmatinio gy
venimo laikais, kai dažnas tin
gime galvoti, spęsti problemas 
pasikliaudami kitais - tegul jie 
patiekia mums tas problemas 
jau suvirškintas, kai neturime 
laiko kreipti dėmesio į abstrak
tines, moralines, humanisti
nes idėjas, kai nesidomime ki
to asmens dvasine būsena - 
patys pamažu imame virsti 
tik daiktais, nekreipdami 
daug dėmesio ne tik į žmogų, 
bet ir į dvasinį pasaulį ir gam
tos grožio paslaptis, gyvūnijos 
spalvingumą ir, apskritai, į 
transcendentines, abstrakti
nes idėjas, į grožį: tampame 
atbukę ir nejautrūs. Štai dėl 

ko imame nesuprasti poezijos, 
kuri pati yra mintis, grožis 
jautriai, skambiai, giliai ir 
vaizdingai patiekta.

Atidžiau panagrinėkime sa
ve dvasiniu susikaupimu ir su
praskime, kodėl poezijos skai
tytojų skaičius yra nedidelis, 
kodėl ją mėgsta tik rinktiniai 
žmonės. Idealistų, svajotojų, 
mąstytojų, naujų idėjų sklei
dėjų pasaulyje visad buvo ne
daug.

Kiekviena tauta didžiuojasi 
savo poezija, nes ji parodo kal
bos skambumą, grožį, žodin
gumą - pajėgumą surasti tin
kamą žodį vaizdui, žodžio 
spalvą ir eleginį atoliepį jaus
mui, alegorijai ar simboliui 
išreikšti. Todėl visai pamatuo 
tai kalbos žinovai poeziją va
dina grožinės literatūros kara
liene. Kiekvienos tautos kalba 
yra savotiškas unikumas že
mėje - eiliuotas žodis, išverstas 
į svetimą kalbą nublanksta, 
darosi bespalvis, neskambus. 
Štai kodėl vertimuose poezija 
dažnai miršta. Ji praranda 
visą savo individualumą, ža
vesį, skambumą ... Vertime 
ji tik blankus originalo šešėlis. 
Poezija išversta į svetimą kal- 

(Nukelta į 6 psl.)
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P. Dargio pagerbimo bankete. Prie mikrafono radijo stoties vedėjas M. Komiehak su žmo
na ir P. Dargis su žmona Gertrūda (dešinėje).

POVILAS DARGIS KALBA 50 METIĮ RADUO BANGOMIS...
Kaip jau rašėme, tinka

mai atžymėti Povilo Dar
gio 50-ties metų darbų, ve
dant Lietuvių Radijo Pro
gramų Pittsburghe, buvo 
surengtas banketas.

Parengimas Įvyko rugsė
jo 17 d. Lietuvių Piliečių 
salėje. Rengėjais buvo Lie
tuvių kalbos mokykla ir 
SLA kuopos. Svečių prisi
rinko pila salė.

Programą atidarė John 
McCloskey, buvęs Superin- 
tendant of Public Schools. 
Julianai Andrilionis-Com- 
ley vadovaujant, buvo su
giedotas Amerikos himnas. 
Maldą sukalbėjo kunigas 
Walter Karaveckas, šv. Ka
zimiero parapijos klebonas. 
Po to sekė kalbos ir sveiki
nimai.

Tarpe kalbėtojų žymėti-

Mūsų knyga 
įkapėse...
(Atkelta iš 5 psl.) 

bą yra tik popierinė rožė - nu
vytusi, negyva, bespalvė ir 
bekvapė ...

Tad mes, būdami poetų 
tauta, savo viduje stagarėda- 
mi, argi ramia širdimi patei- 
sinsim save, jei savajai poezi
jai siuvame įkapes? ...

Šios mintys tebūna įvadu į 
ypatingą lietuviškos knygos 
būklę. Apie grožio svarbą ir 
grožinės kūrybos tautinę vertę 
savo gimtosios kalbos žodžio 
reikšmę čia nekalbėsime - tai 
būtų bergždžias žodžių svai
dymas kurtiems ir miegan
tiems ...

Nesame beraštė tauta - 
kadaise kovojome ir mirėme 
dėl savo rašto. Nūnai dar save

Sukaktuvininkas Povilas Dargis radijo stoty. Šią nuotrauką 
per keturias skiltis įsidėjo The Pittsburgh Press.

ni: Michael Komiehak — 
Radijo Stoties WP1T vedė
jas ir Genovaitė Meiiiūnie- 
nė — SLA sekretorė iš 
New Yorko.

Povilas P. Dargis savo 
kalboje prisiminė per 50 
metų nueitą kelią, sunkiuo
sius depresijos laikus ir 
sunkumus išlaikyti šią lie
tuvių radijo programą. Taip 
pat prisiminė linksmus nuo
tykius ir laimėjimus.

Buvo perskaitytos Pitts
burgho miesto mero Hon. 
Richard S. Coliguirio pro- 
klemacija, kurią jis paskel
bė, Pittsburgho miesto var
du, rugsėjo 17 esant "Povi
lo Dargio Diena".

Buvo gauta labai daug 
sveikinimų ir telegramų iš 
amerikiečių ir lietuvių. Jų 
tarpe: senatoriaus John
Heinz, kongresmano Doug 
Walgren, Michael O’Malley 
— Apygardos teismo pir
mininko ir kt.

Pittsburgho laikraščiai 

plačiai aprašė Povilo Dar
gio veiklą, ypač "Pittsburgh 
Press”, skirdamas Povilo 
fotografijai ir aprašymui 
net visą pilną puslapį.

Apygardos teismo pirmi
ninkas Hon. Michael J. 
O’Malley pabrėžė Povilo 
Dargio pareigingumą, jam 
einant pareigas Pittsburgho 
Apygardos teisme.

Banketas baigtas malda, 
kurią sukalbėjo kunigas Fr. 
Plantis, šv. Petro ir Povilo 
parapijos klebonas, iš 
Homestead, Pa.

Po maldos sekė Lietuvos 
himnas. Vėliau prasidėjo 
šokiai. (k)

MULTI COLOR PRESSMAN
I mm ėdi a te opening available for an 
experienced offset multj-color press- 
man. A Minimum of 5 years trade 
experienc.e required. Level of pay will 

‘.'•vflect level of skili. Excellenl fringe 
*benefit.<.

Phone or wri»e 
K F. N N. T H i . M A RKSON 

BANĮ) & WHITE, INC.
P. O. BOX 1212 

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

(37-40)

KALĖDINĖS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

PUIKI DOVANA 1983 METŲ KALĖDOMS 

Siuntinys Nr. 3 — 1983.

3 metrai vilnonės medžiagos eilutei su įrašu ”A11 wool 
made in England”- 3 metrai geriausio šilkinio aksomo 
.suknelei; 1 svaras geriausių vilnonių Mohair siūlų: 2 met
rai crimplene medžiagos suknelei: 1 pora geriausių 
”Wrąngler” denim jeans- 1 pora "Levi” velveto jeans; 
vyriški išeiginiai marškiniai arba bliuskutė.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu — $400.00.
Į šį siuntinį dar galima pridėti 7 svarus įvairių pre

kių, pavyzdžiui, medžiagos galima pridėti 4 metrus ir 
dirbtinio minko kailio 3 metrus.

Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina 
su muitu):
Avikailiai, vyriški arba moteriški, tikros odos viršus, 

dirbtinio kailo pamušalas, gražus kalnierius, sveria 5
svarus ..................................................................... ...$220.00

Aikailiai, tikro kailio viršus ir pamušalas, sveria
6 svarus......................................_.................................  400.00

Dirbtinio minko kailis paltui, De-Lux. 3 metrai,
sveria 5 svarus ................................................  100.00

Jeans. rumbuoto velveto................ ,...................  42.00
Vyriškas arba moteriškas megstinis.......................  44.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ........................................ 12.00
Telescopic lietsargis ........................................................ 12.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ................................ 44.00
Puiki medžiaga suknelei ................................................ 40.00
Šilkinio velveto medžiaga suknelei, 3 metrai .... 66.00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio,

3 metrai ...................................................................... 80.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei. 3 metrai..........  66.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 metrai..........  80.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei. 3 metrai.... 100.00

Šie maisto produktai galima siųsti su rūbais: 1 sv.
arbatos — $8.00, 1 sv. neseafes — $12.00, 2 sv. pupelių
kavos — 14.00, 1 sv. šokolado — 7.00, 40 cigarečių — 5.00.

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia persiuntimui 
pridėti $52.00.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes. 
Sudarome testamentus, administruojama nuosavybes, 

persiunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba valiuta.

BALTIC STORES & CO.
(Z. Juras)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, 
ENGLAND. Tel. 01 460 2592.

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor 
savininkas

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

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

Norintieji pirkti ar’parduoti prašom kreiptis 
j mano Įstaigą.

vadiname išprususiais, inteli
gentais ir išmintingais, tad ar 
ne mūsų pareiga gelbėti lietu
višką knygą kol ji dar vaikšto 
mūsų takais, kol ji nuoširdžiai 
prašosi mūsų meilės ir globos- 
įsileidžiama į mūsų pastogę lie
tuviškai šnekai? Ir džiauki
mės, kad mūsų tarpe dar yra 
užkietėjusių idealistų, laikan
čių savo rankose plunksną. 
Knyga - mūsų geriausia bičiu
lė, mūsų gyvenimo veidrodis, 
mūsų lūkesčių ir svajonių liū- 
dininkė. Mums reikia dides
nio jautrumo ir meilės savajai 
knygai, o ypač didesnio dėme
sio lietuviškojo žodžio karalie
nei - poezijai!

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviaiakai: J. JANUtAITIS ir J. MAtEIKA

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

Kainos žemos — Pa«i rinkimu didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Lenkija, musų kaimynė (9)

Mazovijos žemių likimas
Jūratė Statkutė de Rosates

Rastoji kronika mane dave- 
dė iki VII amžiaus po Kr. ir 
ten sustojo. Liko neatsakyta į 
klausimą, kada prūsiškos mo
zūrų žemės papuolė j slavų 
rankas.

Mazovija, ar, tiksliau api
brėžiant, ta mozūrų dalis kuri 
driekiasi nuo Vyslos vidurio 
dešiniojo kranto ties Bugo san
taka netoli dabartinės Varšu
vos, buvo baltų etninė žemė. 
Pagal archeoogiją, tokia ji bu
vo be jokios pertraukos nuo se
niausių baltų tautos gyvavimo 
laikų. Tokia ji dar buvo, kai 
prasidėjo slavųslinkimas Elbos 
ir Oderio upių vagomis j šiau
re.

Iki šiai dienai pagarsėjusios 
Mazovijos tankios girios yra iš 
tiesų senos, nes baltai jau tas 
žemes ‘giromis’ vadino, pagal 
dzūkų seną žodi ‘mėžas’, lat
vių ‘mežs’, (lietuvių miškas) ir 
pagaliau šaknine to žodžio for
mą, vėliau išvirtusią i Mišią, 
Masią, Masoviją, Mazoviją ir 
Mozūriją. Nuo ten i šiaure, vis 
dešiniuoju Vyslos krantu, drie 
kėši prūsų vadinama Pome- 
dian arba Pamedė, lietuviškai 
‘pamiškė’, vėliau pavirtusia 
lenkų Pamesania, Pomazania 
ir pan. Taigi abu vietovar
džiai tenurodė tankaus miško 
sritį ir pamiškės žemes. Kro
nika visas prūsų žemes vadina 
generiniu ir šakniniu ‘Misios’ 
vardu bei nurodo, kad mūsų 
imperijos šiaurės vakaruose, 
prie Vyslots, buvusi ‘Misios 
žemė ir jos tautos’, t.y. pieti
niai prūsai.

Ta miškų žemė archeologi
niuose žemėlapiuose tik nuo 
XII a. po Kr. pradeda figūruo
ti kaip slavų teritorija. Taigi 

tarp VII ir XII amžiaus turi
me istorinę spragą, kurios me
tu Mazovija nustojo buvusi 
baltiška ir tapo slaviška. Pil
ną atsakymą, kada ir kaip tas 
įvyko, mums galėtų duoti gal 
tiktai vienas žmogus lietuvių 
išeivijoje - prof. Jakštas, 
asmuo kuris mūsų viduramžių 
laikotarpi yra labai išsamiai 
tyrinėjęs.

Man pav. lieka neaišku, ko
dėl lenkų šaltiniai teigia, kad 
Piastų dinastijos pačioje pra
džioje, kai lenkų valstybės 
buvo naujagimis kūdikis, Ma
zovija jau priklausė Lenkijos 
karūnai ir nuo jos atpuolė tik 
po Mieškos II mirties. Tiesa, 
anais laikais feodalizmas jau 
buvo tiek susikristalizavusi sis
tema, kad istorija daugiau 
rūpinosi atpasakoti kas kam 
vasalavo ir nesirūpino pasa
kyti kokia tauta kokiai kitai, 
ar tai pačiai, tautai stojo vasa
lu ar siuzerenu. Kitaip ta
riant, pasakymas, kad Mazo
vija buvo Mieškos vasalas dar 
nereiškia, kad Mazovija tuo
met jau buvo slaviška: ji pil
nai galėjo būti baltiška.

Kai Mazovija atsiskyrė nuo 
Lenkijos karūnos 1034 metais, 
mano manymu, ji dar buvo 
baltiška. Z. Raulinaitis cituo
ja pav. savo knygoje ‘Keturi 
Frontai’ Kadlubeką, pagal 
kurį 1043 metais prūsai rėmė 
Mazovijos kunigaikštį Masla- 
vą kare prieš lenkus.

Mano spėjimu Mazovijos 
prūsai buvo įveikti tiktai tuo
met, kai lenkų Kazimieras I ir 
Kijevo Jaroslavas sudarė abu 
drauge sąjungą prieš baltus ir 
puolė Mazoviją 1047 metais. 
Tačiau net ir po laimėjimo, 

lenkai matyt tvirtai nesijautė, 
nes jų baimę liudija lenkų tuo
met pastatyta pilių grandis 
apsigynimui nuo prūsų ir ėjusi 
iki Viznos.

Po Mazovijos prijungimo 
prie Lenkijos karūnos kaip 
nuolatinio vasalo, lietuviai 
dar nuosekliai bandė seną
sias baltų žemes atgauti. XIII 
amžiaus gale Traidenis vis 
dar kariavo dėl Mazovijos že
mių ir lenkai išsipirko tiktai 
apvesdindami Mazovijos ku
nigaikšti su Traidenio dukra. 
Vėliau Mazovijos kunigaikštie
nių tarpe regime Gediminaitę 
Danmilą, Kęstutaitę Danutę, 
Algirdaitę Aleksandrą, Radvi
laite Oną. Baltų sistemoje, ku 
rioje moterys buvo pilnateisės 
ir savarankiškos savo turtų vai 
dytojos, toks ištekėjimas užtik
rindavo jei ne duokles, tai vis
gi tam tikrą politini saitą, ku
ris turėjo savo svorį. Antai Kęs • 
tutis, išsprukęs iš kryžiuočių 
nelaisvės, bėgo į Mazoviją ir 
apsistojo pas savo seserį Dan
milą, lygiai kaip vėliau Vytau
tas bėgo į Mazoviją pas savąją 
seserį Danutę, ieškodamas pa
ramos prieš Jogailą.

Kaip bebūtų, lenkai Mazo- 
vijoje tvirtai nesijautė ir tai liu
dija faktas, kad jų sostinė bu
vo perkelta išKrokuvos į Var
šuvą tiktai žymiai vėlesniais 
Vazų laikais, XVI amžiuje. 
Anuomet buvo svarbu, kad 
sostinė rastųsi etninių žemių 
centre, kiek galima toliau nuo 
invazijų pavojaus. Taigi iš to 
galime spręsti, kad Krokuva 
dar ilgai buvo lenkų tautos 
centras, o Varšuva pakraštys, 
besirubežiuoj antis su buvusio
mis ir nepatikimomis baltų 
žemėmis. (Bus daugiau)

OWNER-OI’ERATORS 
FLATBED TRUCKS

Wt*nted to hauf j»teel to ncrthwest 
and California wilh retom lumber 
loadt to Grcat Lakos area. Mušt have 
full tarps and nylon straips to protect 
lumber. For det.iils, 800-541-4213. 
Dennis Willi»m», System Transport, 
Spolcnne, V’ashiniiton. (38-41)

■ laiškai Dirvai
II PASAULIO LIETUVIŲ 

DIENOS IR TAUTAI 
GYVYBINĖS TEMOS

Dirvos rugsėjo 29 d. nu
meryje Skirpstas, rašyda
mas apie ”Šį bei tą” prisi
mena II PLD Chicagoje, pa
vadindamas jas "įspūdingu 
subruzdimu”. S. pabrėžia, 
kad gausiu renginių ruošai 
skirta daug energijos, ir lė
šų, tačiau jose pasigarsinti 
svetimiems nepavyko. Tai 
nuogi faktai, apie kuriuos 
teks rimtai pagalvoti Tre
čiųjų PLD rengėjams.

Tenka dar sutikti su 
Skirpstu, kad praėjusios 
Dienos Chicagoje buvo pa
trauklus renginys, kuriam 
Chicagos lietuviai įdėjo 
daug darbo, parodė suma
numo ir širdies. Tačiau ne
sinorėtų pritarti Skirpstui, 
kad tose Dienose "ypatin
gesnio įvykio neįbrėžta”, 
nes pats faktas, kad išeivi
jos lietuviai dar sugeba to
kio didelio mąsto įvykį su
rengti, kokios kad buvo II 
PLD, jau savaime yra ”ypa-. 
tingas įvykis” mūsų gyve
nime. šalia to, PLD kalen
doriuje buvo pasaulinės lie
tuvių jaunimo sporto var
žybos. JAV ir Kanados LB 
šeštoji Dainų šventė Lais
vojo pasaulio lietuvių daili
ninkų paroda, jaunųjų me
nininkų paroda ir kiti rengi
niai, kurie stipriai puošė tą, 
Skirpsto žodžiais tariant, 
"įspūdingą s u b ruzdimą”. 
Tie renginiai daug priside
da ir prie mūsų kultūros lo
byno ir prie lietuvybės iš

laikymo naudingų darbų 
virtinės.

Pritariame Skirpstui, kad 
LB ir jos Kultūros Taryba, 
o taip pat ir VLIK ir ALT 
privalėtų rūpintis "tautos 
gyvybinėm temom”, tik 
Skirpstas, ar kas kitas tu
rėtų paaiškinti kokios iš 
tikrųjų yra tos gyvybinės 
temos, dėl kurių būtų gali
ma susitarti, joms pritarti 
ir kurios atneštų laukiamų 
rezultatų. O vis dėlto, šalia 
jų dar reikia Dainų ir šokių 
švenčių, reikia parodų, rei
kia konkursų ir reikia spor
to varžybų, gal tik ne visų 
tą pačią savaitę Chicagoje.

Antanas Butkus
Cleveland, Ohio

One 
Thing 

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

for more information
•rite to:

Superka Genezei 
1220 MaiP Street
Lement, U 60439

VYT. ALANTAS

Draugo Višakio karjera
(R) Lietuvių Bendruomenės premijuota novelė

— Tėvai, išperk kailį tam niekšui ir tautos 
išdavikui. Matai, ką jis padarė man? — brolis 
rodo savo peršautą krūtinę.

Iš baimės, kad tėvas nepagriebtų jo bausti, 
Sigitas neria tolyn ir pasimato atsidūręs tuš
tybių tuštybėje. Jam dingteli tą maskolį tei
sybę sakius: dangus tuščias! Tačiau tą jo min
tį tuojau išsklaido kitas vaizdas. Jam švysteli 
prieš akis auksinis sostas su rymančia dievybe, 
o aplinks linguoja baltasparnės dvasios su rūtų 
vainikėliais ant galvų. Tas vaizdas jam tik 
švysteli ir dingsta eteryje, bet jis dar spėja 
sumesti Dolgošėjėvą melavus: ne visos dan
giško būtybės buvo išvaikytos ...

Meteoro greičiu jis neria žemyn ir atsi
duria erdviame, skliaustuotame požemyje, pri
statytame didžiulių sarkofagų su karališkais 
herbais. Ant vieno karsto per visą šoną spindi 
didelėm auksinėm raidėm užrašas: karalius 
Mindaugas. Jam darosi pikta, kad su tuo liau
dies priešu jis vėl susitinka, bet nustemba pa
matęs prie to sarkofago sėdinčias moteris ir 
verkiančias j pasidėtas ant kelių ašaruves. Prie 
karališkų karstų rymo karžygiai, padėję ran
kas ant atremtų į grindis kalavijų kryžmų, bet 
jis jais nesidomi ir klausia vieną moterį, ko jos 
verkiančios. Moterys pravirksta dar gailiau ir 
viena sako, kad atėjūnai jas išvarę iš namų ir 
kad jos, nebeturėdamos kur dingti, pasislėpu
sios šiame požemyje, ieškodamos prieglaudos 
ir senųjų valdovų užtarimo. Tuo tarpu, rodos,

pasigirsta baisus beldimas į duris, lydimas 
šauksmų ir keiksmų:

— Atidarykit, jūs, liaudies išdavikės! Jūs. 
susimetėt uzurpatorių ir kraugerių buveinėj! 
Mes jus visas su jūsų globėjais išsprogdysim 
ir gruzdą suversim į senų atliekų duobę!

Užpuolikai, rodos, duris ima daužyti ta
ranais ir jas išverčia. Jis, nebenusitverdamas 
kas daryt, rodos, išplėšia balaviją iš vieno kar
žygio ir užsimodamas šaukia iš visų jėgų:

— Jūs, uzurpatoriai, šunsnukiai, velno iš
peros, ko jum čia reikia? ..

— Na, na, didvyri, ramiau! — jis girdi 
raminantį Vygos balsą. Ji šypsodama šluosto 
jam suprakaitavusią kaktą.

Jis užsimerkia ir mano dar sapnuojąs, bet, 
kai vėl atsimerkia, mato aušrėjantj dangų ir 
girdi motoro dūzgimą.

— Kur mes? — jis klausia.
— Važiuojam .
— Kur?
— Nežinau, Vincas pasakys.
— Vincas? — Sigitas atsisėda, tarytum 

elektros trenktas. — Jis gyvas?
— Sveikas ir gyvas: žiūrėk...
— Bet... — jis sukanda lūpas.
— Tu šaudei tuščiais šoviniais.
— Iš kur jis... jūs sužinojot, kokie ma

no planai?
— Olga pasakė.
— Iš kur ji sužinojo?
— Iš Dolgošėjėvo, iš kurgi daugiau.

— Kaip aš čia atsiradau?
— Mes radom tave gulintį be sąmonės su 

kruvina galva. Parnešę namo, tuojau ir pagul- 
dėm sunkvežimyje. Mat, Vincas jau buvo pasi
ruošęs. Prieš man išvažiuojant Olga pasakė, 
jog Dolgošėjėvas ketinąs pats Naujosios Auš
ros kolūkį aplankyti. Ji su juo susitaikė ir, at
rodo, vėl abu dirba kartu kaip dirbę. Išvažiuo
damas Vincas pasakė, kad mes tave vežam į 
Telšius pas daktarą.

— Su tuo visu kroviniu ir šeima?
Sunkvežimis buvo prikrautas ryšulių ir 

dėžių su kaupu. Viename kampe tarp daiktų 
miegojo abu vaikai. Brolienė su vyru sėdėjo 
priešakyje.

Tuo tarpu sunkvežimis išsuko iš kelio ir 
sustojo aikštėje po medžiais. Vyresnysis bro
lis atsigręžė ir tarė:

— Mes daug laiko neturim. Gal tavo drau
gas Dolgošėjėvas jau lipa mums ant kulnų. 
Mes čia tave iškelsim ir paliksim po medžiais. 
Tavo draugai suras. Kaip jauties?

— Galva plyšta ...
— Jie tave nugabens į ligoninę, o gal ir 

į specialią gydomąją įstaigą, kur jūsų specia
listai mėgins gydyti tavo smegeninę, nes, ne
atlikęs kruvinos misijos, būsi nukrypęs nuo 
partijos linijos. O gal tu kitaip apsisprendei ?

— Aš supratau ... — patylėjęs Sigitas 
atsakė.

— Ką tu supratai?
— Kodėl mūsų tėvas verkė anuomet prie 

pilies griuvėsių ...
— Turėsi progos ne tik savo paklydimus 

apverkti, bet ir juos atitaisyti. Važiuojam į 
Klaipėdą: ten mes turime draugų, — ir mašina 
pajudėjo.

Saulė patekėjo ir pranašavo gražią dieną.
(Pabaiga)
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Kewanee ir E. 185 gatvės kampe stovėję sklypo savininkų namai buvo nugriauti 1971. VI. 
29 Čia laikinai buvo Įsikūręs klubas ir Lithuanian Village Ine. direkcija. Prieš išgriovimą su
stoję direktoriai — Jonas Apanavičius, Vacys Vinclovas, Pranas Stempužis, kontraktorlus Li
nas Staškūnas, Zenonas Dučmanas, Juozas Stempužis, Edvardas Stepas, Jurgis Malskis ir Stasys 
Astrauskas.

Namų atidarymo šventėje Įteikiamas pažymėjimas architektui. Iš kairės: egz. vicepirmi
ninkas Zenonas Dučmanas, pirm. Juozas Stempužis, architektas Myron Mandęrs ir Finansų 
komisijos pirm. Edvardas Stepas.

Narni) atidarymo dieną (1973. VIII. 19) iš kairės: Cuyahogos apskrities kontrolierius George 
V. Voinovich, dir. Raimundas Kudukis. Planavimo komisijos pirm. Vacys Vinclovas, Finansų 
komisijos pirm. Edvardas Stepas. LB pirm. Jurgis Malskis. stambiausias namų akcininkas Ra
polas Zambliauskas ir dir. Ernestas Šamas.

Fotomontažo nuotraukas darė — Jonas Dunduras. Edv. Ste
pas, V. Bacevičius. J. Gaila, H. Seid, V. Pliodžinskas.

Statybos planų peržiūra. Iš kairės dail. Mindaugas Nasvytis, 
architektas Myron Manders ir dail. Antanas Vaikšnoras.

1971. VIII. 2 gaisro sunaikinta senoji Lietuvių salė ir klubas 
G835 Superior Avė.

Senajame Lietuvių klube, 6835 Superior Avė., statybos pirminių planų užgulta direkcija 
(1969). Iš kairės sėdi: Linas Staškūnas, Zenonas Dučmanas, pirm. Juozas Stempužis, Jurgis Mals
kis, Stasys Mačys, Jonas Apanavičius, stovi iš kairės: Pranas Mainelis, Stasys Lukas, Pranas 
Stempužis, Jonas Švarcas, Vacys Vinclovas, Dr. Edmundas Lenkauskas.

10 METU
Clevelando lietuvių namų 

statybos pagrindinės datos:
1970. IV. 16 nupirktas 

sklypas.
1971. VIII. 2 sudegė se

noji Lietuvių salė.
1972. VI. 29 pradėti nau

jų namų statybos darbai.
1973. VIII. 19 namai pa

šventinti ir atidaryti.
Gaisrui visiškai sunaiki

nus senąją Lietuvių salę, 
buvusią Superior gatvėje 
netoli šv. Jurgio bažnyčios, 
Lithuanian Village direkci
ja sparčiai sukruto, kad bū
tų pradėti naujų namų sta
tybos darbai, štai, Lietuvių 
namai jau švenčia ir pirmą
jį dešimtmetį. Jie buvo pa
statyti visų geros valios lie
tuvių aukomis, kad po savo 
pastoge galėtume gražiai 
dirbti, linksmintis, jungti 
vyresniąją emigrantų kar
tą su jaunesniosiomis lietu
viškomis atžalomis. Įvairių 
Įvykių bei švenčių progo
mis savo namuose susibur- 
darni, kažkaip stipriname ir 
emigracijoje auginamą lie
tuviškąjį medį.

Kini. K. Žemaitis, 1973. 
VIII. 19 šventindamas na
mus, kalbėjo: "Nežinome 
nei vienas, kiek kartų mes 

Į šiuos namus įžengsime. 
Bet galime norėti, ir prašy
ti, ir dėti pastangas, kad 
mūsų buvimas juose nebū
tų tuščias, bet visos mūsų 
laisvės ir visos mūsų mei
lės rezultatas.” Ir vos tik 
mėnesiui praėjus po namų 
atidarymo, netekome dide
lio talkininko dail. Antano 
Vaikšnoro (mirė 1973. IX. 
25), o pirmojo dešimtmečio 
laikotarpyje mirė net trys 
direktoriai — Pranas Stem
pužis, Zigmas Tarutis ir 
Vacys Vinclovas, didžiai pa
sišventę ir su visa meile 
dirbę šių namų gerovei.

Namų statybos istorijoje 
yra praėję daug žymių ir 
ryškių lietuvi'.) veidų. Be 
jų, dideli ir atsakingi dar
bai nebūtų pasidarę. Kad 
kalėtume jų darbus objek
tyviai įvertinti, reikia di
desnės laiko perspektyvos. 
Bet jau ir dešimties metų 
laikotarpis liudija, kad Li
thuanian Village bendrovės 
vadovybė, 1970 metais pra
dėjusi rūpintis naujų namų 
statyba, padarė realų, eko
nominių sąlygų padiktuotą, 
sprendimą. To sprendimo 
pamatai ir šiandien yra 
tvirti. Direkcija džiaugiasi 
Čiurlionio ansamblio Įsikū
rimu Lietuvių Namuose, 
džiaugiasi, kad advoka
tas Algis širvaitis su sa
vo kolegomis čia pasto-
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'Dalios’sutiktuvės Clevelande
MALONIAI VISUS KVIEČIAME Į

LIETUVIU NAMŲ DEŠIMTMEČIO

SUKAKTIES BALIU
ŠEŠTADIENI, SPALIO 22, LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE.

Baliaus programa
Operų chorinių kūrinių koncertas

ATLIEKA ČIURLIONIO ANSAMBLIS

IŠKILMINGA VAKARIENE 
(su šampanu ir gėrimais).

LIETUVIŲ KLUBO PREMIJŲ 
LAUREATŲ PAGERBIMAS 

Orkestras, šokiai ir muzika.
Vakarine apranga.

PRADŽIA 6 vai. 30 min. vak. Asmeniui 20 dol.

Rezervacijos iš anksto (darbo metu ir vakarais) Lietuvių 
klube 531-2131 arba pas V. Plečkaitį 531-3474.

LITHUAN1AN VILLAGE INC. DIREKCIJA

viai Įsikūrė, kad Lietuvių 
namuose vyksta Įvairių or
ganizacijų posėdžiai, susi
rinkimai, kultūriniai ren
giniai ir pramogos. Po de
šimties metų darbo savo na
muose, Lithuanian Village 
direkcija maloniai kviečia 
visus akcininkus, visus lie
tuvius spalio 22 atvykti į 
dešimtmečio balių ir bend
rai atšvęsti šią kuklią, bet 
gražią sukaktį.

Direkcijos pirmininkas
— Romualdas Bublys, di
rektoriai — Juozas Duleba, 
Vytautas Jokūbaitis, Rai
mondas Kudukis, Aigis Ma
tulionis, Gytis Motiejūnas,

1971 metų rudeni statybos darbų peržiūra — iš kairės gen. 
kontraktorius Linas Staškūnas su pirm. Juozu Stempužiu.

Rugsėjo 25 gana gausus 
kūrybos žodžio mėgėjų skai
čius susirinko Dievo Moti
nos parapijos mažojoje sa
lėje susitikti su rašytojo V. 
Kavaliūno naujuoju roma
nu DALIA.

Parapijos klebonas kun. 
Gediminas Kijauskas atida
romajame žodyje prisiminė, 
kad knygos autorius buvo 
jo direktorius Tumo-Vaiž
ganto gimnazijoje Vokieti
joje ir sutiktuvių progra
mai vadovauti pakvietė mo
kytoją ir artimą rašytojo 
bičiuli Juozą Žilionį.

J. Žilionis, trumpai pa
žvelgęs i kai kuriuos rašy
tojo gyvenimo kelio bruo
žus, nuoširdžiu ir gražiu 
žodžiu pabrėžė, kad DALIO
JE ir kituose V. Kavaliūno 
romanuose yra tiek daug 
gamtos gyvenimo momen
tų, susijusių su žmogaus 
siela, todėl, kad rašytojas 
yra gimęs vienoje iš gra
žiausių mūsų krašto vietų 
— Nemuno pakrantėje ir 
Punios šilo papėdėje.

Apie DALIĄ ilgesniam 
žodžiui pakviečiama dr. 
Danguolė Tamulionytė. Pre
legentė, kuri, vėliau pasa
kytais knygos autoriaus žo
džiais, atskleidė kai kuriuos 
romano bruožus, kurių jis 
pats nebuvo pastebėjęs. Ap
lamai jos žodis buvo nuo
širdus, gražus ir gilus. Ir 
savo Įžvalgumu originalus. 
O knygą skaitydama, pa
stebėjo paskaitininke, pir
mą kartą savo gyvenime

buvo pasijutusi esanti Lie
tuvoje. Ir tai ji pailiustravo 
dviem romano epizodais — 
gamtos vaizdais iš miesto 
ir kaimo gyvenimo.

Po dr. Danguolės Tamu- 
lionytės žodžio Clevelando 
valstybinio universiteto stu
dentė ir rašytojo mokinė 
Mirga Bankaitytė su įsijau
timu perskaito du romano 
skyrelius.

Pagaliau paties rašytojo 
žodis. Jis, tepaminėjęs, kad 
DALIĄ parašė per 12 die
nų, padėkojo visiem susi
rinkusiem ii- visiem, kuriem 
rūpėjo, kad knyga būtų gra
ži : Vilties leidyklai, Dirvos 
redaktoriui V. Gedgaudui, 
rinkėjui H. Macijauskui ir 
dailininkei V. Stančikaitei- 
Abraitięnei už aplanką, ku
ris gražiai ir taikliai at
skleidžia Dalios dalią.

Padėkojo ir knygos su
tiktuves surengusios Dievo 
Motinos parapijos klebonui 
kun. G. Kijauskui, sekreto
rei N. Kersnauskaitei, pre
legentei dr. D. Tamuliony- 
tei, knygos ištraukas skai
čiusiai M. Bankaitytei, pro
gramos vadovui mkt. J. Ži- 
lioniui ir s. V. Bacevičiui už 
kavutę ,k uria sutiktuvės 
baigėsi.

Aplamai knygos sutiktu
vės buvo gražios, nuošir
džios ir turiningos, o ir per 
daug ilgai neužsitęsė, (d)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Vytautas Ramonis, Vladas 
Plečkaitis, Vytautas Snieč
kus, Juozas Stempužis, Po
vilas Šukys, Romas Zylė. 
Kontrolės komisija — Ra
mūnas Švarcas, Vytautas 
Stuogis, Henrikas Tatarū-

. Muz. Alfonsas Mikulskis Įteikia statybai čekį Finansų ko
misijos vicepirm. Algiui Pautieniui. Vidury — Finansų komisi
jos pirm. Edvardas Stepas ir muz. Ona Mikulskienė.

VACIO
KAVALIŪNO

ROMANAS

DALIA
Kietais viršeliais su aplanku dail. Vlados Stančikai- 

tės-Abraitienės, 236 psl. Kaina 7 dol. Išleido Viltis.

-------------------iškirpti--------------------

1973. VIII. 18 namų atidarymo balius, kuriame dalyvavo 250 Clevelando lietuvių, staty
bos vykdytojai, miesto meras Ralph J. Perk ir daug kitų žymių svečių.

Siunčiu 7 dol. ir prašau atsiijsti Vacio Kavaliūno 
naują romaną DALIA. (Vilties draugijos nariams kaina 
5 dol.).

Persiuntimo išlaidoms pridėti 1 dol.

DIRVA
P. O. Box 03206
CIeveland, Ohio 44103

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

Adresas ......................
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Didelio ir sėkmingo darbo 
pabaigtuvės antanas jvodv alkis

Antrųjų Pasaulio Lietu
vių Dienų organizacinio ko
miteto baigiamasis posėdis 
įvyko š. m. rugsėjo 30 d. 
Jaunimo centre, Chicagoje. 
Posėdį atidarė ir jį vedė 
vyr. organizacinio komiteto 
pirm. dr. Antanas Razma. 
Dėkojo susirinkusiems ir 
pasidžiaugė ilgo ir sėkmin
go darbo vaisiais.

Kaip žinome, II PL Die
nos vyko šiais Aušros me
tais birželio 24 — liepos 4 
dienomis, Chicagoje. Lietu
vių Dienos praėjo sėkmin
gai ir didingai. Apie šių 
Dienų metu vykusius įvai
rius renginius, suglaustai 
ir kritiškai pasisakė rengi
nių komitetų pirmininkai.

V PL Jaunimo kongreso 
ruošos komiteto pirm. Vio
letai Abariūtei nedalyvau
jant, ją atstovavo komiteto 
narys (ižd.) A. šepetys. 
Jaunimo kongresas vyko 
JAV ir Kanadoje visą lie
pos mėnesį. Atidarymas, 
jaunųjų dailininkų paroda 
ir talentų vakaras vyko 
Chicagoj, stovykla — Ober- 
lin kolegijoje, Ohio, studi
jų dienos — Trento univer
sitete, Ontario, Canada, sa
vo kraštų ambasadų lanky
mas — Ottavva, Quebec, už
darymas — Montreal, Que- 
bec, Canada.

Šis jaunimo kongresas 
dalyvių gausa nepasižymė
jo. Stovykloje dalyvavo vos 
pusė 1 aukto skaičiaus — 
apie 300 dalyvių. Priežas
čių galima surasti įvairių. 
Jaunimas mėgsta naujus 
dar nežinomus kraštus ir 
ten noriai keliauja, bet sa
vo gyvenamam kraštui ne
skiria reikiamo dėmesio. 
Antra, šiais metais vyko 
jubiliejinė skautų stovykla 
ir skautiškasis jaunimas re- 
zervavosi laiką ten dalyvau
ti. Galima būtų surasti ir 
daugiau priežasčių, kad 
jaunimo nepatraukė ruoš
toji stovykla, nors progra
ma buvo įvairi ir plati. Silp
niau lietuviškai kalbantieji, 
gal pabūgo tokios plačios 
programos ir nesiryžo daly
vauti bijodami nuobodulio.

Jaunimo kongreso finan
siniai reikalai tebėra tvar
komi ir galutiniai duome
nys nežinomi, nors numato
ma, kad sąmata nebus per
žengta. Jiems duota mė
nuo laiko finansinei apy
skaitai paruošti.

PLB VI seimui ruošti ko
miteto pirm. dr. Petras Ki
sielius pasidžiaugė, kad sei
mas praėjo tvarkingai ir 
buvo darbingas. Seime da
lyvavo 18 kraštų 112 at
stovų. Neatstovaujami liko 
tik Švedija ir Olandija. Vi
si seimo nariai buvo atsiųs
ti savų kraštų bendruome
nių ir nebuvo nė vieno ant
rininko. Tai parodo L. B-nės 
gyvastingumą ir pareigin
gumą. Seimo narių perso
nalinė sudėtis buvo stipri 

ir atstovai aktyviai dalyva
vo seimo darbų svarstymuo
se. Visiems dalyviams sei
mas paliko gerą įspūdi.

Pirmą kartą suorganizuo
ta LB-nės dirbamų darbų 
paroda buvo įspūdinga ir 
ateityje rengtina. Posė
džiams patalpų pasirinki
mas Jaunimo centre, buvo 
tikslus, sutaupyta daug lai
ko ir darbotvarkė įvykdyta 
minutės tikslumu. Finansi
nė apyskaita įteikta iždinin
kui ir tik nežymiai prašoko 
numatytą sąmatą. Dėkojo 
komiteto nariams ir visiems 
talkininkams.

Antrųjų Pasaulio Lietu
vių sporto žaidynių komite
to pirm. Valdui Adamkui 
nedalyvaujant, pranešimą 
padarė pirm, pavad. Riman
tas Dirvonis. Varžybose da
lyvavo 1178 sportininkai, 
850 vyrų ir 328 moterys. 
Australija atsiuntė 90 
drausmingų ir tvarkingų 
s p o r t i ninku. Programa 
įvykdyta, nors sąlygos bu
vo nepatenkinamos: karš
tas ir drėgnas oras, o sa
lės nevėsinamos. Jaunimui 
ruoštais šokiais, kurie bu
vo uždaromi 1 vai nakties, 
pasinaudojo tik maža dalis 
sportininkų, nes baigus 
rungtynes, Jaunimo centre 
atsirasdavo tik prieš 12 
vai. Pagalbiniai komitetai 
(transportacijos, nakvynių) 
nepalaikė reikiamo ryšio su 
sporto žaidynių komitetu. 
Apgailestavo, kad sporto 
žaidynės ir bendruomenės 
seimo posėdžiai vyko atski
rose vietovėse. Trūko žiū
rovų. Finansų apyskaita 
dar nebaigta, nes neturi 
duomenų iš bendrai ruošto 
jaunimo talentų vakaro, bet 
išlaidos yra mažesnės, kaip 
buvo planuota. Sportinin
kais nusiskundimų negauta 
nei iš svečių, nei iš priva
čių asmenų. Sporto vadovy
bė patenkinta, kad galėjo 
sportuojantis jaunimas da
lyvauti Pasaulio Lietuvių 
Dienų programoje ir įsi
jungti j bendrą lietuvišką 
veiklą.

VI JAV ir Kanados lietu
vių dainų šventės komiteto 
pirm. Vaclovas Momkus pa
sidžiaugė gerai praėjusia 
dainų švente, dėkoje komi
teto nariams, programos 
vedėjai, dailininkams — 
Vincui Lukui ir Vladui Vi- 
jeikiui, pigiai meniškai de
koravusiems dainų šventės 
paviljoną, Anatolijui Milū- 
nui ir visiems talkininkams. 
Dainų šventėje dalyvavo 
1227 choristai, iš jų 422 
jauniai. Beveik visos vietos 
buvo žiūrovų užpildytos. 
Dainų šventė buvo pats pel
ningiausias Pasaulio Lietu
vių Dienų renginys. Pusė 
gauto pelno paskirta kelio
nių išlaidoms sumažinti.

Repertuaras buvo parink
tas atsižvelgiant į chorų pa
jėgumą, todėl girdimi kri

tikų atsiliepimai yra viena
šališki, nes neturi visų pil
nų duomenų bei nežino dar
bo aplinkybių. Dainų šven
tė buvo pats didžiausias ir 
įspūdingiausias renginys.

Kultūrinių renginių ko
miteto pirm. Ingrida Bub
lienė, nors pavėlavusi iš 
Clevelando atvykti, patei
kė raštu išsamų pranešimą. 
Antrųjų PL Dienų apimtyje 
Įvyko 12 kultūrinių rengi
nių, kurių tarpe ir vienas 
iš didžiausių — opera. Dė
ka pirmininkės energingų ir 
ištvermingų pastangų, ope
ros pastatymo išlaidoms 
padengti mecenatai sudėjo 
53,780 dol. ir apyskaita su
vesta su nedideliu nuosto
liu. Kiti kultūriniai rengi
niai išėjo beveik lygiomis. 
Dėkojo komiteto nariams 
ir visiems talkininkams. 
Džiaugėsi visų pareigingu
mu ir sugebėjimais pratur
tinti Lietuvių dienas. Ma
no, kad kultūrinių renginių 
mozaika lankytojus patrijo
tiniai nuteikė ir paliko ne
išdildomą įspūdį.

Kultūrinių pramogų ko
miteto pirm. Marija Remie
nė pasidžiaugė gerai pavy
kusiais jaunimui skirtais 
šokiais, kurie vyko kiekvie
ną vakarą Jaunimo centre. 
Pasirūpino seimo dalyvių 
maitinimu, sutaupant išlai
das ir laiką. Didysis pabaig
tuvių pokylis davė numaty
tą pelną. Pokylyje dalyva
vo 1625 suaugę ir 740 jau
nimo. Kultūrinių pramogų 
pelnas 24,350 dol. įneštas j 
bendrą santaupos kasą. Pa
stebėjo, kad komitetams 
rezervacijos stalai ne visi 
buvo užpildyti. Pageidavo, 
kad ateityje būtų tiksliau 
tvarkomos rezervacijos.

Bilietų platinimo komisi
jos pirm. Jadvyga Šležienė 
dėkojo Vazneliams už jų 
nemokamą paramą, plati
nant bilietus i visus rengi
nius.

Stasys Jokubauskas, nau
jasis PLB valdybos vice
pirm. finansų reikalams, 
pranešė, kad dovanų paskir
stymas (loterija) davė virš 
30,000 dol. pelno, kuris įneš
tas j sankaupos kasą.

LB Kanados Krašto val
dybai skirtą kvotą — 20,000 
dol. (kanadiškais) išpildė 
ir pirm. Joana Lasienė at
siskaitė, nors jiems neleng
va buvo šią sumą surinkti, 
nes vykstantis jaunimo 
kongresas taip pat buvo re
miamas.

Tai vis buvo geros žinios 
ir visus gerai nuteikė. Atė
jus pranešimų eilei apie su
venyrus ir leidinį, žinios ne
buvo tokios džiugios. Dėl 
įvairių priežasčių, ne visi 
suvenyrai ir leidinys buvo 
parduoti, šiuo metu tie visi 
dalykai parduodami nupi
gintomis kainomis.

Finansams telkti komite
to pirm. Birutei Bagdonie

nei negalint dalyvauti, 
trumpą pranešimą padarė 
pats dr. A. Razma. Auko
mis iš mecenatų surinkta 
60,000 dol. (pridėjus operos 
mecenatus, susidaro impo
zantiška 113,000 dol. su
ma). Ar kada nors buvo 
vienam renginiui lietuviai 
suaukoję tokią sumą? Kas 
čia lėmė; ar lietuvių pra
turtėjimas, ar renginių 
svarba, ar organizatorių 
sugebėjimas, ar visi fakto
riai kartu? Ypatingą dėme
sį dr. A. Razma skyrė LB 
apylinkėms ir apygardoms. 
Iš apylinkių vien tik auko
mis gauta daugiau 40,000 
dol. Tai labai svarbi ir di
delė parama. Dėkojo mece
natams, LB vadams ir vi
siems aukotojams.

Sankaupos iždininkas 
Kostas Dočkus išvardino 
jau gautas pajamas ir išlai
das, bet negalėjo paskelbti 
galutinos apyskaitos, nes, 
kaip minėjau, neturi Jauni
mo kongreso finansinio 
pranešimo ir vis dar atsi
randa neapmokėtų sąskai
tų. Pastebėjo, kad turimais 
duomenimis, galima tikėtis 
gero pelno.

Informacijos vadovė Ri- 
tonė Rudaitienė pasidžiau
gė bendradarbiais, kurie 
prieš ir po lietuvių dienų 
spaudoje ir radijo bangomis 
plačiai informavo lietuvių 
visuomenę. Pati pirm. R. 
Rudaitienė paruošė 200 pra
nešimų ir pasiuntė 22 liet, 
laikraščiams. Anglų kalba 
informaciją sumaniai teikė 
Viktorija Kašubaitė-Mat- 
ranga. Negalėdama daly
vauti, atsiuntė raštu išsa
mų pranešimą. Apgailesta
vo, kad po didžiųjų rengi
nių — Dainų šventės ir I 
Lituani operos, didieji Chi
cagos dienraščiai ir TV ne
atsiliepė, nors buvo paža
dėję atsiųsti atstovus ir ap
rašyti. Perskaitytas Alfon
so Nako laiškas, kuriuo pa
darė kai kurias pastabas 
dėl nuotraukų spaudoje ir 
kitų reikalų. R. Rudaitienė 
dėkojo redaktoriams, spau
dai ir radijui, o taip pat ir 
visiems spaudos bendradar
biams puikiai informavu
siems lietuvių visuomenę 
apie PL Dienų Įvykius.

Pranešimus padarė: ryšiu 
su Įvairiomis Įstaigomis ko
misijos pirm. A. Milūnas, 
paS tebėjęs nepakankamu 
dėmesiu Dariaus ir Girėno 
skrydžio 50 metų sukakčiai, 
dailininkas Vincas Lukas, 
kurio meniniai darbai daž

PETKUS
tėvas ir sūnus 

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.; 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

nai lieka nepastebėti ir ne
įvertinti, nors reikalauja 
laiko, sumanumo ir sugebė
jimų, adv. Saulius Kuprys 
ir kiti.

Vyr. komiteto sekretorė 
Danutė Korzonienė, parei
gingai rašiusi posėdžių pro
tokolus ir teikusi informa
ciją, pirm. A. Razmos asme
niškai buvo apdovanota 
krištoline vaza.

II PL Dienų vyr. komi
teto posėdį užsklendė PLB 
valdybos pirm. V. Kaman
tas, padėkojęs dr. A. Raz
mai ir visiems komiteto na
riams bei talkininkams, 
spaudai ir radijui už pa
vyzdingai suorganizuotas ir 
pravestas Antrąsias PL 
Dienas.

Pabaigtuvių pokylis

Antrųjų pasaulio lietuvių 
dienų vyr. komitetas, pir
mininkaujamas dr. A. Raz
mos, visiems talkininkams 
spalio 1 d. Jaunimo centro 
kavinėje, suruošė pabaigtu
vių pokyli. Pokylio progra
mai vadovavo Danutė Kor
zonienė, trumpą pranešimą 
padarė ir visiems padėkojo 
pirm. dr. Antanas Razma, 
PLB valdybos pirm. Vytau
tas Kamantas padėkojo ko
miteto ir komisijų nariams 
už įdėtą darbą, o dr. A. Raz
mai PLB valdybos vardu 
įteikė medžio drožinį, atke
liavusi iš tos pačios Žemai
tijos iš kur yra kilęs ir 
pats dr. A. Razma. Tai me
džio meniška skulptūra, 
vaizduojanti skerdžių su 
geru botagu, varinėjantį 
piemenis. Tai simbolis vyr. 
komiteto pirmininko parei
gų, organizuojant Antrą
sias pasaulio lietuvių die
nas. Dėkojo spaudai ir ra
dijui, kurių dėka sėkmingai 
įvykdytas tokio masto ren
ginys.

Dalyviai, kurių buvo po
ra šimtų, pasivaišino, pasi
džiaugė atsiektais rezulta
tais, o norintieji ir pasišo
ko prie plokštelių muzikos. 
Komitetų nariai ir visi tal
kininkai buvo viduriniosios 
ir jaunosios kartos, pade
dant vienam kitam pensi
ninkui. Ačiū jiems.

JOURNEYMEN
MACH1NISTS

OR
1ST CLASS

Wanled in Brockton area Experie.nced 
macninisl capable of rending prinls. 
working on iniection plautie mold:* 
and punch press dies. Able to do 
own setups wilh a minimum of su- 
pervision. Would likę someone wi:h 
experience operatore a 3 Axis Pau- 
tograpn, būt not requiiea. For ap- 
pointment call 617-583-0160.1 (39-40) 
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CHICAGOS LIETUVIAI
KORP! NEO-LITHUANIA 

ŽINIOS

Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos skyriaus filisterių ir 
senjorų sueiga įvyks š. m. 
lapkričio 6 d. 2 vai. po pie
tų Lietuvių Tautinių Namų 
salėje. Darbotvarkėje nu
matyta vykd. organų prane
šimai ir naujų rinkimai, 
junjorų kėlimas į senjorus, 
bėgamieji reikalai.

★
Korp! Neo-Iithuania Chi

cagos skyriaus valdybos 
ruošiamas metinės šventės 
paminėjimas Įvyks š. m. 
lapkričio 12 d. šia tvarka:

10 vai. ryto pamaldos tė
vų jėzuitų koplyčioje (5620 
So. Claremont Avė.), žuvu
siųjų už Lietuvos laisvę pa
gerbimas, mirusiųjų kor
porantų kapų lankymas.

7 vai. vak. Lietuvių Tau
tiniuose Namuose — iškil
minga sueiga, pakeltiesiems 
senjorams spalvų uždėji
mas, vakarienė ir šokiai.

Korp! Neo-Lithuania 
suvažiavimas

Korp! Neo-Lithuania fi
listerių ir senjorų didžioji 
sueiga - suvažiavimas šau-. 
kiamas š. m. lapkričio 12 
d. 12 vai. dieną Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, 6422 
So. Kedzie Avė., Gicago, III.

Darbotvarkėje: 12 vai. d. 
registracija, 1 vai. p. p. iš
kilminga sueiga, 2 vai. p. p. 
darbo posėdžiai, 7 vai. vak. 
Korp! Neo-Lithuania meti-, 
nė šventė, ruošiama Chica
gos padalinio valdybos. Vi
si kolegos-ės neolituanai 
prašomi visuose renginiuo
se skaitlingai dalyvauti.

★
Korp! Neo-Lithuania vyr. 

valdyba š. m. spalio 5 d. vi
siems kolegoms, kurių adre
sai yra žinomi, pasiuntė 
bendraraštį ir didžiosios su
eigos numatomą dienotvar-

‘An?ber Hclida5's”
Paskutinė šių metų ekskursija j 

LIETUVĄ išvyksta:
GRUODŽIO 26 d. — $1175.00 su NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMU VILNIUJE (Maskva 2, Vilnius 5, Ry
ga 3, Leningradas 2, Helsinkis 1).

1984 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ pra
sideda BALANDŽIO 18 d. REGISTRUOJAME 
JAU DABAR, šiuo reikalu skambinkite: 1-800- 
722-1200 (TOLU FREE), iš Massachusetts ir Ka
nados: 1-617-268-8761.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

MEMBER

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

NORINTIEMS ATSIKVIESTI GIMINES ATOSTOGOMS SUTVARKOME
DOKUMENTUS, REGISTERED TRAVEL AGENT #TA()324

— - -- — —----------- ----- ----  -■ ■ —----------------------  ■

Antanas Juodvalkis

kę. Visi kolegos-ės, gyve
nantieji visuose pasaulio 
žemynuose, kviečiami da
lyvauti.

Bendrarašty.ie rašoma 
apie perspausdintą Korp! 
Neo-Lithuania 1932 metų 
leidinį, birželio 30 d. įvy
kusį pabendravimą, testa
mentų sudarymą, stipendi
jų fondo atgaivinimą ir ki
tus reikalus.

Korp! Neo-Lithuania 1932 
metų leidinys gaunamas 
vyr. valdyboje: 6620 South 
Rockvvelli St., Chicago, III. 
60629, telef. 312-925-0035. 
Knyga kainuoja 20 dol., lau
kiamos ir aukos. Knygoje 
rasite žinių apie tuolaikinę 
studentų ir neolituanų vei
klą Lietuvos universitete, 
Kaune. Knyga puikiai iš
leista, kietais viršeliais su 
spalvotu Korp! herbu ir 
priesaikos tekstu. Įsigyki- 
me.

LIETUVIŲ FONDO 
VAJAUS POKYLIS

Lietuvių Fondas kiekvie
nais metais vykdo naujų na
rių ar turimų įnašų padidi
nimo vajus. Vajaus užbai
gimui atžymėti ruošiamas 
pokylis, kuris įvyks š. m. 
lapkričio 5 d. 7 vai. vak. 
.Jaunimo centro didžiojoje 
salėje. Programoje meninė 
dalis, vakarienė ir šokiai. 
Nauji nariai ar esamieji pa
didinę įnašus, už kiekvieną 
šimtą dolerių gauna vieną 
bilietą nemokamai. Užsaky
mus priima ir informacijas 
teikia Lietuvių Fondo būs
tinė: 3001 W. 59th St., Chi
cago, III. 60629, tlef. 471- 
3900. Dalyvaukime.

VI-SIS TEATRO 
FESTIVALIS

šeštasis teatro festivalis 
įvyksta Padėkos savaitga
lyje, lapkričio 23-27 dieno
mis Jaunimo centre, Chi
cagoje.
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I Lituani operos užbaigtuvėse Jaunimo Centro kavinėje. Iš kairės: V. Radžius, I. Bub
lienė, sol. A. Brazis, V. Radis, sol. D. Stankaitytė ir Br. Juodelis.

Teatro festivalyje daly
vauja: Clevelando — "Vai
dila”, St. Petersburgo — 
"žibintas”, Toronto — "Ait
varas”, Hamiltono — "Au
kuras” ir Los Angeles — 
"Dramos Sambūris”.

Statomi nauji veikalai, 
kuriuos pamatyti turėtų vi
si lietuviai. Chicagiečiams 
suteikta privilegija, pirmu
mas, nes visi teatrai suva
žiuoja į laisvųjų lietuvių 
sostinę Chicagą. Gausiai da
lyvaukime ir pasidžiaukime 
aktorių pastangomis ir at- 
siekimais.

žymenų įteikimas įvyks 
lapkričio 27 d. (sekmadie
nį), 7:30 vai. vak. Jaunimo 
centre. Vietas užsisakyki- 
iš anksto Vaznelių preky
boje.

Teatro festivalį rengia 
LB Kultūros tarybos suda
rytas komitetas, vadovau
jamas Lietuvių rašytojų 
draugijos pirm. Anatolijaus 
Kairio.

I LITUANI OPEROS 
UžBAIGTUVĖS

Antrųjų Pasaulio lietuvių 
dienų dalyviams dar neiš
blėso didingi 1 Lituani ope
ros vaizdai Chicagos Audi
torium teatre ir jų skam
bios melodijos, šis Lietuvių 
operos pastatymas ir liko 
gražiausiu, stipriausiu ren
giniu II Pasaulio lietuvių 
dienose. Puikus buvo ir 
operos mecenatų priėmimas 
Americana - Congress vieš
butyje prieš spektaklį.

Grandiozinis I Lituanis 
operos pastatymas Chicagos 
miesto centre pareikalavo 
110,000 dolerių lėšų išlai
doms padengti. Reikalingų 
lėšų didžiąją dalį 59,000 dol. 
iš operos mecenatų surinko 
Ingrida Bublienė, be kurios 
pastangų šios operos pasta
tymas nebūtų įvykęs. Susi
daręs $9,000 dol. trukumas 
liko II PLD iždui padengti.

Padėkos išreiškimui už 
Lietuvių operos kolektyvo 
atliktą didelį darbą pasta
tant I Lituani P. L. dieno
se, Kultūrinių renginių pir
mininkė Ingrida Bublienė, 
su mecenato talka, š. m. 
spalio 2 d. Chicagos Jauni
mo centro kavinėje suruošė 
priėmimą, I Lituani operos 

užbaigtuves Lietuvių ope
ros kolektyvui, bei jo talki
ninkams.

Pasivaišinus, Indrida 
Bublienė tarė nuoširdų pa
dėkos žodį visiems atliku- 
siems I Lituani operos pa
statymą, p a g r indiniams 
darbuotojams įteikdama po 
šampano bonką. Jai didelę 
padėka, kad įvyko šios ope
ros pastatymas, išreiškė 
Lietuvių operos valdybos 
pirm. Vytautas Radžius, 
kartu su vicepirm. J. Vi
džiūnu įteikdami prisimini
mui dovanėlę, naujai išleis
tą plokštelę ”Kad liktum tu 
gyva”. Tolimesniame žody
je Vyt. Radžius pasidžiau
gė visų puikiu bendradar
biavimu ir paskaitė gautus 
laiškų ištraukas, mūsų mu
zikos žinovams įvertinant 
solistus, chorą, orkestrą ir 
dirigentą. Visas Lietuvių 
operos kolektyvas savo pa
dėką Ingridai Bublienei iš
reiškė sudainuodamas "Il
giausių metų”.

Antrųjų Pasaulio lietuvių 
dienų vardu padėkos žodį 

PRIEŠŠVENTINIS 
PRIMINIMAS!

Brangūs klijentai!
Pagal praėjusių metų patyrimą daugelis iš 

Jūsų artėjant šventėms norės pasiųsti savo gimi
nėms dovaną-siuntinį. Dovana, atsiųsta šventėms, 
bus daiktinis įrodymas Jūsų meilės ir pagarbos 
Jūsų artimiesiems.

Paprastai šiuo prieššventiniu laikotarpiu paš
tas būna perkrautas, kas kartais sutrukdo savalai
kį siuntinių įteikimą, todėl, norint išvengti pana
šių atsiminimų, geriau iš anksto pasiųsti Jūsų 
šventinius siuntinius.

Kap ir praėjusių metų sezone, firma
COSMOS PARCELS EXPRESS 

CORPORATION,
Užsiimanti licenzijuotų siuntinių siuntimu į Esti
ją, Latviją, Lietuvą, Ukrainą ir į visus kitus Ta
rybų Sąjungos gyvenamus rajonus, visada pasi
ruošusi Jums patarnauti siunčiant šventinius siun
tinius Jūsų artimiesiems. Ir taip, paskubėkite — 
padarykite Jūsų giminėms malonią dovaną šven
tėms.

Reikalaukite mūsų katalogų šiuo adresu: 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

CORPORATION
40 EAST 49 STREET 

NEW YORK, N. Y. 10017 
TEL. 758-1150-1

operos kolektyvui ir Kultū
rinių renginių pirm. Ingri
dai Bublienei tarė vyr. ko
miteto vicepirmininkas Bro
nius Juodelis, specialiai dė
kodamas J. ir N. Vazne- 
liąms už sėkmingą bilietų 
platinimą.

Buvo palinkėta Lietuvių 
operos kolektyvui, kaip 
aukščiausio lygio mūsų kul
tūriniam vienetui išeivijo
je, dar daug metų rodyti 
mūsų meninį, kultūrinį pa
jėgumą mums patiems ir 
kitataučiams. (bpj)

opportunity for
RN/DIRECTOR OF NURSES
204 bed skilled NURSING HOME 
knowledgeable of Statė & FederaI re- 
Uulationa supervisory experience. Sala
ry commensurate with eyperience & 
ability. Liberal personnel policies & 

-fringe benefits.
r APPLY TO:

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

(29-38)

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS SKILLED 

ALL AROUND TOOL AND DIE 
MAKER

Mušt be able to sel up work from 
biue prieis & close tolerunce. Stea
dy work for qual:fied men. Good 
starting salary & fringe benefits. 

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

P. O. Box 396
Holland, Ohio 43528 

(38-40)
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■ BOSTONO UtTUVIAI
IŠ KULTŪRINIO 
SUBATVAKARIO

Pirmasis šių metų Kultū
rinis subatvakaris, įvykęs 
spalio 1 d. Tautinės Sąjun
gos namuose, buvo labai 
Įdomus. JĮ atidarė pirm. 
Edmundas Cibas, o su pre
legentais gyvai ir net su hu
moru supažindino rašytojas 
Antanas Gustaitis.

Dr. Eloną Marijošiūtė- 
Vaišnienė kalbėjo apie dvie
jų naujų knygų autorių Bro
nį Railą ir jo knygas. Jos 
žodis buvo taip gyvas, taip 
aiškus, rodos, kad skaitai 
patį autorių. Vargiai ar ka
da teko girdėti tokį Įdomų 
supažindinimą. Pirmiausia 
supažindino su pačiu auto
rium, o toliau kalbėjo apie 
pačias knygas. Bronys Rai
la yra visos eilės knygų au
torius ir žurnalistas. Pir
mojoj šiame vakare prista
tomoj knygoj "Raibos aga
vos’’ yra jo rašyti straips
niai. žinoma, esą, "Raibos 
agavos” pavadinimas netu
ri nieko bendro su knygos 
turiniu. Ta raiba agava 
esanti Kalifornijos gėlė. Ki
ta knyga "Kitokios Lietu
vos ilgesys” yra Bronio Rai
los pasakytų kalbų per 
Laisvės radiją rinkinys. Jos 
sakomos pavergtos Lietu
vos lietuviams. Ten žmonės 
gyvena be veidrodžio, kitaip 
sakant, negali matyti savęs 
ir aplinkos bei visų gyveni
mo apraiškų. Bronys Raila 
savo kalbose parodęs jiems 
veidrodį, kuriame jie gali 
pamatyti save ir visą te
nykštį gyvenimą tik ne to
kį, koki jiems vaizduoja 
okupantas, o tikrą, koks jis 
ten yra. Okupantas kalba, 
kad jie visko turi, o tame 
Railos veidrodyje jie pama
to, kad darbininkas neturi 
net specialių darbo drabu
žių ir darbo kelnių. Railos 
kalbos yra pačiam nemeluo
ti ir atitaisyti okupanto 
melą.

žinoma, prelegentė kai 
kur parodė ir kritikos, tai 
v a r t ojimas svetimžodžių, 
kurių žmonės ten negali su
prasti. Tačiau visas knygos 
Įvertinimas buvo labai ge
ras.

Į šį subatvakarį buvo at
vežta ir B. Railos knygų. 
Subatvakaris buvo gausus 
dalyvių skaičium — tai 
knygas ne visi gavo, nes jų 
gerokai pritruko.

Po šios oficialios dalies 
buvo tradicinė kavutė ir 
laisvi pašnekesiai.

Tikrai, ilgai lauktas su
batvakaris buvo labai įdo
mus ir susirinkusieji džiau
gėsi į jį atsilankę.

DVI NAUJOS 
ŽVAIGŽDĖS HORIZONTE

Radijo valandos Laisvės 
Varpas rudens renginys- 
koncėrtas sušvito dviem 
naujom gražiom žvaigždėm. 
Tai solistė Rūta Pakštaitė 

iš Chicagos ir pianistas Vy
tas Bakšys iš Nevv Yorko. 
Abu menininkai yra jauni 
ir dar tobulinasi studijuo
dami aukštesniem mokslo 
laipsniam. Tačiau šiame 
koncerte jie pasirodė, kaip 
pilnai subrendę ir labai pa
jėgūs menininkai.

Solistė Rūta Pakštaitė 
turi labai malonaus tembro 
balsą. Ji yra labai muzikali 
ir jos dainavimas buvo kaip 
lakštingalos suokimas. Visi 
perėjimai iš gaidos į gaidą 
yra tokie išlyginti, kad ne
sigirdi jų pasikeitimo, nie
kur nėra forsavimo, o tie
siog plaukte plaukia labai 
gražiu skambėsiu, ši jos 
programa buvo labai ilga ir 
ji ją atliko labai tobulai. Ji 
dainavo; Bajoro, Kača- 
nausko, Banaičio, Bražins
ko, Kuprevičiaus, Schubert, 
Mozart, Dėl ’Acųua, Cante- 
loube, Klovos, Charpentier 
ir Donizetti kūrinius. Kita
taučių kūrinius ji dainavo 
jų originaliomis kalbomis. 
Solistei akompanavo pianis
tas Vytas Bakšys.

Vytas Bakšys pianu solo 
atliko Schubert, Mozart, 
Del’Acųua ir Mendelsono 
kūrinius. Vytas Bakšys 
Bostone jau yra girdėtas, 
bet jis yra vienas mūsų bos- 
toniškių pažiba, jis seniau 
gyveno Bostone, o jo tėvai 
ir sesutė ir dabar čia gy
vena.

Šie du jauni menininkai 
tikrai yra naujos meno 
žvaigždės ne vien lietuvių 
horizonte, bet ir kitataučių. 
Jie yra įkopę j meno žvaigž
dynus ir iš ten švies mums 
lietuviams ir visiems ki
tiems mylintiems dainos ir 
muzikos meno grožį.

Publikos buvo pilna Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lė. Tik pora liūdnesnių gai
dų. Veik nesimatė jaunimo, 
nors programos atlikėjai 
buvo jų kartos atstovai. Ir 
kita, gaila, kad ir inteligen
tai dar neišmokome tam 
tikrų taisyklių. Kai solistė 
dainavo, kai kur rūko dūmų 
debesėliai. Bet nepaisant to, 
tai buvo retas koncertas ir 
visi juo žavėjosi. Po kon
certo buvo vaišės, loterija, 
o taip pat buvo ir knygų 
stalas, kur buvo galima įsi
gyti lietuvišku knygų.

(pž)

JUNO BEACH
PAMINĖJO AUŠROS 

ŠIMTMETĮ

LB Palm Beach county 
apylinkė š. m. rugsėjo 25 d. 
vietinėje Metodistų parapi
jos salėje sušaukė apylin
kės narių susirinkimą Auš
ros šimtmečiui paminėti ir 
bėgamiesiems reikalams ap
tarti.

Susirinkimą pradėjo pir
mininkas Br. Aušrotas. Jis 
priminė, kad rugsėjo 8 d. 
Nepriklausomoje Lietuvoje
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buvo švenčiama kaip Tau
tos šventė, tad ją prisimin
sime savo širdies gilumoje. 
Jis kvietė atsistojimu pa
gerbti tik neseniai mirusius 
du apylinkės narius, tai St. 
Slaboką ir Stasį Pažėrą.

Po šios trumpos įžangos 
susirinkimui vadovauti pa
kvietė Kazį Tuskeni ir se
kretoriauti Danutę Valod- 
kienę.

K. Tuskenis perskaitė su
sirinkimo darbotvarkę, ku
ri priimta be pataisų. Po to 
pirm. Tuskenis prašė atsi
stojimu pagerbti visus auš
rininkus, prisidėjusius prie 
tautos žadinimo darbų.

Toliau K. Tuskenis su
sirinkimą supažindino su 
šios dienos paskaitininke 
Vlade Butkiene.

VI. Butkienė, puikiai pa
ruoštoje paskaitoje nukėlė 
klausytojus į tas dienas, 
kai Lietuvoje buvo uždraus
ta rašyba lotynų raidėmis, 
kada knygnešiai, nežiūrė
dami gręsiančių pavojų ir 
trėmimų į Sibirą platino 
uždraustąją spaudą. Trum
pa, turininga paskaita klau
sytoj ų buvo šiltai sutikta ir 
įvertinta.

Po paskaitos P. Banienė 
perskaitė-deklamavo du ei
lėraščius iš tos gadynės.

Po oficialios minėjimo, 
dalies LB nariai taip pat 
aptarė savo bėgamuosius 
reikalus. V. Šiaučiūnas su
pažindino apie valdybos de
damas pastangas gauti ku
rioje nors FM stotyje radi
jo programą. Susirinkimas 
vienbalsiai pritarė, kad to
kia programa vienoje stip
resnėje FM stotyje būtų pa
geidaujama įsigyti.

L. Stoškūnas pranešė, 
kad šiais metais N. Metų 
sutikimas įvyks erdvioje St. 
Paul of the Cross parapijos 
salėje. Senuosius palydės ir 
naujuosius sutiks Stelmoko 
iš Chicagos atvykęs nuo
taikingas orkestras.

Ižd. J. Štaras pranešė 
apie kasos stovį ir ragino' 
narius paskubėti susimokė
ti solidarumo mokestį.

Z. Strazdas supažindino 
su Prezidentui, Teisingumo 
ministrui, senatoriui bei 
Kongreso atstovui valdybos 
paruoštu laišku, kuriame 
prašoma, kad šie aukštieji 
vyriausybės pareigūnai su
sipažintų su žalinga OSI 
veikla, kenkiančia JAV už
sienio politikai bei kelian
čia nerimą JAV piliečių 
tarpe. Nariai, suprasdami 
svarbą, pasirašė 160 laiškų, 
skirtų virš išvardintiems 
pareigūnams.

Apylinkės pirm, paaiški
nus, kad apylinkę yra ne
tikslu vadinti ”Palm Beach” 
apylinke, nes ten nė vienas 
lietuvis -pastoviai negyve 
na, susirinkimas vienbalsiai 
grąžino apylinkei per stei
giamąjį susirinkimą pasi
rinktą vardą, ”LB Palm 
Beach County apylinkė”.

Apsvarsčius visus bėga
muosius reikalus susirinki
mas baigtas Tautos himnu.

Po susirinkimo darbščio-
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Prof. J. Jakštas ir rašytojas V. Alantas Clevelande susitikę 
Br. Railos knygos pristatyme. J- Garlos nuotr.

TORONTO
NEMARUS MIRTINGASIS

Lietuvių Katalikų Moks
lo Akademija Romoje išlei
do kun. dr. Pr. Gaidos kny
gą "Nemarus mirtingasis. 
Tai monografija apie arkiv. 
Teofilių Matulionį

Supažindinti visuomenę 
su šia svarbia knyga, š. m. 
rugsėjo 18 d., Toronto Lie
tuvių Namų kultūrinės vei
klos komisija surengė po
pietę, kurioje dalyvavo Lie
tuvos gen. konsulas dr. J. 
žmuidzinas su žmona, vei
kalo autorius kun. dr. Pr. 
Gaida, rašytojas J. Krali- 
kauskas su žmona, kun. P. 
Dilys ir apie 150 tautiečių. 
Popietei vadovavo J. Vara
navičius.

Pagrindinę knygos ap
žvalgą padarė rašytojas J. 
Kralikauskas, kuris apie 
valandą užtrukusioje kalbo
je supažindino dalyvius su 
autorium ir nuosekliai ana
lizavo aprašomą arkiv. Teo- 
filiaus Matulionio gyveni
mą.

VAIŽGANTO MIRTIES 
50 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS

Kan. J. Tumo-Vaižganto 
50 metų mirties minėjimas 

siso šeimininkės vadovau
jamos valdybos narės M. 
Gincienės visus pavaišino 
kavute ir Šalkauskienės, 
Pažerienės ir A. Biliūnie
nės keptais skaniais pyra
gais.

Po susirinkimo apyl. pir
mininkas kvietė visus na
rius su svečiais kuo gau
siausia dalyvauti LB apy
linkės ruošiamoje gegužinė
je, kuri įvyks š. m. spalio 
30 d. 1 vai. p. p. Singer Is- 
land prie Collonades vieš
bučio, nuolatinėje apylinkės 
parengimų vietoje.

Loterijai vadovaus A. Pi
lipavičienė, kuri prašo at
nešti jai loterijos dovanas, 
ar skambinti telefonu 626- 
0128, pasižadant dovaną 
įteikti.

Susirinkimas buvo gana 
gausus ir valdyba yra dė
kinga visiems nariams at- 
vykusiems į šį svarbų mi
nėjimą ir savo reikalų ap
svarstymą. (ab) 

įvyko š. m. rugsėjo 25 d. 
Lietuvių Namų Mindaugo 
menėje, kuriame dalyvavo 
per 200 tautiečių. Minėji
mas pradėtas solistės S. 
žiemelytės jautriai sugie
dota ”Ave Maria’’ (F. Shu- 
bert), pritariant A. Bankui 
su smuiku ir akompanuo
jant muz. J. Govėdui. NL 
visuomeninės veiklos komi
teto pirm. A. Jankaitienė 
tarė minėjimo įžanginį žo
dį, primindama dalyviams 
šio žymaus rašytojo, publi
cisto, žurnalisto Vaižganto 
palikimą mūsų tautai ir su
pažindino su žurnalistu, ra
šytoju B. Raila, kuris skai
tė paskaitą tema "Su Vaiž
gantu į ateitį”.

Rašytojas Bronys Raila 
kalbėjo išsamiai ir turinin
gai 45 minutes.

Akademinei valandai pa
sibaigus ir pasivaišinus ka
vute, vyko koncertas, kurį 
atliko solistės S. žiemelytė 
ir A. Pakalniškytė, smuiki
ninkai A. R. Bankai ir 
akompanuotojas muz. J. 
Govėdas. Jų išpildytus lie
tuvių ir kitataučių muzikos, 
dainų kūrinius publika pa
lydėjo šiltais plojimais, šir
dingą padėką pareiškė vi
siems LN valdybos pirm.,V. 
Dauginis. Minėjimas už
baigtas 5:25 vai. vak. solis
čių ir publikos sudainuotu 
LIETUVA BRANGI.

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nat>onwicte is on you' **de

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

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

vasari labai sėkmingai pra
ėjusį Dirvos koncertą Cle
velande, kuriame programą 
atliko solistė Regina žy- 
mantaitė-Peters, sopranas 
ir Mario Sereni Metropoli- 
tain operos baritonas, paly
dint simfoniniam orkestro 
ansambliui, ne vienam ky
la mintis, kad artėjant pa
rengimų sezonui ir vėl teks 
jų koncertų išgirsti lietuvių 
salėse.

Regina po ano didžiojo 
DIRVOS koncerto iš muzi
kos ir dainos pasaulio nepa
sitraukė. Ji keletą koncertų 
atliko Brooklyne, N. Y., ku
riuos labai teigiamai įver
tino vietos amerikiečių ir 
italų spauda.

Birželio mėnesį koncer
tavo Floridoje su Metropo
litam operos New Yorke ir 
La Scala Milane operų mez- 
zosopranu Bianca Berini. 
Birželio 20 d. Palm Beach, 
22 d. Broca-Raton ir 23 d. 
Dierfield Beach. Programo
je dalyvavo ir kiti iškilieji 
operos solistai. Tuos kon
certus sponsoriavo Palm 
Beach operos association 
komitetas. Publika solistę 
Reginą pagerbė atsistojimo 
ovacijomis, o Palm Beach 
operos direktorius ir diri
gentas dr. Paul Csonka, gi
męs Austrijoj ir savo ta

lento pareigas ėjęs įvairio
se Europos operose pareiš
kė, jog Regina Peters turi 
nuostabiai stiprų, žavingą 
balsą ir lengvai sugeba jį 
valdyti įvairiuose vaidybos 
momentuose.

Po šių koncertų Regina 
kartu su šeima išvyko vasa
rai į muzikos centrus Itali
joj, pirmiausia Perugia, kur 
ji toliau tobulina balsą ir 
vaidybą pas pasaulinio gar
so maestro Renato Sabati- 
ni, o taip pat jau dalyvavo 
keliose koncertų programo
se khrtu su operų solistais. 
Apie tai man teko skaityti 
muzikos kritikų aprašymus 
italų spaudoje. Ypač pui
kiai įvertinta Italijos pa
grindinio laikraščio ’TL 
TEMPO” rugsėjo 1 dienos 
laidoje, kur jos talentą ir 
sugebėjimus taip apibudi
na:

"Tai nei trupučio neper
dedant buvo pasakiškas 
koncertas, vadovaujamas 
Maestro di Sabatini. Sopra
no buvo Regina žymantas- 
Peters iš JAV. Ji yra solis
tė aukščiausio jautrumo, 
kuri vikriai dainuoja šilto, 
subtilaus, nuoširdaus, žais
mingai skrendančio aido1 
balsu tiek linksmas operų 
arijas tiek melanholiškas. 
Ir kiekvienas iš garbingųjų 
svečių, kaip miesto meras,

lyderiai ir kiti buvo nuotai
kingai sužavėti jų pirmą 
kartą girdimos solistės vis
pusiškai menišku progra
mos atlikimu. Ne mažesnio 
pasisekimo turėjo ir lietu
viška daina "Mano sieloj 
šiandien šventė”.

šį rudenį Regina su šei
ma vėl grįš i New Yorką.

(br)

EXCELLENT OPPORTUNITY FOR 
PROFESSIONAL HELI* 

to work and live in a srnall congen* 
iul conununity and a 12 bed ncw 
facility.
RESPIRATORY THERAPIST 

Excellent opportunity for Certified 
Respiratory Therapy Management 
Peraonnel in new health eure facility. 
Managenient experience required.

Also 
CERTIFIED MEDICAL 
RECORD TECHNICIAN 
REGISTERED NURSES 

MED/SURGICAL
3 II SHIFT 

Competitiv- salary and benefit pack« 
age. If interested contact: 
RODNEY BATTLES. PAINTSVILLE 
HOSPITAL. P. O. Box 1487. PainU- 
vllle. Ky. 41240. (36-39)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

To work and live in a small congemal 
community and in a 185 bed facility. 
Medium sized rural hospital is seck* 
ing R. N.'a interested in opportunitics 
for professional growlh and recogni- 
tion in medical surgical care, in- 
tensive critical care, obstetrical care. 
Excellcnt salary and benefit pack.tge 
including hospitalization, dental plan, 
weekend and shift diflerential, and 
other programa. Interested persons 
should contact The Personnel Office 
of Pemiscot County Memorial Hosci* 
tai whcre we are "’People Caring Ior 
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 Opportunitj Employer 

(38-1)

SM /uperior Zaving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIŲ SASK A IT A
Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 

Už Įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior /oving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: fgįF

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

Citę of (Įflr&elan&
GEORGE V. VOINOVICH. MAYOR

Dr. Antanas 8utkus 
Pres i dent, 
Lithuanian-American Community 
of the U.S.A. Ine.
National Executive Committee 
2370 Canterbury Road 
UniveYsity Heights, Ohio 44118

Sveikinimai garbingam Lietuviu vadovui'.

I address you in the language of noble LithuaniaI address you in the language of noble Lithuania because 
of my deep respect for you, my abldlng affection for the 18,000 
Lithuanian-Americans in Greater Cleveland and my reverence for 
the ancient nation of your forebears.

I mušt tell you that. unfortunately, I am not fluent in 
your melodious language and that I had the gracious assistance 

** * . ...................... - theof Dalia Orantas -- a Lithuan1an-American staff mėmber of 
city's Community Relations Department -- in comp’osing the 
salutation and elosing sections of this letter.

I am, of course, delighted at your seleetion of our 
All-America City as the slte of the 1984 Lithuanian Dance 
Performances of the colorfully spectacular folk dances -- 
can be traced to the ages when beloved Lithuania was one of the 
mos t powerful and influentlal natlons in Eastern Europe -- wi11 
enrich Clevelanders and contrlbute to a greater understandlng 
of Lithuanian hlstory. I am aware that Lithuanian folk songs -- 
dainos -- the dances, legends and proverbs are among the oldest 
in Europe. That you should bring thein to Cleveland makes us a 
fortunate city, indeed*.

Festival. 
whi ch

I am confldent that I reflect the feelings of all Clevelanders 
in saylng that we antlcipate your festival eagerly and that you 
wi 11 be welcomed with a rare cordiaHty which is one of the 
distinguisning characteristics of Cleveland residents.

I am especially pleased to hear that your committee was 
impressed with the banquet fadllties of the Public Auditorium. 
Your holding the festival and banquet in this area will be mutually 
beneficial. Participants and guests -- who. I understand, *1H 
come from all over the world -- wi11 find that Cleveland is a city 
for all seasons. Its attributes are designed to satisfy every taste 
and all interests. We pride ourselves in our museums, theaterj, 
universities, hospitals, historic sites, restaurants, shopping 
dlstricts, a lakefront which doubles as a recreational area and 
worldwide port and a rtverfront with spellblndlng views of foreign 
ships and the additional attraction of pleasant night clubs whereships and the additional attraction of pleasant night 
one might spend an enjoyable and lelsurely evening.

You have my assurances, Dr. Butkus, that we wi11 
every effort to make our city your city. . . our home

Mes džiaugiamės kad Lietuvių Šoklų Švente vyksta 
laukiame visų atvykstant.

cc: Jadviga Reginiene 
Algis Modestas 
Victoras Stankus, D.D.S.

extend our 
yours.

Clevelande ir

Ateinančiais metais Clevelande Įvyks lietuvių tautinių šokių 
šventė. Ta proga, J. Reginienė, Alg. Modestas ir dr. V. Stankus 
buvo susitikę su Clevelando meru G. Voinovich aptarti banketo 
rengimo reikalus Public auditorijoje. Meras maloniai tam pri
tarė ii' parašė šį raštą linkėdamas sėkmės.

I CLEVELANDO 
L PARENGIMAI _

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

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

• SPALIO 22 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.

• 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.

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

ROLLING MILL OPERATOR
3- 5 year’s expcriencc preferred in 
rolling, preferably on a reverfiing
4- HI Rolling Mill. Thin gauge ex- 
pėrience a plūs. Excellcnt vvages and 
benefits.

SLITTER OPERATORS
For expanding brass and copper rol
ling mill. 3-5 year’s experience pre
ferred operating melai slilting ma
chines. We offer excellent wages and 
(ringe benefits.

PLEASE APPLY:

SCOTT BRASS INC.
1637 ELMWOOD AVENUE

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

WANTED
MACHINIST-Davenport Screw Ma
chines. Sėt up and operate. Minimum 
5 years exp. First and Second Shifts. 
Excellent benefits, plūs profit shar- 
ing. Call collect J1M STUDE3AKER, 

STANDARD INSERT CO.
12280 MONTAGUE ST. 
PACOIMA CA. 91331 

213-896-9521)
(39-2)
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Šaulei Barsteikienei. laimėjusiai moterų grupėje pirmą vie
tą šaudyme. įteikia prizą Butrimas ir Glodenis.

J. Velykio nuotr.

Programai pasibaigus 
kuopos pirm. Stepas Butri
mas pakvietė garbės šaulį 
Kun. L. Zarembų sukalbėti 
malda ir prasidėjo vaišės. 
Vaišių metu vyko loterija, 
kurių pravedė kuopos narė 
N. Braziulienė. Kuopos pir
mininkas St. Butrimas pa
dėkojo programos atlikė
jams ir visiems kitiems, ku
rie prisidėjo savo darbu li
auka prie taip gražiai pavy
kusio vakaro-baliaus.

E. Pronckus

VASARĄ 
ATSISVEIKINUS

Žalgirio šaulių kuopa Cle
velande rugsėjo 18 d., Lie
tuvių namų salėje suruošė 
vasaros gegužinių, šaudymo 
sporto ir kitų j gamtą išvy
kų užbaigimo šventę-balių.

Nors Clevelande tuo pa
čiu metu buvo ir daugiau 
parengimų, j šaulių suruoš
tą šventę atvyko daug vie
tos šaulių ir svečių.

Kuopos pirmininko parei
gas einąs St. Butrimas ati
darė šventę, trumpai pažy
mėdamas jos tikslą ir kuo
pos vasaros metu nuveik
tus darbus. Po to pakvietė 
L. Š. S. T. Centro valdybos 
sporto vadovą, Žalgirio šau
lių kuopos garbės šaulį Bro
nių Nainį tarti žodį. B. Nai
nys pasveikino visus Žalgi
rio šaulių kuopos šaudymo 
sporto dalyvius, linkėjo lai
mingai ir toliau tęsti šau
dymo sportą ir prašė pra
laimėtojus nenusiminti. Po 
to vyko šaudymo sporto 
šaudytojų pagerbimas, tro
fėjų, pažymėjimų įteiki
mas, meninė programa, va
karienė, loterija, muzika ir 
šokiai.

Kuopos sporto vadovas 
A. Glodenis, įteikė kuopos 
g e r iausiems šaudytojams

trofėjas ir pažymėjimus. 
Šaudyme pirmą vietą laimė
jo jaunas šaulys Algis Gar- 
liauskas, antrą Alis Benas 
ir trečią Algis Karsokas. 
Per visą šaudymo sezoną 
daugiausia taškų surinko ir 
kuopos pereinamąją taurę 
laimėjo Alis Benas. Moterų 
grupėje trofėjų laimėjo 
šaulė Berta Baršteikienė. 
Lėkščių šaudyme trofėjų 
laimėjo taip pat jaunas šau
lys Rimas žiedonis. Po įtei
kimo trofėjų ir pažymėji
mų vyko meninė dalis, ku
ria gražiai pravedė Lilė 
čeplickienė.

Programa išpildė jauna 
kanklininkė Elena Muliol.v- 
tė ir jos brolis Jonas Mulio- 
lis — freita, pianistas Vy
tautas Puškoi ius ir sol. No
ra Braziulienė. Jai akom
panavo muz. Genovaitė 
Karsokienė. Po programos 
J. Budrienė, M. Tijūnėlienė 
ir E. Šalkauskienė progra
mos išpild.vtojams prisegė 
gėles, o sol. Norai Braziu- 
lienei ir muz G. Karsokie- 
nei įteikė puokštes gėlių.

Re to, buvo pagerbti kuo
pos nariai švenčia gimta
dienius: Pov. Šukys, Pal
mei- Zavodny, Liutkus, Ber
ta Baršteikienė ir garbės 
šaulys kun. Leonas Zarem
ba.

NAMŲ REMONTAVIMO AR DEKORAVIMO 
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ 

PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI Į

ANICETA STRIMAITI*- c

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

EILĘ KITŲ DARBŲ.

Prašome skambinti telef.: 112-2187

JEI Jt MS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
'PAŠALINTI VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVIAM ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

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

atliekam dailidės da<Lus.
KARTINS ir GUNARS KAULINS * Lake»M< Ohio

PABALTIEČIŲ 
LENGVOSIOS
ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS

1983 m. š. Amerikos Pa
baltiečių lengvosios atleti
kos pirmenybes vykdė To
ronto Estų Sporto Klubas 
”Kalev”, š. m. rugsėjo 10-11 
dienomis, Kanados estų sta
dione ”Joekaaru”, Udora, 
Ont.

Varžybos sutraukė 94 
dalyvius, iš kurių 63 buvo 
lietuviai, atstovaudami To
linto Aušros, Hamiltono 
Kovo, Člevelando Žaibo, De
troito Kovo ir Bostono 
Grandies klubus. Kaip sve
čiai, dalyvavo ir saujelė 
suomių.

Blogai paruoštas stadio
nas ir karštas, drėgnas bei 
vėjuotas oras labai neigia
mai atsiliepė į pasekmes. 
Antra vertus, į šias nese- 
zono metu vykstančias var
žybas didelė dalis dalyvių 
atvyko mažai pasiruošę. Vi
so to pasėkoje, pasekmės 
buvo kuklesnės negu per ke
letą paskutiniųjų metų, ne
gana to, kad ir dalyvių skai
čius buvo žymiai mažesnis 
(1982 m. — 121, 1981 m. — 
117, 1989 m. — 193). Ypa
tingai stokojo latvių ir es
tų. Na ir mūsiškiai šiais 
metais koncentravosi Il
sioms PLS žaidynėms ir tik 
mažesnė dalis sugrįžo ru
deninėms pabaltiečių var
žyboms.

šalia to, rengėjų organi
zacija buvo prasta ir tik 
dėka atvykusiųjų pagalbos 
buvo įmanomą varžybas 
pravesti.

Vyrų — jaunių A klasėje 
dalyvių buvo labai mažai. 
Geriau atrodė jaunesnių 
berniukų prieauglio klases 
ir motervs-mergaitės B kl., 
kur išskirtiniau pasirodė K. 
Belaišis (Aušra), J. Natke
vičius (Žaibas), A. Žaliaus
kas (Aušra), R. Orentaitė 
(D. Kovas) bei A. Motiejū
naitė (žaibas). (b)

GALVOSŪKIO 
SPRENDIMAS

Praeitame numery įdėto 
galvosūkio, iš miestų vardų 
pirmųjų raidžių sudarant 
upės pavadinimą, gaunasi 
VILIJA.

RELOCATED TO Miuini. Florida. 
W<»rkin.t ForvpernoH-Mechpnlc. Mini’* 
mum 0 yenr» expj(nence, W«IIh Spurti 
tramJer nutekinę. Sturtinu rnlnry 
>30,000 ktenvfils. Also Well»-Wood- 
Ii ei d han-l ird operatore. Wrl|n b<jx 
apring coilrr.

AUTOMAT1C SPRINK 
PRODUCT,

(M5) K35-M2*
04 40)

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

DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
AUDITORIJOJE

18022 Neff Road, Cleveland, Ohio

įvykstantį

SIMFONINĮ 
KONCERTĄ 

dalyvaujant
solistui JONUI VAZNELIUI 
pianistui ANTANUI SMETONAI 
ir ČLEVELANDO FILHARMONIJOS 
ORKESTRUI
su WILLIAM SLOCUM

Bilietai: 88.00, $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

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — G.RJ. — BROKER

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

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS 15 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 41114

JAKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga 

Delio L, Willia«i J. Sr., 
. WilliMi J. Jakobs Jr. ir 

Barbaro Jakobs Scboiidt
Licenziįuoti direktoriai ir balzamu  otų ai 

9X lest IKtk Street, OmM, IIn 44119 
Iii. (2W) 531-7711

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

liams pastatyti.



1983 m. spalio 13 d. DIRVA Nr. 39 — 15

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

• A. A. Vinco šamatausko 
atminimui jo dukdė Ingri
da šamatauskaitė - Civins
kienė atsiuntė Dirvai auką 
100 dol., pastebėdama, kad 
jos tėvelis buvo ilgametis 
Dirvos skaitytojas ir rėmė
jas.

Nuoširdžiai dėkojame už 
auką.

• Jonas Velykis, Dirvos 
foto bendradarbis, įteikė 
auką 25 dol. Dirvai paremti. 
Ačiū.

PAVYKĘS PABALTIEČIŲ 
BENDRAVIMO 

VAKARAS

Clevelando Baltiečių Ko
mitetas,-kurį sudaro ALT 
skyrius, Clevelando Latvių 
Sąjunga ir Ohio Estų Tary
ba, spalio 1 dieną suruošė 
baltiečių draugiškumo va
karą lietuvių namuose. Da
lyvių buvo netoli du šimtai.

Trumpu pasveikinimu va
karą atidarė Komiteto vice
pirmininkas estas Andreas 
Traks, primindamas Komi
teto bendrus gražius birže
lio įvykių minėjimus ir ar
timą bendradarbiavimą ki
tokiuose politinės veiklos 
žygiuose.

Programoje pirmoji pa
sirodė-jauna estė, Toronto 
Karališkoji Konservatorijos 
auklėtinė Tiina Kiik, akor
deonu atlikdama Scarlatti ir 
Handel kūrinių ištraukas 
bei keletą estų liaudies dai
nų. Akordeono panaudoji
mas klasikiniams kūriniams 
atlikti daugumai klausyto
jų įdomi naujenybė.

Toliau pasirodė Ai ja Jir- 
genson, jauna Clevelando 
Operos Draugijos solistė, 
kuri gražiai apvaldytu so
prano balsu patiekė keletą 
latvių liaudies dainų bei 
operų arijų. Jai akompana
vo pasižymėjęs latvis pia
nistas dr. Vilnis Cieminš.

atlieka pabaltiečių baliaus programa. ’ J. Velykio nuotr.Grandinėlės šokėjai

ALTo Clevelando skyriaus valdybos nariai su išvykstančiu K. Karalium. Sėdi iš kairės: B. 
Pautienienė. K. Karalius, O. Jokūbaitienė, A. Mackuvienė. Stovi: H. Idzelis, A. Pautienis, V. 
Jokūbaitis, Br. Nainys ir A. Laikūnas. J. Velykio nuotr.

KAZIMIERO KARALIO
IŠLEISTUVĖS

Spalio 1 dieną, apie še
šiasdešimts artimų ir pa
žįstamų susirinko lietuvių 
namuose atsisveikinti su 
Clevelando organizacijų ne
nuilstamu veikėju Kazimie
ru Karaliumi' ir ponia Ja
nina, išsikeliančiais nuola
tiniam apsigyvenimui į 
Jacksonville, Fla.

Atrodo, kad kiekvienoje 
organizacijoje, kurioje Ka
zimieras tepasirodė, jam 
buvo užduotos pareigos. Sa
vo laiku, Lituanistinės mo
kyklos tėvų komitete jis 
buvo revizijos komisijos 
pirmininku; Lietuvių Spor
to Klubo tėvų komitete — 
pirmininku; ir Lietuvių

Kaip ir tikėtasi, visiems 
įdomiausia programos dalis 
buvo Grandinėlės apie tris
dešimts džiaugsmingai vik
rių šokėjų pasirodymas. 
Grandinėlę niekad nemačiu
siems kitataučiams, margi 
šokiai suteikę retą pasigerė
jimą, juos palydint karštais 
plojimais.

Vakaras užbaigtas šo
kiais.

Su įprastine šilima ir są
mojumi, vakare puikiai pa
sitarnavo programos prane
šėja Dalia Orantaitė.

ii- J. Karaliai, 
J. Velykio nuotr.

Atsisveikinant su Karaliais. Prie garbės stalo: A. Jonaitis, A. Pautienis, K. 
A. Laikūnas ir V. Jokūbaitis.

Bendruomenės apylinkėje - 
valdybos nariu-iždininku.

šalia minėtų, dvejose 
Clevelando organizacij o s e 
jis nenutraukiamai darba
vosi virš trisdešimts metų. 
Viena jų yra Lietuvių 
Sporto Sąjunga, kurioje bu
vo valdybos narys-iždinin- 
kas, revizijos komisijos pir
mininkas, ir iki šiol revizi
jos komisijos narys. O ant
roji, tai Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga, kurioje 
buvo valdybos narys-sekre- 
torius, revizijos komisijos 
narys, ir paskutinius kelis 
metus — pirmininkas.

Per paskutinius kelis me
tus jis taipogi buvo Ameri
kos Lietuvių Tarybos Cleve
lando skyriaus valdybos na
rys, eidamas iždininko ir 
spaudos ryšininko pareigas.

Vilties Draugijos vice
pirm. Aleksas Laikūnas at
pasakojo Kazimiero Kara
liaus veiklos įdomesnius 
bruožus, ypač pabrėždamas 
jo tvirtus nusistatymus ir 
drąsą iškelti nebūtinai po-

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

LIETUVIŲ NAMŲ VIRŠUTINĖJE 
SALĖJE, CLEVELANDE,

rengia

METINI SUSIRINKIMĄ, 
BALIŲ IR KULTŪRINĖS 

PREMIJOS ĮTEIKIMĄ.
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.

Premijų laureatai ir visuomenė maloniai kvie
čiama baliuje ir kultūrinės premijos įteikimo iš
kilmėse dalyvauti.

OLG D-JOS VALDYBA

MANUFACTURING 
TĘST ENGINEER

GAMMA PRODUCTS CORP.
Designs, dcvclops and numufactures a 
Neries of indnstrial compuler petiphels. 
We are currently seeking a Manufac
turing Tęst Engincer to implėment 
and maintain our production tęst 
process. The succęssfui candidate 
should have 5-10 years experience in 
these area3:
• Design of microprocessor tęst 
equipment
• Progranmiing in assembly 
language
• Training and evalualion of lest 
technicians
• Failure analysis
• Docunientetion of tęst procedurcs 
and proetsses
Call or send resume to:

Jim Dowden
1700 Centenary, S’port. La. 71101 

318-424-1019
Landmark Resources

A Professional
Employment Seivice

(38-40)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES NEEDED 

The Clarinda Treatmtnt Conip!ex 
needs registered nurses. Salary begins 
at $15,995 up to $20,904. plūs st.ift 
difrerenlial. Ėxcellent statė benefits, 
psychiitric cxpericnce helpfui, būt 
not necessary. Contact, Jeanne Rus- 
sėli, R. N., Director of Nurses, Box 
338, Clarinda, 1A. 5 1632 or call 712- 
5 42-2I6L Equal Opportunity Em
ployer. (39-45)

puliarius klausimus.
Atsisveikinimo žodį tarė 

ALT Clevelando skyriaus 
pirm. Algimantas Pautienis 
ir ALT S-gos Clevelando 
skyriaus pirm. Antanas Jo
naitis, kurie savo organiza
cijų vardu įteikė po dailę 
sieninę plaketę, palinkėdami 
p. Karaliui ir naujoje gy
venvietėje tęsti organizaci
jų veiklą.

Linkime sėkmės.



DIRVA
BRONYS RAILA

PHILADELPHIJOJE

čia lankysis žymus pub
licistas, rašytojas ir žurna
listas Bronys Raila. Su juo 
Įdomi popietė įvyks sekma
dieni, spalio 16 d., apie 12 
vai. (tuoj po lietuviškų mi
šių), šv. Andriejaus para
pijos salėje, 19-ta ir Wal- 
lace St., Philadelphijoje.

Rašytoją pristatys ir 
trumpai aptars jo naują 

PADĖKA

Šių metų rugpjūčio 20 d. mirė mūsų mylimas brolis, 
svainis ir dėdė

A. A.
LEONAS BRIEDIS.

Rugpjūčio 27 d. velionis buvo palaidotas Los An
geles Šv. Kryžiaus kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame visiems laidotuvių dalyviams, 
atvykusiems su Leonu atsisveikinti ir palydėti jį į amži
nojo poilsio vietą.

Ypatinga padėka priklauso:
kun. dr. A. Olšauskui, už šv. Mišių aukojimą ir 

palydėjimą Į kapines:
muzikui Broniui Budriūnui bei jo vadovaujamam 

chorui, už giedojimą šv Mišių metu:
karsto nešėjams:
kapinėse organizacijų vardu atsisveikinusiems p. 

A. Audroniui ir p. K. Karužai;
visiems, pareiškusiems užuojautą per spaudą, ra

diją ii- asmeniškai bei užprašiusiems šv. Mišias už a. a. 
Leono vėlę.

Dėkojame laidotuvių direktoriui p. L. Krzeminski 
už malonų, nuošrdų patarnavimą ir žurnalistui Vladui 
Bakūnui, už Įspūdingą a. a. Leono gyvenimo aprašymą 
"Naujienose”.

Jūsų visli maldos ir nuoširdumas stiprino mus sun
kaus atsiskyrimo valandą.

JUOZAS BRIEDIS IR ŠEIMA

A. A.

RASAI GRIGANAVIČIŪTEI

mirus, motinai DANGUOLEI ir tėvui filiste

riui PETRUI, broliui ŠARŪNUI ir kitiems 

giminėms gilią užuojautą reiškia

knygą "Raibos agavos” stu
dijų kolega dr. Vincas Ma
ciūnas. žodį tars pats Bro
nys Raila ir atsakinės į 
klausimus.

Kaip jau spaudos pusla
piuose buvę minėta, yra iš
leistos. dvi naujos Railos 
knygos: "Raibos agavos” ir 
"Kitokios Lietuvos ilgesys”. 
Popietės metu bus galima 
įsigyti abi knygas. Atsi
lankiusieji bus pavaišinti

Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdyba 

kava ir pyragaičiais. Popie
tę rengia LB Philadelphijos 
apylinkės valdyba.

ALT METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

Amerikos Lietuvių Tary
bos 43-sis metinis suvažia
vimas įvyks š. m. spalio 
mėn. 22 d., šeštadienį, 9 
vai. ryto, Lietuvių Tauti
niuose Namuose, 6422 So. 
Kedzie Avenue, Chicago, 11- 
linois 60629. Registracijos 
pradžia 8:30 vai. ryto.

Po suvažiavimo, tuose 
pačiuose Tautiniuose Na
muose, 7:30 vai. vakare 
ruošiamas banketas pagerb
ti ilgametį ALTo veikėją 
Povilą Dargį. Bilietų kaina 
$15.00 asmeniui. Malonėki
te bilietus į banketą užsisa
kyti iš anksto kreipiantis į 
ALTo centrą, 2606 West 
63rd Street, Chicago, Illi- 
nois 60629, tel. (312) 778- 
6900.

Suvažiavimo išvakarėse, 
penktadienį, spalio 21 d., 
7:30 vai. vakare įvyks su
važiavimo atstovų ir svečių 
susipažinimo vakaras, ALT 
būstinėje, 2606 West 63rd 
Street.

MUZIKO JONO ŽUKO 
KONCERTAS

Baltimorės katedra (The 
Cathedral of Mary Our 
Queen) paskelbė ir išsiunti
nėjo 1983-84 metų sezono 
koncertų seriją.

Jų tarpe Yra ’r vargonų 
virtuozo Jono Žuko koncer
tas, kuris įvyks š. m. spa
lio mėn. 30 d., 5:30 v. v.

Baltimorės ir IVashing- 
tono lietuviai turėtu gau
siai atsilankyti j šį neeilinį 
muz. Jono Žuko vargonų 
koncertą.

• Antanas Urbonas, gyv. 
Chicagoje, siųsdamas 10 
dol., rašo:

"Įsigijau labai įdomią 
Br. Railos "Kitokios Lietu
vos ilgesys” knygą dėka 
knygos mecenato K. Ramo
no, kuris už knygą pinigų iš 
manęs atsisakė griežtai pri
imti. Sako, jei taip labai no
ri gali pasiųsti "Dirvai”. 
Todėl siunčiu Jums 10 dol. 
ir linkiu sėkmės, o autoriui 
Railai geros sveikatos ir iš 
tvermės išleisti dar tokių 
vertingų knygų daugiau”.

Ačiū už auką.
• Kun. Zenonas Gelažius, 

gyv. Chicagoje, atsiuntė 
Vilties draugijai 50 dol., 
kuriuos skiria Dirvai pa
remti. Ačiū.

A. A.

VINCUI ŠAMATAUSKUI

mirus, jo dukrai INGRIDAI C1VINSKIENEI

ir šeimai gilią užuojautą reiškia

CIevelando Ateitininkai

A. A.

RASAI GRIGANAVIČIŪTEI 
mirus, jos tėvams DANGUOLEI ir PETRUI, 

broliui ŠARŪNUI, seneliams VALERIJAI ir 

MEČIUI BANKAUSKAMS, tetai LEOKA

DIJAI su vyru JUOZU ŽVYN1AMS ir vi

siems artimiesiems gilią užuojautą reiškia 

ir skausmu dalinasi

Ona ir Antanas Juodvalkiai

• Skulpt. Petras ir Irena 
Vėbrai, gyv. Chicagoje, Dir
vai paremti atsiuntė 50 
dol. Ačiū.

• A. ir D. Ratkeliai, gyv. 
So Laguma Beach, Cal., at
naujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 13 
dol. Ačiū.

• Br. Dirmantienė, gyv. 
Chicagoje, atnaujin dama 
Dirvos prenumeratą, pri
dėjo auką 10 dol. su linkė
jimais laikraščiui stiprėti. 
Ačiū.

A. A.

RASAI GRIGANAVIČIŪTEI

mirus, jos tėveliams DANGUOLEI ii- PET

RUI, broliui ŠARŪNUI, seneliams VALE

RIJAI ir MEČISLOVUI BANKAUSKAMS 

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame

Marta ir Henrikas Macijauskai
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