— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER —
6116 ST CLAIR AVENUE • PO BOX 03206 • CLEVELAND. OHIO 44103

Vol. LXIX

Gegužė - May 24, 1984

Nr.21

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ĮTEMPIMUI DIDĖJANT

Sveikiname Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos seimą
ir jo atstovus, linkėdami sėkmės darbuose!

Kas mums toliau darytina?
Vytautas Meškauskas
Iš pirmo žvilgsnio galima
sveikinti Amerikos Baltų Ly
gą, kaip ‘Ban the Soviets’ koa
licijos dalyvį, už sovietų atsi
sakymą dalyvauti Los Angeles
olimpiadoje. Tas atsisakymas
atkreipė JAV visuomenės dė
mesį į jau kurį laiką blogėjan
čius JAV-Sovietų Sąjungos san
tykius. Sovietai, pavyzdžiui,
atsisakė pasirašyti jau visą eilę
sutartų sutarčių, bet tai pla
tesnės visuomenės nejaudino.
Daugumas tarptautinės po
litinės scenos stebėtojų laukė
ir jų atsisakymo dalyvauti
olimpijadoje, pabrėžimui savo
nepasitenkinimo prezidento
Reagano retorika ir politika.
'Ban the soviets’ sąjūdis, gali
ma sakyti, jiems tik buvo
labai patogus pretekstas, fak
tinai tik vienas iš pretekstų,
kuris padėjo pasiteisinti. Už
tat dėl to, kam tas užsimoji
mas iš tikro pasitarnavo, dar
galima ginčytis.
Galutinas atsakymas pri
klausys nuo tolimesnės įvykių
eigos. Eina, atrodo, pagrįsti
gandai - sekmadienį juos pa
tvirtino prez. Saug. Pat. Mc
Farlane - jog komunistai ruo
šiasi rudens ofenzyvai Salva
dore, kuri gali priversti pre
zidentą pagalvoti apie savo ka
riuomenės ten siuntimą, kas bent dabar - šiame krašte bū
tų labai nepopuliaru. Politi
kai kiekviename demokrati
niame krašte, o iki tam tikro
laipsnio net ir totalitariniuose
rėžimuose, turi skaitytis su
tautos nuotaikomis.
O tos
Amerikoje yra už sugyvenimą
ir galimai geresnius santykius
su sovietais.
Galima, žinoma, aiškinti,
kad tokios nuotaikos yra kilu
sios iš tikrosios padėties nepa
žinimo, ignoracijos, kurią taip
dažnai pastebime politikų ir
žurnalistų tarpe. Tačiau, to
kių nuotaikų kilimo priežas
ties nepaisant, jos vis tiek dar
vyrauja.

bę, ar nenorėjo paliesti nū
dien keblios temos?) Tąsyk
tas padalinimas sukėlęs tokį
pasipiktinimą Vakarų Euro
poje ir tokias simpatijas kan
kinei Lenkijai, kad jos prisi
dėjusios prie Lenkijos atkūri
mo. Tuo tarpu Pabaltijo vals
tybių pagrobimo atveju reak
cija buvo tiesiog stebinančiai
tyli. Ir Jungtinėse Tautose,
jei kad dėl to pakelia balsą,
tai tik vienui vienos JAV. Ko
dėl?
Abrams mano, kad dėl to
esama dviejų priežasčių. Pir
mąja jis laiko faktą, kad dar
daugelis į Sovietiją žiūri kaip į
progresyvią, pažangią jėgą
pasaulio politikoje ir už tat
daug kas bando sovietams jų
elgesį atleisti, ar žiūrėti į jį pro
pirštus. Toji pažiūra esanti
neteisinga ir kalbėtojas patie
kė visą eilę argumentų tam
įrodyti, kurių čia dėl vietos sto
kos nekartojame, nes patys ži
nome.
Antroji priežastis esant ‘re
alistinė’ pažiūra. Girdi, tiesa
kad Sovietija pagrobė Pabal
tijo valstybes, bet ką padary
si? Abrams duoda istorinių
pavyzdžių, kaip daug ‘nerea
lių’ svajonių vis dėl to pasirodė
(Nukelta į 2 psl.)

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos valdyba išbuvusi paskutiniuosius trejus metus. Iš
ka irės vicepirmininkaf Mečys Šimkus, Mečys Valiukėnas, pirm. Vaclovas Mažeika, ižd. Ona
Daškevičienė ir sekr. Oskaras Kremeris.
P. Malėtos nuotr.

Kaip Lietuvoje ginama sovietinė taika
Visi trokštame savo tautai
taikos, paremtos teisingumu ir
laisve. Net ir kovojant dėl Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo, nė viena mūsų organi
zacija ar atskiras veikėjas ne
kursto prieš sovietus atominio

įdomu, kad tas nuotaikas,
kiek jos liečia Baltijos valsty
bių pavergimą, palietė savo
kalboje tos pačias Baltų Lygas
sušauktoje konferencijoje Elliott Abrams, Assistant Secretary for Human Rights and Humanitarian Affairs. Balan
džio mėn. ‘Current Policy’ Nr.
560 leidiniu buvo paskleista jo
kovo 17 d. kalba. Kitaip ta
riant, tai oficiali Valstybės De
partamento pažiūra.
Savo kalbą Abrams pradėjo
nuo Lenkijos karalystės pada
linimo. (Kažin kodėl jis nepa
minėjo ta proga Lietuvos? Ar
Pirmasis Vilties draugijos pirmininkas Judzas Bachunas
nežinojo, kad tada Lenkija ir prie pirmojo Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos pirmininko
Lietuva sudarė vieną valsty Antano Olio portreto.

karo ir neina į gatvę ar spau
dą su iškeltu šūkiu ‘Žudykime
sava priešus!’. Neabejotina,
kad ir tėvynėje’ gyvenantieji
mūsų tautiečiai taikos trokšta
taip pat nuoširdžiai, kaip ir
visas Vakarų pasaulis. Kalbė
dami apie taiką, kardą po
skernu slepia tik tie, kurie sie
kia užgrobti svetimas teritori
jas, prievarta įgyvendinti savo
politinę santvarką ir ideologi
ni mesianizmą. Jiems magiš
kas taikos žodis yra labai nau
dingas tik propagandai, tik
užmigdyti priešininko budru
mui irsusilpninti’jo savigynai.

Taigi tik tokiam reikalui tai
kos sąjūdis yra valdžios orga
nizuojamas ir Sovietų Sąjun
goje. Jo tikslas yra įtikinti,
kad vien JAV-bės ir NATO
yra pasaulio taikai grasinantis
agresorius, o Sovietų Sąjunga
ir jos satelitai - pavyzdingi
žmonijos gelbėtojai nuo ato
minio karo ir susinaikinimo.
Žinoma, į šią akciją yra įjung
ta ir okup. Lietuva, tad pra
vartu bent žvilgtelti, kaip ji
vykdoma.
Aišku, taikos propagandai
ir jos ‘ardytojų’ prakeiksmui
pirmiausiai yra pakreipta lie-'
tuvių tarybinė spauda, orga
nizuojami liaudies mitingai ir
iš įžymesnių asmenų gerklės
traukiami atitinkamo turinio
pareiškimai.
Kaip rašo ir
‘Gimtasis kraštas’, Jungti
nių tautų nusiginklavimo sesi
jai iš Lietuvos miestų ir kaimų
buvo nusiųsta ‘daugiau nei
3000 kolektyvinių laiškų bei
telegramų, linkinčių sesijos
dalyviams pasiekti svarbių su

sitarimų’. Deja, visiškai ne
minima, kad tokia proga būtų
buvęs pasiųstas bent vienas
taikos mylėtojo laiškas TSSR
KP Centro Komitetui ir sovie
tų vyriausybei, prašantis su
mažinti ginklavimosi išlaidas,
sušvelninti savo politinį agre
syvumą ir parodyti pasauliui
taikingumo pavyzdį Afganis
tane.
Dar įdomiau, kad šį kartą
sovietinės taikos reklamai bu
vo įkinkytos ir šiaip komunisti
niam režimui visai nenaudin
gos Lietuvos religinės bendruo
menės. O ypač atkreiptas dė
mesys į katalikiškąją lietuvių
visuomenės dalį ir buvo išrei
kalautas net Sv. Onos bažny
čios komiteto tarybinis pareiš
kimas, kuriame cituojamas ir
monsinjoro Česlovo Krivaičio
pamokymas, kad viena svar
biausiųjų pasaulio nelaimių
priežasčių yra ‘imperializmas
ir kolonializmas, todėl mūsų
laikų krikščionis privalo kovoti
ne tik už taiką, bet ir už socia
linio teisingumo įgyvendini
mą’. Ir dar; šis principas tu
rįs būti ‘visų katalikų veiksmų
programa’, o Lietuvos tikin
čiųjų laikysena karo klausi
mais ir ‘moralinė pamoka ne
vienam užjūriuose gyvenan
čiam tautiečiui’.
Na, tai yra tikrai labai kil
nūs ir siektini idealai. Bet ir
garbingasis monsinjoras Kri
vaitis, ir bažnytinis komitetas
ir jo pirmininkas bei pareiški
mą pasirašę nariai, vėl turi
galvoje tik vadinamąjį ‘buržu
azinį imperializmą’, ‘buržua(Nukelta į 4 psl.)
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snvnmni polįti^^
Ko sovietai siekė ir ka pasiekė. - Mįslės Persijos įlankoje.
- Dar apie olimpiada. - Naujas transibirinis geležinkelis.
New York Times kolumnistas James Reston įsivaizduoja,
kad respublikonų tautinis ko
mitetas turėtų parašyti Tassui,
Pravdai, Izvestijai ir Maskvos
Radijui sekančiai:
‘Tai tik padėkos raštelis
jums, prezidento Reagano
pavedimu, padėkoti už pagal
bą jo perrinkimo kampanijo
je. Jūsų priešiškumas jam ly
giai taip pat padėjo, kaip
kancleriui Kohl Vakarų Vo
kietijos rinkimuose.’
‘Kaip jūs turbūt žinote, mes
turime problemų. Daug be
darbių, farmeriai kaip visados
nepatenkinti, nuošimčiai kyla
ir, jei ne jūs, respublikonų
partija ir prezidentas Reaga
nas per rinkimus susitiktų su
nemažais sunkumais.’
Sovietų laikysena esanti to
kia, kad Reaganas negali pra
laimėti. Jei sovietai jį dar dau
giau pultų, pasipiktinę rinkė
jai burtųsi apie jį, o jei sovie
tai staiga sušvelnėtų - rinkikai
vistiek pasisakytų už jį many
dami, kad jo antikomunistinė
politika atnešė vaisių.
• ••
Na, iki rinkimų dar beveik
pusmetis ir daug kas gali atsi
tikti. Šiuo tarpu JAV-sovietų
santykių atmosfera yra pavo
jinga - konstatuoja Newsweek
- nepaisant to, kad nei viena
pusė nesiekianti konfrontaci
jos. Sovietai įstūmę save į
kampą, aiškina kremlinlogistas Sonnenfeld, iš kurio jiems
neįmanoma ir po rinkimų ati
daryti duris į JAV, ypač jei
prezidentas būtų perrinktas.
Ką jie gali daugiau padary
ti? Perspektyvos jų naujai
ofenzyvai Salvadore sumažėjo
po to, kai paaiškėjo, kad nau
ju to krašto prezidentu išrink
tas Napoleon Duarte, kiek į
kairę linkęs krikščionis demo
kratas, kuris turi pasitikėjimo
JAV liberalų tarpe. Tas fak
tas prisidėjo prie prezidento
per TV prašymo paskirti lėšas
Salvadoro pagalbai patenkini
mo. Demokratų kontroliuoja
mas kongresas sekančią dieną
pritarė 212 prieš 208 balsais.
(Šiais metais numatyta duoti
papildomai 49 milijonus dol.,
kitais metais 132.5 mil. dol. sumas šiems laikams nedide
lės). Nevisai aišku, ar kongre
sas paskirs lėšų Nicaragvos su
kilėlių paramai. Administra
cija tam reikalui prašo 21 mi
lijono, bet kongresas turbūt tą
sumą kiek sumažins.
• ••
Kai kas spėlioja, kad sovie
tai gal planuoja ką nors pada
ryti Vid. Rytuose, pvz. užimti
šiaurinę dali Irano ir ten pa
skelbti sovietinę valstybę. Mo
mentas tam būtų patogus, nes
Iranas ir Irakas gerokai pa
vargo nuo karo.
Iranas skelbėsi pradėsiąs
naują ofenzyvą prieš Basrą ir
fotografijos iš satelitų patvirti
no žinias, kad Iranas ten su
telkė 500,000 vyrų. Tačiau
jau du mėnesiai kaip ofensyva
neprasidėjo. Sakoma, kad dėl
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kivirčų tarp reguliarios ka
riuomenės ir revoliucinės gvar
dijos. Pirmosios vadai aiškinę,
kad puolimas per patvinusias
pelkes šiuo metu būtų nesąmo
nė, lengviau būtų pulti gegu
žės pabaigoje, kada pelkės ap
džius - bet tada geriau galės
pasirodyti ir Irako kariuome
nė su savo tankų persvara.
Kaip ten būtų, abi pusės
dabar nori pabandyti laimės
ekonominiame fronte. Irako
lėktuvai puolė tanklaivius, prisipildančius nafta Irane, o to
lėktuvai - iš Irako plaukian
čius. Londono Lloydas jau
pakėlė draudimą' laivams
karo zonoje iš 1.5% iki 2%
krovinio vertės savaitei.
• ••

Santykių tarp JAV ir SSSR
pablogėjimas atsiliepė ir į abie
jų Vokietijų tarpusavio ryšius.
Kancleriui Kohl rūpėjo paro
dyti, kad ir jis neblogiau už so
cialdemokratų vadus gali su
sikalbėti su Rytų Vokietijos
valdovais. Praktiškai geri san
tykiai tik tiek atnešė naudos,
kad iš rytų Vokietijos buvo
lengviau gauti leidimas išva
žiuoti į Vakarų Vokietiją, už
ką pastaroji atsilygindavo ūki
ne parama. Už pakeltas kai
nas Rytų Vokietija buvo pasi
ryžusi atleisti daugiau savo
pavaldinių. Šių metų pradžio
je buvo leidžiama išvažiuoti
jau po 400 Rytų vokiečių kas
dien. Dabar staiga tas skai
čius sumažėjo iki 75.
• ••

Grįžtant prie olimpijados.
Amerikiečių atsisakymas 1980
metais dalyvauti Maskvos
olimpijadoje atnešė sovietams
apie 400 milijonų dolerių nuos
tolių. Sovietų atsisakymas ir
gi sumažins susidomėjimą Los
Angeles Žaidynėmis, tačiau
toli gražu ne tokiu mąstu. Rei
kia taip pat atsiminti, kad pir
mą kartą istorijoje Los Ange
les olimpijadą ruošia ne mies
tas, kuris bijojo nuostolių, bet
biznierių grupė vadovaujama
tūlo Ueberrot kuris, išvertus
iš vokiečių, skambėtų kaip p.
Perraudonas, kas tačiau nea
titinka jo pasaulėžiūrai. Jis
kapitalistas. Jo grupė skaičia
vo, kad - turint galvoje, jog
Los Angeles yra daug stadijonų - labai didelių kapitalų su
rengimui nereikės. Didžiau
sios išlaidos būtų tik sovietų
apsaugojimas. Iš 4.9 milijonų
bilietų į įvairias žaidynes, 3
milijonai jų jau parduoti ir pir
kėjai negali pareikalauti su
mokėtų pinigų grąžinti. Ne
turėtų trūkti pareikalavimo ir

likusiems bilietams. Didžiau
sios pajamos buvo numatytos
iš ABC televizijos tinklo už tei
sę žaidynes rodyti per TV 225 mil. dolerių. ABC iš savo
pusės pardavė ‘laiką’ skelbi
mams jau už 428 milijonus
dolerių. Už 30 sekundžių lai
ką skelbimams per svarbesnes
žaidynes buvo mokama po
$260,000. ABC yra apsidrau
dusi 200 mil. dol. sumai. Jei
ABC ir bus priversta kiek su
mažinti kainas, jai vis tiek liks
pelno. Kaip ir Ueberrot gru
pei, nes turistų antplūdžio iš
SSSR niekas juk nesitikėjo.
• ••
Iš Sovietijos pranešama
apie vieno didžiausių jos užsi
mojimų. Likęs vos 125 mylių
neužbaigtas ruožas BaikaloAmoro geležinklelio magistra
lėje. Sutrumpintai vadina
mas BAM eina daugiau ma
žiau lygegrečiai su sena, dar
caro laikais statyta, transsibirine linija. Strateginiai ji la
bai svarbi, nes eina toliau į
šiaurę nuo Kinijos sienos. Ji
svarbi ir ūkiniai, nes leis iš
naudoti iki šiol sunkiai priei
namus Sibiro žemės turtus.
Geležinkelį buvo labai sunku
tęsti dėl klimato. Temperatū
ra žiemą krinta iki -40C, bet
daug kur tik tada galima bu
vo pristatyti reikalingą me
džiagą sunkvežimiais per su
šalusią žemę. Darbininkai iš
visų sovietinių respublikų, ir
Lietuvą įskaitant, buvo vilioja
mi ne tik gražiais žodžiais ir
pažadais, bet ir daug didesniu
uždarbiu, net 4-5 kartus, ne
gu tėvynėse. Doleriais gelžinkelis atsiėjęs per 38 bilijonus.
Siaurės Korėja ir Vietnamas
atsilyginti už joms tiekiamą
karinę medžiagą, yra atsiun
tę bent 10,000 savo darbininkų-vergų. Iš dirbančiųjų prie
statybos tik 13% nori pasilikti
ten gyventi. Teoriškai, pre
kes iš Japonijos į vakarų Eu
ropą turėtų būti pigiau siųsti
geležinkeliu, kaip plukdyti
laivais.

ĮTEMPIMUI
DIDĖJANT...
(Atkelta iš 1 psl.)

realybė. Ar mūsų amžiuje ne
sugriuvo visos pasaulio impe
rijos - kodėl Sovietija turinti
būti išimtis.
Toliau jis nurodo, kąd iki
1970 metų apie milijoną rusų
apsigyveno Baltijos valstybė
se, daugiausia Latvijoje ir Es
tijoje, o paskutiniam dešimt-

■ Iš kitos pusės
Kartais gerai, kad nepasiseka — pagalvojau perskai
tęs TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE A. Damušio str. apie Antinacinę Lietuvių Rezistenciją. Puldamas Laisvės Besiekant knygą, jis tarp kitko taip rašo:
”,.. buvo suplanuota suburti apie 80,000 vyrų ar
miją ... Jeigu VLIKo siunčiamas asmuo ... nebū
tų per ilgai užsibuvęs Estijoje, tai Lietuvos, Lat
vijos, Estijos rezistencijos vadovaujantys veiks
niai būtų išlikę Gestapo neišaiškinti... Tėvynės
Sauga būtų išlikusi atlikti uždaviniui, kuriam iš
tikro ruošėsi... Neišjunkime ir tokios galimybės,
kad dirbdami kartu ... greičiausiai būtume galėję
prieiti prie .. . lemiančių laisvojo pasaulio asmenų
ir juos įtikinti, kad esame pasiryžę neįsileisti
Sovietų Sąjungos kariuomenės į Baltijos valstybių
teritoriją.”
Nejaugi A. Damušis neatsimena, kas atsitiko, kai
lenkai sukilo Varšuvoje? Tam atvejui jie jau ruošėsi nuo
1939 m. ir galėjo prieiti prie 'lemiančių laisvojo pasaulio
asmenų’, nes turėjo pripažintą egzilinę vyriausybę Lon
done. Sovietams besiartinant, jie sukilo 1944 m. rugpiūčio
1 d.; norėdami pirmi išvaduoti savo sostinę. Sovietai,
žinoma, ne pirštų nepajudino, kad jiems padėtų, o 'lais
vasis pasaulis’ pasiuntė keletą siuntų lėktuvais. Spalio
3 d. sukilėlių vadas gen. Bor-Komorovski kapituliavo,
praradęs daugiau kaip pusę savo 42,500 karių armijos.
Nedaug geriau išėjo Rumunijai, kai jos kariai pradėjo
šaudyti į besitraukiančius vokiečius. O koks buvo likimas
Jugoslavijos baltųjų partizanų vado gen. Draža Mihailovič? Ir jugoslavai turėjo savo karališką egzilinę vy
riausybę Londone, kurios krašto apsaugos ministeriu
ir buvo tas generolas. Kadangi jis daugiau kariavo su
komunistiniais partizanais, bet ne su vokiečiais, britai
atsisakė jį remti. Karo pabaigoje jjs pateko į komunistų
nelaisvę ir 1946 m. buvo savo tautiečių sušaudytas. Mat,
Londonui ir Washingtonui tada daugiausiai rūpėjo, kad
sovietai tik toliau kovotų su vokiečiais, visą kitą palie
kant ateičiai.
Jei patikėti Damušiui, kad vienas Vliko 'karo atsto
vas’ iš tikro išdavė visą net trijų valstybių pogrindį
(koks jis buvo, jei vienas asmuo galėjo tai padaryti?) —
reikia norom nenorom prileisti, kad jis tautą išgelbėjo
nuo 'suplanuotų' dar didesnių nuostoliu.
(vm)

metyje (iki 1979 m. gyventojų
surašymo) tas skaičius padidė
jo 226,000. Tik Lietuvoje pa
čių lietuvių skaičius net kiek
padidėjo iki 80%, tuo tarpu
Latvijoje ir Estijoje latvių ir
estų skaičius sumažėjo. Tai
didelis pavojus ateities aspi
racijoms.
Žmonių teisių problema
JAV-bėms nėra tik užuojautos
klausimas: ‘... remdami Bal
tijos tautas, mes padedame
sau’ - aiškino Abrams, nes ko
va tarp vyriausybės ir visuo
menės apima ne tik Baltijos
valstybes, bet ir visą sovietų
imperiją. Kova eina dėl lais
vės gyventi kaip nori, prieši
nantis valstybės įsikišimui ir
kontrolei kiekvieno žingsnio
gyvenime. Tik laisva visuo
menė gali pasipriešinti agre
syviai politikai.
Kitaip ta
riant, žmonių teisių atstaty
mas daugiau garantuoja tai
ką, negu valstybinės sutartys,
nors to pažodžiui Abrams ne
pasakė.
Kaip matome, kalboje kons
tatuojamas interesų bendru
mas, kuris yra pagrindinis po
litikos pateisinimas. Tame są
ryšyje kelis kartus paminėti
prezidento Reagano pareiški
mai, kad JAV nepripažįsta
įjungimo ir stovi už Baltijos
tautų teisę ‘pačiom nuspręsti’
savo likimą, skamba rimčiau
kaip eilinė priešrinkiminė re
torika.
Įvykiai, kaip sakoma, ne
stovi vietoje. Per paskutinius
mėnesius daug kas pasikeitė.
Sovietai, anot Brzezinskio,

pradėjo gązdinimo ofenzyvą,
kad Reagano politika veda į
rimtą krizę. Jos kulminacinio
punkto laukiama prieš pat rin
kimus. Tokioje būklėje pa
vergtų tautų emigrantai ir jų
veiksniai tampa administraci
jos natūraliu sąjungininku,
nes kiekvienas papildomas įro
dymas, kad sovietai blogi, ad
ministracijos gali būti tik svei
kinamas.
Prieš sustodami prie kelių
spaudoje pasirodžiusių suma
nymų, turime tačiau prisimin
ti vieno skandinavo diplomato
pastebėjimą, kad nuotaikos
Washingtone dažnai taip ilgai
išsilaiko, kaip ‘vištos skridi
mas’. Ar jau neturėjome vie
no ‘laisvės komitetų’ laikotar
pio?

ENGINEER
Project Engineer BSE.E 2 3 years expeiience in Digitul Logic Circuii
Design, Electronics Hurdvvare and
Application
Computer
Programų
Should have good annlytical and
comniunicution skdis. Knovvledge of
MIL SPECS a plu*. Please send credentials to*.
PERSONNEL MANAGER

MECHANICAL PRODUC1Š
P. O. BOX 723
JACKSON. M1CHIGAN 49204

An Equnl Opporlunily Eniployer

OPPORTUNITY FOR

DIRECTOR OF NURSING
To work and liye in a sipall congenial
community and a 25 bud Acute Care
Gencral Hospital. F.xcellent oppoitunity for individuai with expenence in
nursing deparlment administraton.
Would consider r.andidute wilh experience as assistant director or
other supervisory capacity. Send rešame and <»» incjuiries to CASEY
COUNTY
HOSPITAL. Box 5 69 A.
Liberty, Ky. 42539.
(21-23)
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VILTIES DRAUGIJA IR ATEINANČIOS
KARTOS
Praėjusią savaitę šioje
pat vietoje buvo rašoma,
apie Amerikos Lietuvių
Tautinę Sąjungą ir jos š.
m. gegužės 26-27 d. d. Cle
velande šaukiamą seimą.
Seimo pirmosios dienos po
pietėje, kaip nariams jau
pranešta atskiru laišku,
įvyksta visuotinis Vilties
draugijos narių susirinki
mas. Negalintieji j jį at
vykti buvo kviečiami įga-.
lioti asmenis, kurie susirinkiman atvyks ir juos atsto
vaus. Nurodytu Dirvos ad
resu gavome jau geroką
pluoštą įgaliojimų. Atrodo,
kad įgaliojimų neatsiuntusieji arba patys atvyks, ar
ba bus tiesiogiai pasiuntę
savo įgaliotiniams, arba
bus įteikę vykstantiems
ALTS seimo atstovams.
Vilties draugijos visuoti
niai narių susirinkimai pa
gal tradiciją šaukiami tais
pačiais metais ir toje pat
vietoje kaip ir ALTS sei
mai. O toji tradicija pra
sidėjo prieš 32-rius metus,
kada tame pačiame Cleve
lande Vilties draugija for
maliai buvo įsteigta. Jos
steigimo ir organizavimo
idėja kilo tautinės srovės
veikėjuose, kurie suprato ir
didžiai vertino spaudos
reikšmę ne tik savo organi
zacijos, ne tik šiame kraš
te įsikūrusios išeivijos, bet
ir apskritai visam lietuviš
kajam reikalui.
šio krašto tautinė srovė
dar prieš jos paskirų or
ganizacijų apsijungimą’ į
ALTS buvo keletą dešimt
mečių Dirvos, Vienybės ir
Amerikos lietuvio savait
raščių bei Margučio žurna
lo atstovaujama, ir toji pe
riodinė spauda buvo dau
giausia tautinės srovės
žmonių remiama bei išlai
koma. Bet ji buvo privačio
se rankose ir redaktorių
nuosavybėje. Veikli privati
iniciatyva šiame krašte la
bai dažnai ir gražiai reiš
kiasi, tačiau jos silpnoji pu
sė yra tai, kad taip pat la
bai dažnai ji negali turėti
užtikrintos ateities taip,
kaip visuomeniniais pagrin
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dais sukurtos institucijos.
Esame gyvi liudininkai, kas
atsitiko su privačiais pa
grindais egzistavusiais ir
tautinės srovės globojamais
savaitraščiais bei Margu
čio žurnalu. Beliko tik vie
na Dirva, kurios leidimą
savo laiku perėmė įsteigta
Vilties draugija, ir prieš
dvyliką metų pradėta Nau
joji Viltis.
Ano meto Vilties draugi
jos steigėjai, ruošdami jos
statutą, numatė, jog bent
pačioje pradžioje reikalin
gą pagrindinį kapitalą su
dės tautinės srovės žmonės.
Taip ir buvo. ALTS valdy
ba tuojau pat paskyrė 1,000
dol., nemaža jos veikėjų da
lis sumetė po tūkstantine
ar netoli jos, o ypač gau
siai ją pinigiškai rėmė pir
masis Vilties valdybos pir
mininkas J. J. Bačiūnas.
Statute numatyta, kad
ALTS Vilties visuotiniuose
narių susirinkimuose auto
matiškai gauna 25% balsų
nuo visų tame susirinkime
galiojančių balsų. Baigia
muosiuose nuostatuose sta
tutas numato ir tai, jog Vil
ties draugijos likvidavimo
si atveju, jeigu toks ištiktų
ir likvidaciniame susirinki
me kitaip nebūtų nutarta,
visas turtas pereina Ame
rikos Lietuvių Tautinei Są
jungai. Šios privilegijos vi
siškai pasiteisino. Ir tai ne
tik Vilties draugijos valdy
bai užsimojus savo veiklą
plėsti, įsigyjant savo nuo
savas patalpas ir spaustu
vės įrengimus, kada didžią
ja dalimi ALTS tuometinio
pirmininko Eug. Bartkaus
iniciatyva buvo sutelktas
papildomas 20,000 dol. ka
pitalas, bet ir visais laikais.
Net ir šiandien — bėdoje
pirmoji piniginė pagalba
ateidavo ir ateina iš ALTS
valdybos, Sąjungos skyrių
ir pavienių jos narių.
Tautinė srovė, tiek anais
laikais Lietuvoje, tiek visą
laiką išeivijoje, populiariai
vadinama vidurio srove, nes
pagal savo ideologiją jį sie
kia jieškoti kas jungia ir
švelninti kas skiria. Tatai

natūraliai atsispindi ir Vil
ties draugijos veikloje bei
jos leidiniuose. Bendrasis
lietuviškas reikalas, j kurį
tiesiogiai ar netiesiogiai
yra įsitraukusi ir tautinė
srovė, labai dažnai iškelia
mas aukščiau ir pabrėžia
mas stipriau negu grynai
srovinis interesas. Tad ne
nuostabu, kad Draugijos
užmojus nemažai paremia
ne tik kitų srovių, bet ir
ideologiniu atžvilgiu neuž
siangažavę žmonės. Jų tu
rime Vilties narių tarpe, jų
paramą taip pat didžiai ver
tinama, kada jos sulaukia
ma.
Vilties draugijai priklau
symas yra grynai idealisti
nis. Kitoks jis mūsų išeivi
jos sąlygose ir negali būti,
jeigu siekiame užsitikrinti
mūsų tautinės spaudos ir
knygti leidimo ateitį. Bet iš
lietuviškų laikraščių bei
knygų leidimo turtų niekas
nesusikrovė ir pelno neturi.
Todėl ir Vilties statutas nu
matė, jog jos veikimo ka
pitalas sudaromas ne iš rin
kos kainą turinčių akcijų,
bet iš narių įnašų, už ku
riuos neturima iš ko mo
kėti palūkanų. Jie ir ne
grąžinami, tik nario mir
ties atveju perrašomi turto
paveldėtojams. Tuo pačiu
Draugijos narių sąrašai pa
sipildo jaunesnės kartos
žmonėmis, jeigu jie anks
čiau dar nebuvo tapę jos
nariais.
Pagal savo įnašą nariai
gauna atitinkamą skaičių
balsų, kuriais tvirtinama
v i s uotiniame susirinkime
valdybos paruoštos atskai
tomybės ir veiklos apyskai
tos, renkami Draugijos val
domieji organai — valdyba
ir kontrolės komisija. 10
dol. įnašas duoda vieną bal
są, 25 dol. — 5, 100 dol: —
10, 500 dol. ar daugiau —
20 balsus. Draugijos nariai
turi dar vieną privilegiją —
tai 25C nuolaidą nuo Vil
ties leidyklos išleistų kny
gų kainos, jeigu jos įsigy
jamos per Dirvos adminis
traciją.
Vilties draugija, kaip pel
no nesiekianti institucija,
yra įregistruota Ohio vals
tybės draugijų įstaigoje ir
yra valdžios priežiūroje, ku
ri reikalauja vesti tikslią
piniginę atskaitomybę, o šią
prieš kiekvieną visuotinį
narių susirinkimą patikrina
Draugijos kontrolės komi
sija. Valdyba savo ruožtu
rūpinasi, kad reikalai būtų
tvarkomi taip, jog Draugi
ja užsitikrintų savo egzis
tencijos tęstinumą.
Gerais tikslais suorgani
zuota, apdairiai tvarkoma
visuomeninė institucija pa
prastai savo amžiumi pra
gyvena savo steigėjus ir
pradinius vadovus. Taip ligi
šiol išsilaikė ir Vilties drau
gija. Jeigu gausūs jos na
riai domėsis jos veikla ir
pritrauks naujų, jaunesnių
narių, tikėkime, ji pragy
vens dar ne vieną ateinan
čią kartą.
, n
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DARBOTVARKĖ
šeštadienis, gegužės 26 d.

9:00-10:00 Registracija
10:00-12:00 Iškilmingas posėdis
1. Seimo globos komiteto pirm, žodis —
Antanas Jonaitis
2. Seimo atidarymas — Sąjungos pirm.
Vaclovas Mažeika
3. Himnai
4. Invokacija
•
5. Mirusiųjų Sąjungos narių pagerbimas
6. Prez. Antano Smetonos 40 m. mirties
sukaktis — Aleksas Laikūnas
7. Tautininkų ideologija — Vyt. Alantas
8. Sveikinimai
9. Paskaita: žvilgsnis į ateitį —
Jonas Rimkūnas

15 min.

pertrauka

12:15- 2:30 Darbo posėdis
1. Seimo prezidiumo sudarymas
2. Darbotvarkės priėmimas
3. Seimo komisijų sudarymas: registracijos,
mandatų, nominacijos ir nutarimų
4. Sąjungos valdybos pranešimai
5. Kontrolės komisijos pranešimas
6. Diskusijos dėl pranešimų
2:30- 3:30 Priešpiečiai
3:30- 6:00 Vilties Draugijos narių suvažiavimas
8:00
Banketas. Programoje —
• Vyt. Alantui Dirvos1 romano konkurso
premijos įteikimas už romaną "Aušra
Paliūnuose"
• Vladas Vijeikis
• Clevelando Jaunų vyrų Dainos Vienetas
'Uždainuokim’, vad. Algirdo Bielskaus
Sekmadienis, gegužės 27 d.

10:00-10:45 Pamaldos ir vainiko uždėjimas ant
Prez. Antano Smetonos kapo
11:00- 1:45 Darbo posėdis
1. Skyrių atstovų pranešimai
2. Lietuvių Tautinio Sąjūdžio pranešimas —
Eugenijus Bartkus
3. Pranešimas ALTos reikalais —
Teodoras Blinstrubas
4. Nepriklausomybės Fondo pranešimas —
Emilija Cekienė
5. Pranešimas žurnalo Naujosios Vilties
reikalais
15

min.

pertrauka

2:00- 4:00 Darbo posėdis
1. Mandatų komisijos pranešimas
2. Nominacijos komisijos pranešimas
3. Rinkimai: Sąjungos pirmininko valdybos
narių, Kontrolės komisijos, Tarybos
4. Nutarimų komisijos pranešimai ir
nutarimų priėmimas
5. Klausimai bei sumanymai
6. Seimo uždarymas

Visi seimo posėdžiai ir banketas įvyks Lietuvių Na
muose, 877 East 185 Street, Cleveland, Ohio 44119.

LOS ANGELES
NAUJA VALDYBA

Metiniame ALT S-gos
Los Angeles skyriaus narių
susirinkime buvo išrinkta
nauja valdyba, kuri pasi
skirstė pareigomis sekan
čiai pirmininkė Rūta Ša
kienė, vicepirmininkas Jo
nas Petronis, sekretorius
Jonas Mockus, iždininkas
Ramūnas Bužėnas ir paren
gimų vadovas Pranas Do

vydaitis. Į revizijos komisi
ją išrinkta Janina čekanauskienė, Edvinas Balceris ir Vincas Juodvalkis.
Taip pat buvo parinkti 4
kandidatai atstovauti sky
rių Sąjungos seime.
Naujoji valdyba apsvars
tė ateities darbų planą, nu
tarė finansiniai paremti Są
jungos seimą, suruošti va
saros metu gegužinę ir ru
denį iškilmingą skyriaus 35
metų veiklos paminėjimą.

(jm)
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■ laiškai Dirvai
TĖVELIO RŪPESTIS
ŠOKIŲ ŠVENTE

Laiškai Dirvai š.m. gegužės
17 d. atspausdinti du pasisa
kymai, liečią VII laisvojo Pa
saulio Lietuvių Tautinių Šo
kių Šventę Clevelande. Vie
nas jų tiesioginis Rengimo
komitetui ‘Tėvo klausimai šo
kių šventės rengėjams’ ir ant
ras ‘Dvejopa darbų linkmė',
sumini keletą komiteto narių
pavardėmis, bet neparašo kas
yra to ‘tarpusavio ryšių raštas’
autorius. Man, kaip Šventės
rengimo komiteto pirminin
kui, tenka atsakyti abiem Dir
vos korespondentams.
Nuoširdžiai dėkoju V.S.J. iš
Bostono už ‘Tėvo paklausimus
Šokių Šventės rengėjams’. I jo
paklausimus atsakau papunk
čiui:
1. Šventės banketą ruošia
me didžiausioje ir puošniau
sioje salėje Clevelando miesto
centre. Jaunimo banketui di
delės salės miesto centre nega
vome. Pasirinkome Holiday
Inn salę, kur bus apgyvendin
ti apie 800 šokėjų. Tas labai
palengvins jaunimo perveži
mą autobusais. Mielas Tėve
li, Jūsų dukrai, kaip ir kitiems
šokėjams kurie gyvens ne Ho
liday Inn, į Jaunimo banketą
bus Globos komiteto parūpin
tos priemonės nuvykti ir grįžti
į savus viešbučius.
Repeticijų metu Globos ko
mitetas, vadovaujamas Vytau
to Jokūbaičio, pavalgydins ir
atveš, ir nuveš į jiems paskir
tus viešbučius organizuotai.
2. Koliziejus talpina virš
16,000 žiūrovų. Šventės bilie
tų kainos žemesnės, kad tuo
pritrauktume kuo daugiau sve
čių, ypatingai amerikiečių ir
vyresnės kartos lietuvių iš Pennsylvanijos ir kitur. Jei išparduosime daugumą bilietų, fi
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nansiniai gerai išsiversime.
Šventės banketo kainos nėra
didesnės negu kad jos buvo
Pasaulio Lietuvių Dienose.
Banketo pelnas, jei išparduosime bilietus, dengs Šventės
išlaidas.
3. Šventės finansų tvarky
mas yra labai gerose rankose
(Andrius Mackevičius yra licenzijuotas buhalteris), o at
skaitomybę duosime Internal
Revenue Service, nes Lithua
nian Folk Dance Festivals,
Ine. yra ne pelno - ir nuo tak
sų atleidžiama - organizacija.
Visos aukos bus kruopščiai
tvarkomos ir visos išlaidos tu
rės pateisinamus dokumentus.
4. Dalinai į šį Jūsų klausi
mą atsakiau pirmame klausi
me. Jaunimą globos ir jo sau
gumu rūpinsis to baliaus ko
mitetas, vadovaujamas Romo
Zorskos. Salia to, tame jauni
mo bankete bus ir dalis šokių
grupių vadovų, kurių didžiu
ma patys yra dalis to paties
jaunimo. Visuose viešbučiuo
se, kur apsistos šokėjai, Globos
komiteto nariai ir tų grupių
vadovai prižiūrės tvarką, kad
jaunimas gerai pailsėtų ir pa
doriai draugautų.
Besirengdamas Šventei jau
nimas įdėjo labai daug darbo
ir nukeliavo daug mylių į re
peticijas. Visi drauge - tėvai,
vadovai ir komiteto nariai pasistenkime, kad už įdėtą
vargą jie gautų tinkamą atpil
dą. Pripildykime Šventės salę
žiūrovais. Patys atvažiuokime
ir raginkime draugus, pažįs
tamus ir bendradarbius kuo
gausiau atvykti. Clevelandiečiai lietuviai Jūsų labai lau
kia ir darys viską, kad apie
Šventę Jūs išsivežtumėte kuo
geriausius įspūdžius.
Dr. Antanas Butkus
Šventės Rengimo
Komiteto pirm.

Puikiausius kailius

DVEJOPA DARBŲ LINKME

Brangio® Seses ir Broliai Lietuviai

Šia antrašte Dirvos š.m. ge
gužės 17 d. numeryje tilpo S.
laiškas. Kadangi jame yra su
minėtos kelios VII Laisvojo Pa
šaulio Lietuvių Šokių Rengi
mo komiteto pavardės, kaip to
k-to pirmininkas jaučiu parei
gą pasisakyti. Beje, tas laiškas
nebuvo adresuotas man, ir ne
JAV LB Krašto Valdybai, tai
aš negaliu sutikti su S. teigi
mu, kad jis yra ‘tarpusavio ry
šių laiškas’. Jis iš esmės yra
‘apeliacija’ f aukštesnes LB
institucijas.
Kadangi S. nenurodė to raš
to autoriaus pavardės, dėl at
sargumo ir aš suskaičiau pra
leistus ženklus, nosines ir kab
lelius. Tenka pagirti S. už
kruopštumą, kantrybę, puikų
lietuvių kalbos žinojimą ir ge
rą aritmetiką. To rašto kopiją
‘oficialiai’ gavau ir aš. Kadan
gi S. nepaminėjo autoriaus
pavardės, susilaikysiu ir aš.
Dabar mėginsiu papunk
čiui pasisakyti. Šventės k-tas
turi dviejų rūšių blankus - lie
tuvišką ir anglišką. Nežinau,
kodėl ‘aplinkraštis buvo rašy
tas ant angliško blanko. To ne
suprantu ir aš. Dėl lietuvių
kalbos, jau minėjau, kad S. tą
klausimą kompetetingai išana
lizavo. Gaila, kad jo autorė
neprašė mūsų pagalbos.
Noriu užtikrinti, kad k-to
sekretorė šio rašto nerašė. Ne
galiu priimti, kad už šį raštą
yra atsakingas visas Rengimo
k-tas, nes be jo žinios jis buvo
parašytas. Tad čia be reikalo
kaltinama Kultūros Tarybos
pirmininkė Ingrida Bublienė,
ar žurnalistas Alfonsas Nakas,
kuris yra Šventės leidinio re
daktorius. Nesijaučiu kaltas ir
aš. Ačiū S. už komplimentus,
kad ‘rimtai gerbiu mūsų kul
tūrą’. Ir dar noriu pridėti,

Mūsų didžioji dauguma sielojamės jaunimo išlikimu lietuviais ir
rūpinamės Lietuvos ateitimi. Jaunimas Lietuvoje ir dauguma mūsų jaunimo
išeivijoje yra nuoširdūs, išsimokslinę ir patrijotinei nusiteikę lietuviai. Jie
stengiasi atsispirti prieš nutautėjimą ir atiduoti savo duoklę Tėvynės
gerovei, nors tai pilnai įvykdyti dėl pašalinių įtakų jiems yra gana sunku.

Didieji išeivijos parengimai, ypatingai šokių šventės, jiems yra didelė
paspirtis ir jie prie jos surengimo nuoširdžiai prisideda. Jau virš dviejų
metų šokėjų grupės kruopščiai ruošėsi meninei programai, paaukodamos
ilgas darbo valandas ir savo lėšomis nukeliavo daugelį myliiv Jų noras ir
ryžtas kuo geriau atlikti šokių programų yra neabejotinas. Šventės rengėjai
taip pat intensyviai vykdo ruošos darbus. Kas nuo komiteto priklauso,
viskas gerai padaryta: suorganizuotas 250 asmenų choras, pasamdytas 59
asmenų orkestras, užsakytas modernus ir visapusiškai Šventei pritaikytas
Koliziejus, parūpintos lėšos iš užsienio atvykstantiems šokėjams.

Kaip visos praėjusios Šventės neapsiėjo be geraširdžių lietuvių ir jų
organizacijų aukų, negali apsieiti ir Septintoji. Nuoširdžiai dėkojame
visiems jau auka prisidėjusiems ir maldaujame visų kitų nors maža auka
paremti Šventę. Šventės pagrindinis tikslas yra padėti mūsų jaunimui
išsilaikyU lietuviais. Suruošiant didingų Šventę, kuria jaunimas su
pasididžiavimu galėtų gėrėtis, rodydamas mūsų brangų liaudies menų
saviems ir svetimtaučiams, daug prisidės prie jų noro išlikti lietuviais.
Šventė tik tada bus visapusiškai gerai pasisekusi, kuomet Koliziejų
pripildysime žiūrovais. Kaip jau daug kartų minėjau, Clevelando lietuviai
vieni to nepadarys, nes čia jų tiek daug negyvena.
Šventė tikrai įvyks, nes mes negalime apvilti mūsų jaunimo ir jų
įdėto sunkaus darbo ruošiant programų. Būtų gėda ne tik prieš jaunimų, bet
ir prieš amerikiečių aukštus valdžios pareigūnus, jeigu salė bus apituščia.

Vardan išeivijos lietuvių savigarbos ir tautinio solidarumo dar kartų
kreipiuosi į Jus, sesės ir broliai lietuviai, gausiai atvykite į Šventę.
Chicagos, betroito, New Yorko, Philadelphijos, Pennsylvanijos ir kitiems
Rytinio pakraščio lietuviams kelionė nei ilga, nei, vykstant grupėmis
autobusu ar automobiliu, nėra labai brangi, o bilietai į Šventę specialiai
pigūs, kad kuo daugiau joje galėtų dalyvauti. Clevelandiečiai lietuviai Jūsų
visų labai laukia ir tikisi gausaus Jūsų atsilankymo.

j

Dr. Antanas Butkus
Šventės Rengimo K-to
Pirmininkas

Tėvynę. Ir turbūt ne be pag
rindo, nes - šio popo liudiji
mu - rusų sentikių padėtis Lie
tuvoje yra daug geresnė negu
katalikų. Jis sako:
‘Visose sentikių bendruome
nėse laisvai vyksta pamaldos
cerkvėse ir maldos namuose,
niekas nepersekioja tikinčiųjų.
Civilinė valdžia nesikiša į baž
nyčios vidaus reikalus, ir sen
tikių bažnyčios tikintieji dėkin
gi Tarybų valdžiai už TSRS
Konstitucijos suteiktą tikėjimo
laisvę ir labai piktinasi mela
gingais kapitalistinės spaudos
postringavimais, kad žmonės
Tarybų Sąjungoje tariamai
persekiojami už tikėjimą ...
Mes nuoširdžiai mylim savo tė
vynę-Tarybų Sąjungą, kuri
yra taikos pasaulyje tvirto
vė ...’
Pasmerkęs amerikiečių ne
utronines bombas, ‘peršingus’,
ne tik Maskvos ir visos Rusijos bacilas ir nuodus, J. Jegorovas
(Atkelta iš 1 psl.)
ortodoksų patriarchą Pimeną, jau beveik netiesioginiai grasi
zinį kolonializmą’ ir ‘buržua bet ir iš mirusiųjų keliamus na ir JAV prezidentui Reagazinę socialinę neteisybę’, o ne Martyną Liuterį bei mūsų nui pranašaudamas, kad tasai
daug ryškesnę sovietinę.
pirmosios lietuviškos knygos ne tik ‘žus nuo kalavijo’, bet
Lietuvos tikintieji savo pa autorių Martyną Mažvydą.
dar ‘nepateks ir viešpaties ka
reiškimuose karštai protestuo
ralystėn’, kaip esą yra žadėjęs
Bet, kaip ir reikėjo tikėtis,
ja prieš gresiančią NATO ‘ra
šv. Povilas. Bet mes galime
narsiausiai už sovietinę taiką
ketinę mirtį’, bet visiškai nu
garantuoti, kad ton ‘karalys
kovoja, ir ‘buržuazinius karo
tyli Vakarų Europai rengiamą
tėn’ tikrai nepateks ir popas
kurstytojus’ smerkia, Lietuvos
dar didesnio skaičiaus ir pajė
Jegorovas, kuris sovietų gro
TSR sentikių bažnyčios aukš
gumo sovietinių raketų mirtį.
buonišką politiką laiko taika ir
čiausios tarybos primininkas
Visai teisinga Lietuvos ti
žmonijos palaima, o tuos, ku
J. Jegorovas. Jis jau dabar,
kinčiųjų nuomonė, kad nesu
rie gina savo laisvę - karo
dar nekilus atominiam karui,
tariančios šalys ‘visus ginčyti
kurstytojais.
pasišaukęs pagalbon Rusijos
nus klausimus turi spręsti prie
patriarchą Aleksiejų, patriar
derybų stalo geranoriškų susi
Skaitykit ir platinkit
chą Pimeną ir biblinius apaš
tarimų būdu’, bet kodėl nė
DIRVĄ
talus, ragina visus tikinčiuo
nepadejuota, kad sovietai iš tų
sius guldyti galvą už Didžiąją
geranoriškų derybų pasitraukė?
Tiek to. Nereikalaukime,
ko tarybinėje santvarkoje ne
PETKUS
galima nė prasižioti. Tuose ti
kinčiųjų katalikų atsišauki
muose kiek stebinanti naujie
TĖVAS IR SŪNUS
na yra tik ta, kad išspausdinta
me tekste, nusižengiant tarybi
MARQUETTE FUNERAL HOME
nei rašybai ir dvasiai, popie
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
žius vadinamas Šventuoju tė
vu ir Bažnyčia rašoma didžią
2533 West 71 St., Chicago, III.
ją raide ... Turbūt dėl stipres
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
nio poveikio liaudžiai.
Tel.: 476-2345
Panašų tarybinės taikos
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
liaupsinimą gieda ir Lietuvos
liuteronų vyskupas J. Kalvanas, pasikviesdamas paramai

kad taip pat dar moku išlinksniuoti ir savo pavardę.
Toliau S. laiške išdėsto eilę
teigimų (kuriems ir aš prita
riu) dėl būtinumo išlaikyti
kaip galima tobulesnę lietuvių
kalbą visuose raštuose, o ne
‘paleisti vadeles’. Vieno tik
prašau, kad ateities istorikai
nepažiūrėtų į šį ‘tarpusavio
ryšių raštą’ kaip atestaciją vi
sai Lietuvių Bendruomenės
tarporganizacinei rašliavai.
Apgailestauju, kad tame rašte
yra ir daugiau netikslumų bei
klaidingos informacijos. Ti
kiu, kad klaidingos informa
cijos ateityje niekas nebeskleis.
Dr. Antanas Butkus

KAIP LIETUVOJE GINAMA
SOVIETINĖ TAIKA...

—

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
T«l. krantivės (312) 263-5326;

(312) 677-3439.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Fausto operos uždangai
nusileidus
Antanas Juodvalkis

Šių metų sezono Lietuvių
operos valdybos (Lithuanian
Opera Co., Ine.) statoma nau
joje salėje kompozitoriaus
Charles Gounod opera Faus
tas su choreografės Violetos
Karosaitės Valpurgijos nakti
mi, buvo įvairiai komentuoja
ma ir rodytas abuojumas. Net
pats valdybos pirm. Vytautas
Radžius, kalbėdamas per Mar
gučiotadiją ir kviesdamas lie
tuvius atvykti i Fausto pasta
tymą, neslėpė nepasitenkini
mo per mažu dėmesiu šiai
operai. Seselėms kazimierėtėms atsisakius nuomoti Ma
rijos aukšt. mokyklos audito
riją, esančią Marquette Parko Lithuanian Plazos centre ir
kurioje nuolat buvo statomos
operos bei įprasta lankytis,
žmonės rodė pasimetimą ir
neskubėjo bilietų pirkti. Ži
nant, kad ir operos spektak
lius remia ir lanko daugiausia
pensininkai (nors jau pradeda
įsitraukti ir vidurinioji karta)
mažiau paslankūs naujovėms,
jų neskubėjimas įsigyti bilie
tus buvo suprantamas. Praė
jus spektakliams, abejojančių
ir nerangiųjų grupei reikia pa
sakyti, kad jų nuogąstis buvo
be pagrindo.
Naujoji Morton East aukšt.
mokyklos auditorija (2423 Aus
tin Blvd., Cicero, IL) lengvai
pasiekiama Chicagos ir vakari
nių priemiesčių lietuviams, o
ir nuoma pigesnė. Iš Marąuette Parko autobusu tik 30-35
minutės kelio. Paskutinę sa
vaitę ir abejojantieji apsispren
dė dalyvauti (gal paklusę
pirm, prašymo?) ir įsigijo bi
lietus. Rengėjų teigimu, per
abu spektaklius dalyvavo arti
3,000 žmonių. Tokį skaičių
per du spektaklius nebūtų su
talpinusi Marijos salė.
Naujoji salė turi 2,500 vietų
gerą akustiką ir didelę sceną,
kurioje laisvai galėjo judėti
gausūs operos aktoriai, marši
ruoti kariai. Senojoje salėje
vargu ar būtų įtilpusi Valpur
gijos naktis. Vienu žodžiu,
naujoji salė neapvylė lankyto
jų ir rengėjų, o paliko tikrai
gerą įspūdį.
Tokioms nuotaikoms vyrau
jant Marquette Parko lietuvių
tarpe, priartėjo Fausto spek
takliai ir su neramiomis širdi
mis vykome į naująją vietą,
nuogąstaudami rasti pustuštę
salę. Autobusas privežė prie
pat durų ir įėję radome erd
viame prieškambaryje jau
laukiančių žmonių nemažą
būrį, nors iki spektaklio dar
buvo likę 45 minutės ir į salę
durys buvo uždarytos. Įėjus įspūdį dar labiau paryškino
erdvi salė, balkonas ir plati
scena su įprasta raudona užuo
laida, prie kurios prisegta ir
tradicinė rūtos šaka. Pade
dant mergaitėms susiradome
vietą, įkritom į patogias kėdes
ir laukėme operos pradžios.
Dar nepakilus uždangai,
pasirodė jaunas dirigentas

Arūnas (Robertas) Kaminskas
ir, publikai plojant, prasidėjo
spektaklis. Dirigentę A. Ka
minsko mostai lengvi ir san
tūrūs, orkestrantai ir solistai
gaudo kiekvieną jo judesį. Jo
rankose orkestras padeda solis
tams ir chorui, neužmušdamas jų savo skambėsiu. Muzi
kas A. Kaminskas yra nauja jė
ga lietuvių muzikianiame gy
venime ir jo ateitis yra šviesi.
Arūnas visą laiką dirba su šiuo
Illinois orkestru, kurį sudaro
40 orkestrantų.
Uždangai pakilus, spalvin
gos dekoracijos atvėrė žiūro
vams 16-jo amžiaus vokiečių
miestų įdomią statybą ir vaizdus. Dekoracijų puošnumas
ir išdėstymas erdvioje scenoje
sudarė žavingą vaizdą. Deko
racijos ir kostiumai atitiko to
meto gyvenimui ir sudarė
tikrovišką vaizdą.
Komp. Charles Gounod ne
pagailėjo Mefistofeliui progų
pasireikšti dainoje ir veiksme,
kur bosas Jonas Vaznelis paro
dė savo balso pilną pajėgumą
ir sugebėjimą įsijausti į Mefisto rolę. J. Vaznelis per visą il
gą spektaklį dominavo mefis
tofeliškom išdaigom ir kerais.
Kiti solistai buvo savo vie
tose ir savo vaidmenis atliko
gerai. Neprasikišo nė svečias
D. Rovvader-Faustas ir lygia
vosi į visų bendrą lygį. Vete
ranas Algirdas Brazis, Valen
tino vaidmenyje, buvo tvirtas
ir įtikinantis. Margarita - Ani
ta Pakalniškytė, lietuvių ope
roje pasirodė pirmą kartą turi puikią išvaizdą, gerą vai
dybą ir malonų balsą. Sibelis
- Margarita Momkienė, įsimy
lėjusio jaunuolio vaidmenyje
jautėsi tvirtai, nors žiūrovams
kartais pasivaidindavo mote
riškumas. Bernardas Prapuo
lenis - Wagneris ir Aldona
Stempužienė - Morta neturėjo
progų plačiau pasireikšti, bet
savo vaidmenyse buvo geri ir
įtikirTantys.

'Fausto" operos pirmasis veiksmas. Kairėje Wagneris — Bernardas Prapuolenis, viduryje
Valentinas — Algirdas Brazis su Margarita — Anita Pakalniškyte, dešinėje Morta — Aldona
Stempužienė ir choras.
J. Tamulaičio nuotr.
Operos stiprybė - choras ir karių triumfališka scena, ku
čia pasirodė visame savo pajė rioje išsiskleidė vyrų choro
gume ir be priekaištų atliko stiprumas.
jiems skirtus vaidmenis: ka
Atskirai tenka paminėti
rius, studentus, kaimiečius. choreografės Violetos Karosai
Išskirtina iš karo grįžtančių tės sukurtą Valpurgijos nak

Bažnyčios scena iš "Fausto” operos: Margarita — Anita Pa
kalniškytė maldauja pasigailėjimo.
J. Tamulaičio nuotr.

ties sceną ir kostiumas. Čia
Violeta parodė savo sugebėji
mą ir išradingumą, sukuriant
atskiras baleto scenas. Čia
Faustas gundė Eleną iš Trojos
- Birutė Barodicaitė, Kleopat
ra - L. Gallardo-Brand, Phryne - Violeta Karosaitė, Messalina Valeria - Robin Norsog,
Paris - Gordon Schmidt, demo
nai ir Harzo kalnų dvasios.
Scenos erdvė ir dekoracijos,
vaizduojančios kalnus kuriuo
se gyvena įvairos dvasios, pra
turtino pastatymą ir leido pasi
reikšti choreografės vaizduo
tei. Valpurgijos nakties scena
užtruko apie 40 min. ir žiūrovamas paliko pasigėrėtiną įs
pūdį. Nežiūrint dvasiij vilio
nių ir gundymų, Faustas liko
nepajudinamas, tebegyvenąs
Margaritos meile ir ilgesiu.
Net ir Mefisto nepajėgė Faus
to išjudinti.
Režisierius Christian Smith
parodė savo sugebėjimą ir
surado kiekvienam vietą. Ne
buvo nei stumdymosi, nei pa
simetimo. Galėjo prisidėti ir
scenos erdvė, leidusi režisie
riui laisviau veikti ir išvengti
stagnacijos. Pastatymo vado
vas Kazys Oželis ir scenos tvar
kytojas Jonas Paronis meistriš
kai atliko savo paskirtis ir per
traukos bei atskiros scenos ne
prailgo.
Daug darbo įdėjo ir prie
pasisekimo prisidėjo nemato
mi talkininkai: chormeisteriai
- Alfonsas Gečas ir Emilija Sa
kadolskienė, akomponiatorius
Robertas Mockus, apšvietimo
tvarkytojas Dennis Mae.
Grimas ir perukai - J. Balutis,
Ed Meekin, Art Anthony. De
koracijos ir kostiumai - Antho
ny Stivanello, New York.

UŽSKLANDAI

Tai toks bendras eilinio žiū
rovo įspūdis, pamačius šešta
dienio premjerini pastatymą.
Grįžtant prie operinių nuotai
kų laukiant Fausto pastaty
mo— rengėjai išgyveno nema
lonias dienas, kai bilietų pir
kimas ėjo per lėtai ir galėjo būMefistas — Jonas Vaznelis "Fausto” operoje su vyrų choru. Dešinėje Ziebelis — Mar ti fiansinė katastrofa. Tik pas
garite. Momkienė.
J. Tamulaičio nuotr.
(Nukelta į 6 psl.)
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OPEROS UŽDANGAI
NUSILEIDUS...
(Atkelta iš 5 psl.)

kutinėmis dienomis, operos va
dovų kreipimasis per Margu
čio radiją ir paties P. Petručio
nuolatiniai raginimai bei spau
dos paakinimai išjudino neran
giuosius ir salę pakankamai
užpildė.
Nors į spektaklius žiūrovų
gausiai susirinko, bet finansi
nės problemos vistiek liko ne
išspręstos. Operos pastatymai
nuolat brangsta ir esamieji me
cenatai nepajėgia sudėti rei
kiamos sumos didėjančioms iš
laidoms padengti. Operos Va
dovybei sudaro dideli galvosopi finansiniai reikalai, nors
naujosios salės nuoma ir yra
mažesnė. Lietuvių operai, iš
silaikiusiai 28 metus ir iškėlu
siai lietuvių vardą kitataučių
ir amerikiečių tarpe, jos veik
los sustabdymas būtų nepake
liamas smūgis kultūrinei veik
lai. Reikėtų paieškoti naujų
būdų esamai finasinei proble
mai spręsti. Greta turimų rė
mėjų reikėtų paieškti stambes
nių mecenatų, kurie didesnė
mis sumomis užtikrintų lietu
vių operos veiklą. Yra ekono
miškai prasikūrusių lietuvių,
kurie be didesnės skriaudos
sau galėtų stambesnėmis su
momis remti operos vadovy
bės pastangas. Jei jau greta
esančių mecenatų galima bū
tų surasti dar bent 20 tūkstan
tininkų, tai finansinės proble
mos išsispręstų. Kol yra entu
ziastų ir energijos lietuvių ope
ros veiklą tęsti, tai dėl finansi
nių išteklių stokos nereikėtų
nutraukti ir palaidoti. Vienas
kitas ne lietuvis talkininkas
neturėtų būti priežastimi šį

didelį, reikšmingą darbą nu
traukti.
Pirm. V. Radžiaus pareiški
mu, Lietuvių opera susilaukė
vietinės mokyklos dramos kla
sės mokinių talkos, keičiant
bei tvarkant dekoracijas ir
sceną. Mokykla jiems net su
teikė kreditus už šį darbą.
Lietuvių opera yra kryžke
lėje ir svarstoma tolimesnė jos
veikla. Lietuvių visuomenės
šiltesnis pritarimas ir didesnė
finansinė parama gali lemia
mai prisidėti prie tolimesnio
Lietuvių operos išlaikymo. Pa
dėkime.
Visą administracinį ir orga
nizacinį darbą dirba šios sūdė
ties valdyba: pirm. Vytautas
Radžius, vicepirmininkai Vaclovas Momkus, Eglė Rūkštelytė-Sundstrom, Jurgis Vi
džiūnas, sekretorė Valerija'
Zadeikienė ir iždininkas Bro
nius Žukauskas.
P.S. Operos valdyba šiais
metais atsisakė, dėl lėšų sto
kos, nuo tradicinio pabaigtu
vių pokyklio, kuriame daly
vaudavo choristai ir mecena
tai. Choristams tai būdavo
vienintelis atlyginimas už jų
pusės metų darbą. Vis dėl to
neatsirado mecenato ar mece
natų, kurie būtų sumetę porą
tūkstančių dolerių ir pabend
ravę su choro ir jų šeimos na
riais. Taip mes vertiname lie
tuviškos kultūros ugdymo dar
bininkus!
PROJECT ENGINEER
Plastics manufacturer requires
engineer vvith experience in automation of iniection molding ma
chines. Mušt have both aufomation and robotic experience in
plastics. Press sizes range from
200 to 2,000 tons. For confldential
consideration send resume including salary history and requirements to: Personne! Manager, Michigan City Plastics, Ine.
500 N. Roeske Avenue, Michigan
Citv, In 46360 EOE/M/F/H.

‘A*Dber Hdidays”
1984 M. EKSKURSIJOS
Į LIETUVA
iš BOSTONO ir NEW YORKO
LIEPOS 18---------- $1361.00
RUGPIŪČIO 1 —$1361.00
GEGUŽĖS 30

—$1361.00

BIRŽELIO 11
BIRŽELIO 18

—$1315.00
— $1528.00

RUGPIŪČIO 13 —$1528.00
RUGSĖJO 5
—$1361.00
RUGSĖJO 17
—$1127.00

BIRŽELIO 20

—$1361.00

RUGSĖJO 26

LIEPOS 9

— $16184)0

SPALIO 3 — $1268.00

—$1142.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs
maršrutai — Vilnius, Ryga, Talinas, Maskva, Le
ningradas.

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu
mokesčiu. Grupes lydės vadovai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite

1-800-722-1300 (Toli Free)
Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.
MCMBER
393 West Broadway
P. O. Box 116, South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764
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Tautos Fondo suvažiavimas (2>
Tąutos Fondo suvažiavi
me pranešimus padarė TF
Tarybos pirm. A. Vakselis,
TF valdybos pirm. J. Gied
raitis ir iždininkas V. Kulpa. J. Giedraitis atkreipė
klausytojų dėmesį, kad na
rių skaičius padidėjo iki
1300, o 1983 m. pabaigoje
lėšų buvo virš trečdalio mi
lijono dolerių. Kas metinės
VLIKo-TF išlaidos, pareika
lauja apie 130,000 dol. Au
kų rinkimas daugiausia
vykdomas laiškais, kurių
išsiuntinėjama apie 11.000.
Paveikia aukotojus ir prel.
Jono Balkūno Įkalbėtas gy
vas žodis per radiją. J.
Giedraitis pareiškė dėkin
gumą advokate? dr. šveikauskienei ypač už patari
mus testamentų vykdyme,
kuri dirba nemokamai ir
dar TF aukoja. Jis taip pat
priminė Marijos Noreikieriės dalį įnašą, kur ji pada
rė pranešimus Londono lie
tuviams ir kitiems Europo
je, kaip TF vicepirmininkė.
J. Giedraitis pabrėžė, kad
prie TF veikia jam paval
dus Laisvės Iždas. ”Jo tur
tas neliečiamas, bus naudo
jamas Tautos Fondo užda
viniams Lietuvai išsivada
vus iš pavergties.” Į L. L.
Iždą eina visi testamenti
niai palikimai, jei testatoriaus nėra nurodyta kitaip.
Mūsų tikslas, sakė prele
gentas, Lietuvos Laisvės
iždą užauginti tiek, kad ga
lėtų vien jo palūkanos fiT
nanšuoti visą VLIKo-TF
veiklą. Šiandien L. L. Iždas
turi apie 210,000, o jis
Įsteigtas tiktai 1979 m. Jis
paminėjo ir TF atstovybių
veiklą, iš kurių bene stip
riausia yra Kanadoje, ku
riai pirmininkauja A. Fira
vičius su dideliu atsidėjimu
ir pasišventimu jau daugelį
metų. Kanada jau suaukojo
apie trečdalį milijono. Ne
mažiau dirba ir kitos TF
atstovybės pagal savo gy
venamų vietų galimybes.
Florida aukoja daugiausiai,
Įsisteigė kelios atstovybės.
Ten gyvena prel. Jonas Balkūnas ir VLIKo pirm. dr.
Kazys Bobelis.
Baigdamas TF pirm. J.
Giedraitis dėkojo visiems
už malonų bendradarbiavi
mą, pasišventimą ir įdėtą
darbą.
Ižd. V. Kulpa pateikė la
bai kruopščiai paruoštą fi
nansinę apyskaitą, kurios
kopijų buvo paruošta kiek
vienam dalyviui. Praeitų
metų gruodžio 31 d. TF ka-

Vakare 7 vai. įvyko Tau
tos Fondo dešimtmečio pa
minėjimo iškilminga vaka
rienė, kurios meninę pro
gramą atliko akt. V. Žu
kauskas.

Kviečiame įsigyti šiuos leidinius
Lietuvių Enciklopedija 36 tomai ....
Encyclopedia'Lituanica 6 tomai ........
Vinco Krėvės Raštai 6 tomai .........................
Iš mano atsiminimų — Petras Klimas . . . .
Laukiame užsakymų papildomam L. E. tomui.

DOVANOS GIMINĖMS
LIETUVOJI
Nauji pasikeitimai ir pertvarkymai siuntiniams j
Lietuvą siųsti: Nuo rugpiūčio 1 siuntėjas jau negalės su
mokėti muitą. Sena tvarka, sumokant muitą čia, siunti
nių užsakymus priimame iki liepos 16-os 1984 m. (Visi
seniau skelbti mūsų siuntiniai galioja.

Siuntinys Nr. 2 — 1984
3 m. Silkinio aksomo suknelei; 3 m. labai geros vilnonės me
džiagos eilutei; 2 sv. vilnonių siūlų; 3 vilnonės gėlėtos skarelės, 1
didelė vilnonė plona gėlėta vakarinė skara; nepermatomo nailono
medžiaga suknelei; 1 pora „wrangler” rumbuoto aksomo jeans; 1
pora denim jeans.
Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $450.00.
Į šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu):

Dirbtinio minko kailis paltui, DeLux, sveria 6 sv.............. $10 00
Jeans, rumbuoto aksomo, „Wrangler” arba „Levi” ......... $42.00
Vyriškas arba moteriškas megztinis ....................................... $50.00
Vilnonė arba šilkinė skarelė ..................................
$12.00
Teleskopic lietsargis .................................................................
$12.00
Vyriški arba moteriški pusbačiai ............................................. $48.00
Puiki medžiaga suknelei ................................................................ $40.00
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m................................. $60.00
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m............. $76.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m................................... $70.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m................................... $80.00
Angliška vilnonė medžiaga eilutei, 3 m................................. $100.00

Šiuos maisto produktus 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 pridėti $60.00 persiuntimui.
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.

BALTIC STORES, LTD.
(Z.

JURAS)

II London Lane, Bromley, Kent.
BRI 4HB, ENGLAND
Tel. 10 460 2592

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkas J. Mažeika
čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
Kainos

$366.00
$125.00
$32.60
$13.25

Užsakymus siųsti: J.Kapočius, P O Box 95, Sq. Boston, MA 02127 Į
Telef. dieną (617 ) 268-7730, vakarais (617 ) 282-2759.

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

I’RICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANCES. REGISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

sos likutis buvo 123,536.00.
Kontrolės komisija suside
danti iš A. čempės, P. Ąžuo
lo ir L. Tamošaičio pranešė,
kad iždas, vedamos knygos
ir visi pateisinami doku
mentai pavyzdingai tvarko
mi.
Pranešiojus padarė Ka
nados Atstovybės pirm. A.
Firavičius ir kiti TF pada
liniai. Firavičius pasidžiau
gė kanadiečių lietuvių pa
triotizmu remti Lietuvai
naudingus darbus.
Po pranešimų vyko dis
kusijos. Pažemėnas iškėlė
Liberty radijo reikšmę Lie
timai, kad geriau turėti to
kią negu jokios. Tačiau dr.
K. Jurgėla pabrėžė, jog mū
sų tikslas kovoti tik už
laisvą nepriklausomą tėvy

nę Lietuvą ir plojimais jam
buvo pratarta.
VLIKo vardu pranešimą
padarė L. Grinius. Jis pasi
džiaugė, kad TF didėja ir
nariais ir lėšomis ir tai
reikšminga.
Mandatų komisiją suda
rė A. Katinienė, J. Pumpu
tienė ir J. Vytuvienė, ku
rios paskelbė, kad teisėtų
balsų buvo 2750. Nomina
cijų komisiją sudarė K.
Jurgėla, P. Ąžuolas ir K.
Bačiauskas.
Buvo perrinkta ta pati
vadovybė įvertinant jos at
liktus didžius darbus Lie
tuvai.

Viešėdami Chicagoje aplankykite

Įstaigai vadovauja:
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms —
sutvarkom dokumentus.

EMILIJA ČEKIENĖ

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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net išspjauna.
Tad ar mes nemylime sa
vo vaiku?
Jonas P. Karpauskas,
aštuoniolikos anūkų
senelis

Nr.. 21 — 7

A. G.

IŠ

PESIMISTO

POSMU

REDAGUOJA OKULISTU KOLEGUA

MUMS RAŠO

Ar mes nemylime savo vaikų?
(DISKUSINIS LAIŠKAS)

tivalius, bei kitas pramo
gas, kuriose jam nereikia
nei varginančiai lietuviškai
skaityti, rašyti ar kalbėti,
o pakanka tik klausyti mu
zikos ritmo ir duoti jaunom
kojom valią ...

Pastaruoju metu kažko
dėl vis dažniau skaitome ir
girdime priekaištų, kad vy
resnioji karta esą pakanka
mai nesirūpinanti savo jau
nimu, dėl to jis ir nuspūra
nuo lietuviškos šeimos ir
visuomenės. O iš tikrųjų
net graudu, kad tokia nesą
monė yra skelbiama rimtų
žmonių ir rimtų laikraščių.
Na gal mes esame visuo
meninėje veikloje priraugę
per daug brogos, per daug
apsipešioję patriarchų barz
das kovoje dėl praeities ir
nelygiai pasidalinę karžy
gių nuopelnus, bet istorija
niekad negalės išeivijos kal-_
tinti, kad tėvai nemylėjo
savo vaikų. Juk viskas, kas
tik čia statoma, kuriama ar
net griaunama, yra skirta
tik mūsų brangaus jaunimė
lio materialinei gerovei,
džiaugsmui, sveikatai ir lai
mingai ateičiai.
Savo jaunimo lietuviškam
švietimui ir auklėjimui mes
pristeigėmė mokyklų, ku rių mokslą paverčiame žai
dimu, kad mūsų vaikučiai
nepavargtų, būtų linksmes
ni, o lietuvybę Įsisavintų
lyg ir netyčia ...
Mūsų vyresniosios kartos
kūrėjai lietuviškam jauni
mui daugiau negu pakanka
mai prirašo ir poezijos, ir
romanų, ir dramos veikalų,
kurių jis dabar neskaito dėl
atliekamo laiko stokos, bet
užtat visa tai su pasigėrė
jimu pavartys senatvėje...
Jaunimui pasilinksminti
mes rengiame ir šokių fes

Be to, tėvai iškilmingai
dalyvauja savo vaikų miš
riose vedybose ii- jas nepa
prastai poetiškai ir patrio
tiškai aprašo spaudoje, tuo
didindami jų garbę; suor
ganizuoja savo rezidencijo
se abiejų lyčių bendras pasikirkinimus; apmoka iš
restoranų atsivijusias sko
las; mamos pamoko savo,
dukreles, kaip reikia be jo
kio pavojaus mylinėtis, o
seneliai — savo anūkus,
kaip greičiau atsipagirioti
be galvos skaudėjimo. Mes
savo jaunimui duodame net
tiek, kiek jis neapžioja, —
tarsi kūdikiui grūdama į ko
sėję monų košę, kurią tasai
rėkdamas ir spardydamasis

UŽMIRŠTAS KLAUSIMAS

Redakcija yra gavusi to
kį vaiko ranka rašytų laiš
kelį:
Ulbauja poetai: žemė —motinėlė,
žemė mus pagimdė ir
gyvent prikėlė,
žemė mus maitina, laimės
tinklą audžia,
Amžių panešiojus, į save
Įglaudžia, —
O nieks nepaklausia nei
žemelės žvyro,
Kaip ji mus pagimdo, jei
neturi vyro?

DVASINĖS SVEIKATOS
PATARIMAI

• Jeigu, nesutaikomai susipykus su veikėjais, apse
mia depresija ir, nebojant
jokių patriotinių argumen
tų, net kyla noras iš kerš
to grįžti į tarybinę Lietuvą,
tai kasdien skaityk savo
banko knygutę, skaičiuok
didėjančius procentus, pa
sverk savo namų, automo
bilių, televizorių ir kito tur-

Jubiliejinė tautinių šokių šventė
2000 metais Chicagoje

VARŽYBOS DĖL DIDESNĖS VERTĖS LAIMĖJIMU...

"Stambi Lietuvių fondo parama menui, LB Kultūros tarybos premijų pavidalu teikiama
dailininkams, rašytojams, aktoriams ir kitiems kultūrininkams, nepaprastai padidino mūsų kū
rybinį veržlumą ir net pažadino kūrėjų intensyvias varžybas dėl didesnės vertės laimėjimų.”
(Ištrauka iš vieno laureato pseudoniminio straipsnio).

Ar verta aukotis už tą, kursai valdo,
Dėl savo idėjos tau antausius skaldo
Ir taikos dar koja į kelnes įspirti,
Kad šuoliais skubėtum už gyvą numirti —
Užtrokštu velėna užklotas griovy,
Užtrokštum velėna užklotas griovy,
Ar verta gyventi, kad būtumei šventas, —
Badauti, kentėti nuo budelių vantos,
Kurt Viešpačiui maldą, sunkt velniui degutą,
Kad amžiai žinotų, kaip kaili tau skuta.
Jei žmogui tarytum šuneliui pakanka
Įkąsti šventajam i ištiestą ranką.
Kad liktum pasaulio šviesioj atminty
Ilgiau nei šventi?

Ar verta mylėti, blakstienas užmerkus,
Bučiuoti, kol lūpos atšiurpsta kaip tarkos,
Už tai, kad po laimės akimirkos bluosto
Švelnutė rankelė tau plikę paglosto
Ir, kai nebelieka jaunystės jėgų,
Paprašo daugiau pinigų?..

• Jeigu kankina nemiga,
to vertę bei visus čia tau
iki šiol skirtus spaudos nemėgink užsimerkęs pri
liapsinimus atversk j atitin siminti savo laimingos jau
kamai suredaguotus pra nystės laikų, nes gali nety
keiksmus. Tai paveikia nuo čia akyse šmėkštelti palygi
namasis vaizdas, į kokį
taiką labai raminančiai.
• Pavydėdamas kitiems šunsnukį pavirtai nuo kūdi
literatūros ar kito meno kėlio dienų. Tada jau garan
premijų, niekad nebandyk tuotai iki ryto neužmigtum.
• Jeigu esi dorovingas
tuojau pat ką nors kurti ge
riau už anuos "palaimintuo žmogus, tai nedėvėk dieną
sius”, nes pavydas nėra ta tamsių akiniu, nes jie paža
lentas, ir jis gimdo tik dile dina prisnūdusius nakties
tantus. Taigi palauk, kol geidulus, ir gali dienos švie
soje susikompromituoti.
atvės užgauta širdis.

BAISIOJI NAKTIS
Vienas mūsų skaitytojas
šiomis dienomis atsiuntė
šią nuotrauką ir savo duk
relės vestuvių aprašymą,
kurio ištrauką čia spausdi
name, praleisdami tik per
♦ stiprius keiksmažodžius.
”... Mes labai džiaugė
mės ir didžiavomės, kad
mūsų vienturtė Sigutė, il
gokai ieškojusi laimės Ka

lifornijoje, pagaliau išteka
ne už kokio kaimo Jurgio,
o, kaip ji gyrėsi, už įžy
maus Hollyvvoodo artisto
Diego Hurtado de Primavera. Esą ji dabar būsianti ir
gi tokia išgarsėjusi filmų
žvaigždė, kaip ir anos ki
tos lietuvaitės.
Taigi, nesigailėdami pi
nigų ir, pagal kitų pavyzdį,
iškėlę virš savo rezidenci
jos net vėliavą, mudu su
žmonele surengėme jauna
vedžiams šaunias lietuviš
kas vestuves su senoviško
mis apeigomis ir net piršlio
korimu, ir gausus garbin
gų svečių būrys visą dieną

smagiai1 pasilinksmino, o
mūsų žentas ir lietuviškai
išgėrė. Bet kadangi jaunieji dar nenorėjo važiuoti j
savo kažkur turimus palocius, tai pirmai nakčiai už.
leidome jiems visą erdvų
mūsų rezidencijos antrąjį
aukštą.
Deja, daug neaiškinda
mas, pasakysiu jums tik
tiek, kad po vidurnakčio te
nai atsivėrė tokia pekla, jog
visame aukšte neliko nė vie
no sveiko lango, mūsų bran
gios vazos ir kiti suveny
rai subyrėjo į trupinius,
mudviejų su mamute daili
ninko gaminti paveikslai
supjaustyti peiliu, o nau
jausia patalinė išlėkė pro

(Nukelta ( 8 psl.)
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Po rusiškuoju batu...

Politinių studijų konferencija New Yorke
Gerulaitis. A. Gečys primi
nė Solženiciną, kurs visam
pasauliui yra žinomas.
klausimas
būtų
kitaip
Aplamai ši politinių stu
sprendžiamas. Jam atsakė, dijų konferencija praėjo
kad nutarimas buvo pada darbingoj nuotaikoj nors ir
rytas viso LB seimo, ne ko skirtingos nuomonės buvo
kios vienos komisijos. Ilgiau daugumoj reiškiamos. Da
buvo sustota prie Vilniaus lyviai su dideliu dėmesiu
klausimo, dėl kurio pasisa* klausėsi,, davė klausimus
kė A. Gečys ,B. Nainys, prelegentams ir patys atsa
Danys iš Kanados, T. Re- kinėjo diskutuojant skirtin
meikis ir kt. Manoma, kad gas nuomones.
lenkai nuo Vilniaus neatsi
Konferencijai pasibaigus
sakys ir mūsų draugais nie didžiojoj židinio salėj bu
kuomet nebus.
vo iškilmingas pagerbimas
Lietuvos generalinis kon kun. Kazimiero Pugevisulas A. Simutis pareiškė čiaus, Lietuvių Informaci
savo asmenišką nuomonę, jos Centro įsteigėjo ir pla
jog nesutinka su A. Gurec- taus masto lietuviškų orga
ku Jaltos panaikinimo at nizacijų darbuotojo, čia da
šaukimo klausimu, bet pri lyvavo apie 200 žmonių.
minė, jog mes mokame PLB vicepirm. ir politinės
gerbti ir kito nuomonę. Ma komisijos pirm. Algiman
nau, sakė jis, kad JAV LB tas Gečys supažindino su
per greit padarė sprendi šio banketo tikslu ii’ vado
mą,' kurs gali nesutikti su vauti pakvietė PLB vice
daugelio kitų nuomonių.
pirm. Mildą Lenkauskienę.
Kitas daug dėmesio at Apie kun. K. Pugevičiaus
kreipęs klausimas buvo nuopelnus Lietuvai gerai
OSI Specialių Investigacijų pasiruošęs kalbėjo Linas
Įstaiga. Apie tai labai nuo Kojelis, Baltųjų Rūmų pa
sekliai painformavo latvis reigūnas. Jis perdavė ir
adv. Ivars Berzins, nesenai prezidento Ronald Reagan
apgynęs J. Kungio bylą. linkėjimus kun. Pugevičiui.
Jis išryškino visus sovietų
Sveikino Lietuvos gene
KGB ir žydų melo metodus ralinis konsulas A. Simutis,
neteisingai apkaltinant ne PLB vykdomasis vicepirm.
kaltus žmones. Jis priminė, Tomas Remeikis, adv. Bace
kad šiai kovai reikalinga vičius, Kanados LB pirm,
daug lėšų, kurių netrūksta pabrėždamas, kad jo nuo
žydai įsteigę tam specialus pelnas yra informacijos
fondus.
centras ir įteikė medalį ir
Sekantis klausimas buvo šiam centrui 1000 dol. Svei
svarstytas problemų išeivi kino dr. A. Butkus JAV LB
jos pabaltiečių veiksnių vei vardu Krašto valdybos
klą koordinuojant. Vadova pirm., A. Vakselis Lietuvių
vo T. Remeikis. Gerai pa Bendruomenės New Yorko
ruoštus pranešimus padarė Apygardos, VLIKo garbės
Pasaulio Latvių Federacijos pirm. dr. K. Valiūno vardu
pirm. dr. Olgerds Pavlovs- ir Tautos Fondo vardu. G.
kis, Estų Pasaulio Tarybos Damušytė ir Rasa Razgaipirm. L. Savi ir PLB pirmi tienė bendradarbių vardu,’
ninką V. Kamantą atstova A. Lukoševičius Ateitinin
vęs Draugo redaktorius M. kų, V. Volertas Šv. Kazi
Drunga. Kiekvienas iš jų miero Metų Komiteto pirm.,
supažindino klausytojus su K. česonis, V. Rukšys, A.
savo kraštų dabartiniu gy Balsys, A. Masionis plačiau
venimu sovietų okupacijos nušvietė kun. K. Pugevi
priespaudoj ir apie bendra čiaus nuopelnus.
darbiavimą su pavergtų
Po oficialios dalies buvo
kraštų broliais. Čia akty meninė programa, kurią at
viai reiškėsi ir klausytojų liko solistė Nerija Lnkeviauditorija ir bendro nuomo čiūtė - Kasparienė visiems
nės išvadų nepadaryta.
jau gerai pažįstama ir lau
Gyvai ir įspūdingai pra kiama viešnia.
ėjo PLJS simpoziumas, kur
vispusiškai ir ilgai diskuta
Skaitykit ir platinkit
vo Olimpiados klausimus.
DIRVĄ
Kalbėjo D. Juozapavičiūtė,
Audrius Remeikis ir PBJ
S-gos pirm. Gintaras Gru
SEABROOK ISLAND
šas. Po ilgesnių diskusijų
pareiškė, kad jaunimas ne
COMPANY
COME & JOIN OUR Tt’AM
supranta vyresniųjų ginčų.
Jei nuomonės ,nesutampa This fabulous luxuriou« sea aide
resort cominunity has immediate
tai nereiškia, kad mes turim openinga for the following positions:
pasitraukti iš veiklos, sakė
SMALL ENGINE MECHANICS
UT1LITY MECHANICS
Grušas, mes galim dirbti
CARPENTERS
atskirai. Visi rūpinamės
SECURITY GUARDS
tais pačiais reikalais ir pas
Excellent beaefits & vvorking environ*
kui galim susitarti, kas ir ment.
ką atliks ar atliko. Tam If interested in any of the above.
buvo pareikšta pritarimo.
Please apply at Personnel Dept.
čia iškilo ir tautos popu
SEABROOK ISLAND
liarinimo klausimas. Vieni
COMPANY
A. Vakselis pasakė, kad pasisakė už sportą, kad tik
P. O. BOX 32099 JOHNS ISLAND
jei LB būtų pasitarus su per sportą iškyla tautų he
CHARLESTON, S. C. 29417
(21-231
VLIKu,, ir ALTu, tai šis rojai. Buvo primintas Vitas

š. m. gegužės 11 ir 12
dienomis PLB-nės, JAV
LB, Kanados LB ir Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos organizuota politinių
studijų konferencija PLB
vicepirm. ir PLB politinės
komisijos pirm. A. Gečio
rūpesčiu ir LB New Yorko
Apygardos pirm. A. Vakselio globojama.
Pirmą dieną vyko Estų
namuose, Mannhattene, o
antrąją dieną Lietuvių Kul
tūros židinyje. Abi dienas
buvo visa eilė gerai pasi
ruošusių kalbėtojų ir akty
viai dalyvaujančių diskusi
jose sprendžiant Pabaltijo
valstybių klausimus.
Charles Lichenstein, bu
vęs JAV ambasadorius prie
Jungtinių Tautų nušvietė
galimybes Pabaltijo valsty
bių klausimo iškėlimą Jung
THEATER IN DER LEOPOLDSTRASSE 17 • FREITAG, 4. MAI 20 UH3
tinėse Tautose. Buvęs Len
kijos ambasadorius dr. Zdizislaw
Rurarz optimistiškai
Muenchene gegužės 4 d. buvo surengtas sovietinis koncer
kalbėjo
apie Sov. Sąjungos
tas, kuriame šalia rusų ir gudų, kaip mažosios estrados daini
planus
Pabaltijo
valstybėse.
ninkai dalyvavo ir du lietuviai — broliai Frankoniai. Koncertą
Daug dėmesio sukėlė So
rengė sovietų piliečiu klubas ir bavarų draugija. Čia spausdi
name plakato nuotrauka, kurioj pavaizduoti sovietijos meninin
vietų Sąjungos prasižengi
kai. 'Didžiajam broliui” tampant armoniką, lietuvių porelė šoka mai su Helsinkio aktu Pa
po rusiškuoju batu ...
baltijo valstybėse. Apie tai
informavusi Cathy Fitzpatdabar negali be baisių dieg rick U. S. direktorė Helsin
lių atsisėsti ant sėdynėlės. ki Watch Sov. Sąjungos ir
Ir taip mudu su mamute Rytų Europos reikalams
kasdien verkiame, ir laukia klausytojų nepatenkino, per
me to pasiutėlio teismo, o maža su tuo klausimu susi
(Atkelta iš 7 psl.)
Sigutė kenčia ir tyli. Tai tu pažinusi. Ilgiau užtrukęs
langą Į purvyną. Vadinasi, rėtų būti pavyzdys ir ki klausimas Svarba ir gali
mybės etninių tautinių gru
teko šauktis pagalbos poli tiems.
cijos, kuri tą mūsų staiga
Nelaimingas tėvas pių veiklą koordinuoti žmo
gaus teisių gynybos srity
pasiutusį žentą čia pat su
je.
Tą temą aiškino Adam
rakino ir išsivežė spaviedSimms,
JAV žydų Kongre
nei. Bet mūsų vargšė Sigu
so
žmogaus
teisių direkto1VANTED TOURN'EYMEN or iST
tė nuo sumušimo dar ir
CLASS SK1LLED PRINTING
OFFSET STRIPPF.RS
riato
vedėjas,
kuris gavo
šiandien visa mėlyna, nes
V1LL1NG TO REt.OCATE
nemaža
pritarimo.
Ludmiltas rakalis ne tik aprovė jai Growin^ Web printer in Miami, TL.
has openings for qua!iiy orientated
la
Thorne,
Susannah
Sirkin
Good benefits. Send resume
lietuviškas kaseles ir su persona.
to AVANTI PRESS INC., 13225 NW
ir
kiti.
42nd Avenue, Miarrn, FL. 33054.
kreivino nosį, bet dar taip Att:
Richard Blackbprn.
(20-23)
"Europos Parlamento re
įspyrė jai į kryžių, kad ir
zoliucijos nutarimų Pabal
tijo valstybių klausimo iš
kėlimo Jungtinėse Tautose
Simon Travel
galimybes kalbėjo BATUnauju pavadinimu
NO nariai: Juta Ritsoo,
Ints Rupners ir Ina Navazelskytė.
Travel
Gegužės 12 d. konferen
kviečia keliauti kartu
cija buvo tęsiama Lietuvių
Kultūros Židinyje, kurią
1O DIENŲ LIETUVOJE
atidarė Gintė Damušytė ir
Gegužės 15
Rugsėjo 4
vadovauti pakvietė Gintarą
Grušą ir Joną Urboną. Al
gimantas Gureckas skaitė
13 DIENŲ SU GIMINĖMIS!!!
ilgą gerai paruoštą paskai
Rugpiūčio 9
Liepos 4
tą apie Jaltos konferencijos
Gegužės 29
Liepos 12
Spalio 2
nutarimų atšaukimą, panai
Liepos 26
Gruodžio 19
Birželio 27
kinimą įrodinėdamas tos
Gegužės 21
Rugsėjo 10
Jaltos konferencijos pra
VIENOS SAVAITES
Liepos 10
Spalio 2
džią, tolimesnę eigą ir ne
Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis.
teisėtumą. Jis pabrėžė, kad
Kelionės lydimos patyrusių palydovų.
ten Lietuva nebuvo parduo
Mūsų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
ta, nes, jei taip būtų, tai
• sutvarkant dokumentus iškvietimams
šiandien nebūtų Lietuvos
■ nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas dova
okupacijos nepripažinimo.
nas giminėms Lietuvoje
■ tarpininkaujant bei suteikiant ypač gera finansinę paramą, grei
Jis sakė, jog tik paskutiniu
tą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje palikimų sutvarkymą.
laiku dabar apie Jaltą pra
Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
deda nuomonės plaukti į
kongresą. Dėl šio klausimo
Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:
svarstymo
bei reikalavimo
1576 Bloor St.W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4
(Priešais Lietuvių namus)
tą sutartį panaikinti buvo
Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060
įvairių nuomonių.

GESANGS- UND TANZGRUPPE AUS
LITAUEN
BJELORUSSLAND
RUSSLAND

Pro mėlynus
akinius...

AUDRA

Telex 06-986766 TOR
Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872

Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

EMILIJA ČEKIENĖ
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Neužmirštama Prezidento Smetonos
viešnagė Pittsburghe

PRIKLAUSOMA LIETU
VA. Man teko plačiai api
budinti prezidento Smeto
nos asmenybę ir jo nuopel
nus Lietuvai, mat jį asme
niškai pažinojau būdamas
studentu Lietuvos univer
sitete.

POVILAS P. DARGIS

Jau daug metų prabėgo,
kaip 1941 metais balandžio
27 dieną mus Pittsburghe
aplankė Lietuvos Respubli
kos Prezidentas Antanas
Smetona.
Pittsburghe veikė drau
gijų sambūris vardu: "Lie
tuvių Organizacijų Sąjun
ga, Vakarinėje Pennsylvanijoje”. šioje organizacijo
je dalyvavo visų patriotinių
lietuvių organizacijų atsto
vai. Man teko būti jos pir
mininku. To centro tikslas
buvo rūpintis lietuvių tau
tiniais ir kultūriniais reika
lais. šis organizacijų cent
ras pakvietė ir prezidentą
A. Smetoną atvykti į Pittsburghą.
Verkė mūsų atstovai, kai
Sovietų Rusija okupavo
Lietuvą. Jie su džiaugsmo
ašaromis sutiko, išsigelbė
jusį nuo bolšęvikų Lietu
vos Respublikos preziden
tą, kai jis, kaip pabėgėlis,
atvyko į šį laisvės kraštą —
Ameriką.
Pittsburghiečiai, buvo
vieni iš pirmųjų, kurie pa
kvietė jį atvykti į Pittsburghą, kad pagerbus ir iš
girdus iš jo tuos didžius
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vargus ir priespaudą, kurią
dabar kenčia mūsų broliai
ir sesės Lietuvoje.
Prisimenu, kaip šiandien,
tą balandžio 27 dieną, pie
tų metu, kaip šimtai lietu
vių rinkosi i Pennsylvanijos geležinkelio stotį sutikti
Lietuvos Respublikos Pre
zidentą. Jo laukė ir Ameri
kos Legijono orkestras. Vi
sa stotis buvo papuošta

Amerikos ir Lietuvos vė
liavomis ...
Įžengus prezidentui į ge
ležinkelio stotį, legijono or
kestras (kurių buvo virš
50) sugrojo JAV ir Lietu
vos himnus. Jauna lietuvai
tė Rūtha Grėbliūnaitė (ap
sirengusi liet, kostiumu)
įteikė gėlių puokštę poniai
Smetonienei. Po to, šimtai
lietuvių žygiavo net iki pat

MBH /uperior/oving/
ASSOCIATION

viešbučio - Hotel Schenley,
kur buvo numatyta vietą
prezidentui apsistoti.
Rytojaus dieną, balandžio
28, prezidento pagerbimui
įvyko iškilmingas banketas,
kuriame dalyvavo virš 400
asmenų. Bankete sveikini
mo kalbas pasakė Pennsylvanijos valstijos, Pittsburgho miesto ir JAV kongre
so atstovai.
Prezidentas Smetona, sa
vo kalboje, apibudina Sovie
tų Rusijos agresiją — žiau
rią okupaciją, tačiau nenu
stodamas vilties, kad ir vėl
kelsis iš priespaudos ir griu
vėsių — LAISVA ir NE-

Apie prezidentą Smetoną
rašė amerikiečių didžioji
spauda, įdėdama ne tik jo
paveikslą, bet sykiu apra
šydama Lietuvos padėtį ir
mūsų visų pasiryžimą ko
voti ir dirbti už jos nepri
klausomybės atstatymą.
Būdamas Pittsburghe
prezidentas ir ponia Sme
tonienė lankėsi "Lietuvių
kam baryje” Pittsburgho
Universitete ir tiiip pat tu
rėjo progos būti svečiuose
Šv. Pranciškaus Lietuvių
Seselių vienuolyne.
Reikia pažymėti, jog pre
zidentas Smetona nepamir
šo pittsburghiečių nes 1942
metais vėl su adv. Antanu
Oliu ir ministeriu Norim
atvyko į Pittsburghą, kur
buvo surengtos viešos pra
kalbos. Publikos susirinko
tiek daug, kad pritrūko vie
tų vėliau atsilankiusiems.
Atvykę svečiai ragino su
sirinkusius jungtis į orga
nizuojamas Centrines orga
nizacijas Lietuvai gelbėti
ir jas remti.

Mes niekad, niekad ne
užmiršime prezidento A.
Smetonos atsilankymo Pitts
burghe. Mes visi džiaugia
mės jo atvykimu į Pittsburghą ir visi verkėme, kai
jis, netikėtai- gaisre Cleve-landė, prarado savo gyvybę.

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

, i*' n- '/zVU-^

J Ahr

NAUJAS PATARNAVIMAS
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ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

VJZ

ČEKIU SASKAITAi
<■4.

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5%% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /hving/
Pogrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio
Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00,
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

Prezidento A. Smetonos padėkos žodelis Povilui Dargiui.
r
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MATAS & TURNER
REALTY
501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119
486-2530

=
s RITA MATAS

Broker — G.R.I. — C.R.A.

(CERTIFIED RESIDENTIAL API’RAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attomey
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas
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KAIMAS, KURIS DAVĖ DRĄSUOLI

DETROIT

STASĮ GIRĖNĄ PRISIMENANT
Vytogąlos kaimas, Upy
nos parapija ir paštas,
Skaudvilės valsčius, Taura
gės apskritis. Toks buvo
oficialus Stasio Girėno gim
tinės adresas.
Kaimas stovįs prie vieš
kelio, kuris jungė Šilalę
esančią už 18 kilometrų ir
su Upyna už 3 kilometrų bei
Skaudvilę už 18 kilometrų
— pašonėje Tauragės miš
kų, kurie tęsiasi gana ilgu
ruožu per Žemaitijos žemes.
Vietovė buvo mažai žino
ma, o jos vardo kilmė legendarinė. Būk tai koks ponas
baudžiavos laikais vydavosi
baudžiauninkus iki pamiš
kės, bet į miško tankmynę
bijojęs lįsti, čia buvo jo vi
jimosi galas kas ir davęs
vardą Vytogala.
Stasys čia gimė labai pa
prastoje trobelėje, panašio
je kaip ir Mark Twain tik
su šiaudiniu stogu. Stasio
vardą bei pirmuosius sakra
mentus gavo medinėje Upy
nos bažnytėlėje statytos
1835 metais ir kuri nors ir

DLOC SUSIRINKIMAS

bę bokštelio tebestovi ir
šiandieną, kaip kultūros pa
minklas. Jokios mokyklos
visoje apylinkėje nebuvo,
mokslinė šviesa ateidavo iš
maldaknygės prie motinęs
ratelio.
Stasys buvęs gabus mo
kinys ir greitai šiuos moks
lus baigęs ir turėjęs daug
laiko pasivaikščiojimams
kaimynų stogais, tvoromis*
bei laipioti į aukščiausius
medžius ir visų nusistebėji
mui Stasys iš niekur neiš
krisdavo,
Tačiau laikas bėga vi
siems vienodai. Ir Stasiui
atėjo metas kaip ir dauge
liui kitų bernelių būti pa
šauktam į caro rekrutų tar
nybą. Stasys nelaukė kol jį
nudangins už ”Uralo žemės
galo, kur juoda duona ir tos
neduoda” ir pasekė pirmtakūnus — patraukė slaptai
per sieną j Vokietiją ir iš
ten laisvas kelias į Ameri
ką.
Nuo to meto niekas ir ne
girdėjo apie Stasį, ar kokias

»

Stasio Girėno tėviškėje ...
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

4
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4
4
4
4
♦
*

Paminklinis akmuo S. Girėnui Vytogaloje.

jo išdaigas iki vieną diena
kaip griausmas supurtė vi
sus atnešdamas žinią, jog
Stasys skrenda per Atlantą
į gimtinę — į Lietuvą. ”Tai
mūsų Stasiukas”, kalbėjo
visi buvę kaimynai, užmir
šę numindžiotus stogus —
nuoskaudas. Pakėlę galvas
sužiuro į dangų lyg pirmie
ji norėdami išvysti baltą
lėktuvą išneriantį iš debe
sių su užrašu ”LITUANICA”.
Deja likimas nešė ką ki
ta. Rinkomės su gėlėmis
Stasio tėviškėn pagerbti jo
atminimą — atidavusio gy
vybę Tėvynės garbei Soldi
no giraitėje. Verkėme visi,
o labiausiai jo brolis Petras
keliolika dienų sugrįžęs
anksčiau iš Amerikos, —
linksmai sutikti, atskren
dant) brolį, gimtinėje.
Ką gi atnešė mums ši jo
auka? Buvo pasakyta daug
graudžių kalbų, kurios dar
labiau spaudė mūsų ašaras,
bet kaip viskas ateina ir
praeina — praėjo ir šis mo
mentas Stasio gimtinėje,
visi išsiskirstėme prie savo
kasdienybės. Artojai pure
no savo dirvonus, moterys
puoselėjo savo "žalia liną”,o mes tuometinis jaunimas
rinkomės į mokyklą, kuri
stovėjo skersai vieškelio
tiesiai prieš Stasio gimtinį
namą, pastatytoje Lietuvai

atgavus Nepriklausomybę.
Galbūt mokykla buvo per
statyta iš to paties buvusio
besivejančio pono baudžiau
ninkus sandėlio, pertvarky
to į vieną kambarį, bet bu
vo pakankamai patalpa erd
vi, kur galėjome semtis pir
muosius mokslo pažinimo
šviesos. Visa kas mums li
ko akivaizdu — buvo Stasio
paveikslas lakūno uniformo
je, kabantis ant sienos ir
tiesiai žvelgiantis į savo
gimtinį namą, kuriame ap
sigyveno brolis Petras.
Daugiau čia jokių minėji
mų nebesulaukėme, nes tė
vynės vairas buvo plėšomas
neaiškių laiko vėjų, aud
rų... Bet viena mes visi
jutome savo širdyse, jog
Stasys yra su mumis įsipy
nęs į mūsų dainas. Ir vaka
rais kada susirinkdavome
sutartinei jo vardas nu
skambėdavo laukais ir nu
aidėdavo į miško tolumas.
Aš šventai tikiu, jog šie ai
dai ir dabar tebekeliauja
eglaičių tankmėmis.
Pagaliau po 50 metų nuo
šios tragedijos buvo su
rengtas 1983 metais prisi
minimas. žmonėg turėjo
girdėti tą dainų aidą ir da
bar tebeklajojantį eglaičių
t a n k umynėse. Vytogalos
žmonių širdyse Stasio var
do aidas atsišaukė ir atsi
šaukia.
Agota T,

St. Anthony
Federal Savings and Loan Association
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
Willowbrook, III. 60521
Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330
FŠUC
Willowbrook: (312) 789-0777

• LB Michigano apygar
dos valdyba gegužės mėn.
10 d. pareigomis pasiskirs
tė sekančiai: Vytautas Kut
kus — pirmininkas, Vytau
tas Jonaitis — vicepirmi
ninkas ir Algis Bražėnas —
iždininkas..

♦
4
4
4
*
4
Opcn Mon.. 9-8; Tues.. Thurs.. Fri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed. 4
4

Joseph F. Gi ibauskas
Exceutive-Secretary

Įvyko 1984 m. gegužės 13
d. šv. Antano parapijos
mokyklos klasėje. Pradėjo
ir darbotvarkę paskaitė
pirm, dr/ Algis Barauskas,
kuri St. šimoliūno kiek pa
pildyta, priimta.
Atsistojimu ir tylos mi
nute pagerbti mirę nariai.
Ypatingai prisimintas bu-,
vęs finansų sekretorius Pet
ras Bliūdžius, kuris iki mir
ties stropiai ėjo savo pa
reigas.
Susirinkimui pravesti pa
kviesti: pirmininku Anta
nas Sukauskas ir sekreto
rium Antanas Grinius.
Sekretorius St. šimoliū
nas pranešė, kad pakvieti
mai buvo pasiųsti 20 orga
nizacijų, o į susirinkimą at
vyko 13 atstovų ir atsto
vauja 14 organizacijų.
Praeitų metų susirinki
mo protokolą perskaitė se
kretorius St. šimoliūnas.
Po jo pranešimus padarė ki
ti valdybos nariai: pirm.
Algis Barauskas, iždininkas
Antanas Vaitėnas, sekreto
rius St. šimoliūnas. Kontro
lės komisijos aktą perskai
tė Edvardas Milkauskas.
Pranešimai išdiskutuoti ir
priimti. Atliktų darbų ap
rašymai jau buvo ir aš jų
nekartuosiu.
Į valdybą perrinkti: Al
gis Barauskas, Stefa Miš
kinienė, Bernardas Brizgys,
Antanas Norus, Saulius Šimolįūnas, Eugenija Bulo
tienė, česvs šadeika, Anta
nas Sukauskas, Stasys Ši
moliūnas, Romas Macionis,
Antanas Vaitėnas, Gražina
Vaškely tė, Antanas Gri
nius, Milda Skorupskienė,
Stasys šadeika ir Algis
Vaitiekaitis.
Į revizijos komisiją: Ed
vardas Milkauskas, Petras
Januška ir Bronius Valiu
kėnas.
Dr. Algis Barauskas pra
nešė, kad Pavergtų tautų
festivalį šiais metais turė
sime liepos 13, 14 ir 15 d.
Lietuviai ten turės vieną
maisto kioską. Jis pakvietė
ir kitas organizacijas išsi
nuomoti kioską ir dalyvauti
festivalyje. Kiosko kaina
250 dol.
Ukrainiečiai ir pabaltiečiai Toronte rengia Laisvą
ją olimpiadą. Liepos 2 d,
Toronte bus uždegtas spor
to deglas ir nešamas į Los
Angeles. Deglas Ambasado
riaus tiltą pasieks liepos 5
d. 11-12 vai. čia įvyks jo
sutikimas. Sutikime daly
vauja ukrainiečiai ir lietu
viai, vadovauja sk. Juozas
Orentas.

Dennis N. Gribauskas
Senior Vice-President/
Wil)owbrook Manager

Girėno minėjimas Vytogaloje 1983 m. liepos mėn.

(ag)
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KANADOS LIETUVIAI
J. Varčius
"ATŽALYNAS” ŠOKS
FESTIVALIUOSE
Toronte veikia dvi tauti
nių šokių grupės: "Ginta
ras” — 28 metus, turi apie
150 šokėjų ir "Atžalynas”
— 13 metų, kuris turi apie
100 šokėjų. Abi grupės
sklandžiai bendradarbiauja,
nes jos turi tą patį tikslą
— išlaikyti ir auklėti jauni
mą lietuviškose gretose.
"Atžalynas” per 13 me
tų išaugo į stiprų meninį
ansamblį, kuris suskirsty
tas į keturias grupes: ma
žieji, vaikai, jauniai ir stu
dentai. Turi paruošęs 20
šokių repertuarą. "Atžaly
no” vadovė — Lilija Pacevičienė, kuriai padeda bu
vusios šios grupės šokėjos,
o dabar jau mokytojos: V.
Dovidaitytė, R. Turuta, V.
Tirilienė, M. GutauskaitėHurst, D. Krivaitė ir V.
Vitkūnaitė. šokiams groja
5 asmenų orkestras. Admi
nistracinius reikalus tvar
ko V. Dauginis, tėvų komi
teto vicepirmininkas. "At
žalynas" yra labai veikli
tautinių šokių grupė. Jo
šokėjai atlikdavo progra
mas Toronto bendruomenės
ir kitų organizacijų paren
gimuose, dalyvavo Kanados
lietuvių dienose, pirmoje
Kanados lietuvių dainų ir
šokių šventėje Hamiltone,
ir su dideliu pasisekimu at

liko programas New York,
St. Petersburg, Miami ir ki
tuose miestuose. 1982 m. at
stovavo Kanadą Portugali
joje įvykusiame festivaly
je. šiemet liepos 25 — rug
piūčio 8 d. dalyvaus Švedi
joje įvykstančiame folklo
riniame festivalyje, šiuo
metu "Atžalyno” jaunių ir
studentų grupės, viso 60
šokėjų, intensyviai ruošia
si dalyvauti Pasaulio lietu
vių tautinių šokių šventėje,
Clevelande.
Supažindinti Toronto lie
tuvių visuomenę su "Atža
lyno" šokėjais, ir jų šokių
repertuaru, jo tėvų komite
tas surengė gegužės 5 d.
Lietuvių namuose tradicinį
metinį pavasario koncertąbalių. Dalyvavo apie 250
svečių ir 100 jaunimo šo
kėjų. Programos pranešėja
Klara Deksnienė pasveikino
dalyvius ir aiškino atžalyniečių atliekamus šokius.
Programos įžangą pradėjo
visos grupės salės centre
bendru šokiu, po kurio, šoko
atskiros grupės. Vaikų gru
pė darniai pašoko "čigonė
lį” ir "Suk, suk ratelį”. Jų
vietą netrukus užėmė jau
nių grupė, kurie šoko "Ku
bilą” ir "Jaunystę”. Juos
palydėjo mažiausiųjų gru
pė su šokiu "Bitutė”, ku
riems publika atsilygino
audringais plojimais. Po
jaunųjų šokėju pasirody

Toronto "Atžalynas” su vadove Idilija Pacevičiene.

mo, jų vietą užėmė studen
tų grupė profesionališkai
pašokę "Jūs berneliai apga
vikai”, "Pas močiutę au
gau” ir penkių šokių rate
lių pynę pagal liaudies dai
nų melodijas. Įdomus, dau
geliui nematytas šokis
"Našlę”, iš šokėjų pareika
lavęs daug vikrumo. Kon
certo programa, užtrukusi
apie valandą, užbaigta "Juo
duoju Jonkeliu", į kurį pa
laipsniui įsijungė visos gru
pės. Prie programos pasise
kimo daug prisidėjo puikus
orkestras kuris ritmingai
grojo tautinius šokius.
Atžalyniečiams širdingą
padėką už atliktą gražią
programą pareiškė V. Dau
ginis, tėvų komiteto vice
pirmininkas, apdovanojęs
vadovus, mokytojus ir mu
zikantus gėlių žiedais, o
publika juos pagerbė skam
biais plojimais. Po progra
mos svečiai buvo pavaišinti
šilta vakariene, kuriuos ap
tarnavo atžalyniečiai ir po
nių paaukotais pyragais.
Atžaliniečių kelionei į Šve
diją paremti buvo renka
mos aukos, kurių gauta
$6,655.00. Vyko loterija ir
nuotaikingi šokiai su visų
geriausiais linkėjimais re
prezentuoti torontiškus Pa
saulio lietuvių tautinių šo
kių šventėje, Clevelande ir
tarptautiniame festivalyje
Švedijoje, kuris vyks Rat-

m

Toronto "Gintaro” ansamblio dainos vienetas.

AMBER

STUDIOS, inc.
505 East 185 Street

Didelis pasirinkimas dovanoms

įvairių meno darbų.

CLEVELAND, Ohio 44119

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, ifiskyrus trečiadienius

Tel. (216) 531-3500

tvik vietovėje, arti Stockholmo.

.

"VILNIAUS”
PAVILJONAS

Šiais metais tautybių sa
vaitė Karavanas Toronte
vyks birželio 22-30 dieno
mis. Įvairiose miesto daly
se bus įrengti 46 paviljonai,
kur įvairios tautybės atsi
lankiusius svečius pavai
šins savo tautiniais maisto
patiekalais, gėrimais, supa
žindins su savo papročiais,
šokiais bei dainomis. Susi
domėjimas šiuo Karavanu
Toronte yra didelis ir tau
tybių paviljonus aplanko
tūkstančiai žmonių.
Lietuviai šiame Karavane
dalyvauja nuo pat jo įsisteigimo. šiais reikalais rū
pinasi KLB Toronto apylin
kės valdyba, kuri šiam pla
čios apimties renginiui or
ganizuoti metų veiklos pra
džioje sudaro "Vilniaus”
paviljono komitetą, šiais
metais šiam komitetui ‘va
dovauja pirm. Rūta Pacevičienė, kuriai padeda R.
Budnikas ir A. Abromaity
tė. Komitetas pradėjo dar
bą šių metų pradžioje. Bu
vo surengtas specialus baT
liūs vasario 11 d. Lietuvių
namuose, kur išrinkta 1984
"Vilniaus” karalaitė D. Kalendraitė ir jos palydovė V.
Stirbytė. Jų pagrindinė pa
reiga reprezentuoti lietu
vius ne tik "Vilniaus” pa
viljone, bet ir kituose Ka
ravano paviljonuose.

Pagrindinis "Vilniaus"
paviljono komitetas jau su-,
telkė talkininkus, turėjo
gegužės 7 d. pasitarimą, su
darė iš jų komisijas pagal
paruoštą R. Pacevičienės
planą, kurios jau pradėjo
p a r uošiamuosius darbus.
Paviljonas bus įrengtas Pri
sikėlimo parapijos salėse ir
veiks nuo birželio 22 iki 30
dienos. V. Stirbytės vado
vaujama komisija ir talki
ninkai išpuoš, dekoruos kazimierinių metų motyvais
didžiąją salę, kurioje vyks
popietinėmis v a 1 a ndomis
meninės programos, atlie
kamos "Gintaro” šokėjų ir

B. Tarvydo nuotr.

kitų vienetų. Po programos
vyks šokiaj Gros labai ge
ras orkeičias. Parodų sa
lėje bus įrengta Lietuvių
dailės instituto Toronto
skyriaus meno darbų paro
da ir bus pardavinėjami
suvenyriniai gintaro papuo
šalai, rankdarbiai, audiniai,
juostos, medžio drožiniai.
Trečioji salė — kavinė, ku
rioje bus vaišinami lietu
viškais maisto patiekalais
ir gaivinamais baro gėri
mais atvykusieji svečiai.
Maistą gamins prityrusi
šeimininkė B. Greičiūnienė,
kuri pernai už lietuviškus
patiekalus laimėjo "Vil
niaus” paviljonui pirmą
premiją.
Jau parduodami Karava
no pasai po $8.00 (po birželiio 11 d. — po $10.00), su
kuriais bus galima aplan
kyti visus 46 paviljonus.
Vienkartinis įėjimas —
$5.00. Svečiai iš Amerikos
gali užsisakyti minėtus pa
sus kreipiantis telef. (416)
532-3311 pas Lietuvių na
mų vedėją A. Vaičiūną.
KLB Toronto apylinkės
valdyba širdingai kviečia
visus lietuvius atsilankyti
"Vilniaus” paviljone, atsi
vesti kitataučių svečių ir
tuo paremti rengėjų pastan
gas.
FORGING HAMMER
OPKRATOR

Canton Drop Foroe, a leadlno
suppller of steel and non-ferrous
forginps, is seeklno forglng
nammer operators. Applicanfs
mušt have speclfic hammerman
background and work experlence to quallfv Replv in wrltlno
ONLY-no phone calls or walk ln
appllcants accapted. Send re
tume to:
MR. H.E. ENGLAND
PO BOX 6902
CANTON, OHIO 44706

MOLD MAKERS
Minimum o£ 10 years of
building and maintaining
thermoset and thermo plastic
molds. Requires a high degree of development knowledge
and machining techniąues.
Contact:
EATON CORPORATION
OF FLORIDA
2074 Whitfield Avė., East
Sarasota, FL 33580
Equal Opportunity employer
M/F
'
(15-22)
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JAV PREZIDENTINĖ FIZINIO
LAVINIMO PROGRAMA
BR. KETURAKIS

Jau daugelį metų televi programą, apimtį ir žodinę
zijoje matome olimpinių sąvoką su jos giliuoju tu
ir tarptautinių amerikiečių riniu, daug kas savaip su
sportinius atsiekimus, o ga prato ir pradėjo aiškinti.
lutinoje metinėje apžvalgo Terminas ”youth fitness”,
je, kuri nuodugniau aiškina turėjo daugybę sampratų
paskirų sporto šakų pažan ir pasidarė lyg ir bereikš
gumą, JAV vietą pasauli miu.
Jaunųjų fiziško tinkamu
nėje valstybių arenoje. Ar
mo
samprata JAV krašte
visa tai parodo tautos gaju
remiasi
dviem filosofiniais
mo ir sveikatingumo laips
nį, pažiūrėkime iš neilgos pagrindais. Pirmasis, kuria
me kertiniu veiksniu eina
istorinės slinkties. .
1950 metais prezidentas motorinių veiksmų painu
Dvvight Eisenhoweris su mas. iš kurio galime purty
telkęs geriausias pedagogi ti mokinio judėsiu skalės
nes, fizinio auklėjimo ir la apimtį atliekant , pratimus
vinimo krašto pajėgas, davė ar jų dalis.
štai maži pavyzdžiai ro
pradžią naujesniam ir su
do
sudėtinės motorinių veik
stiprintam priaugančių kar
smų
dalis ir sveikatingumo
tų sveikatingumui kelti,
funkcijas:
kuris turi būti palaikomas
Motorinis pajėgumas ap
nuolatin i a m e nustatytos
programos vykdyme. 1954 ima raumenų jėgą ir ištver
m. šiam darbui jau įkurta mę, kūno sudėjimą.
Fizišką tinkamumą ir
President’s Council of Phy
sveikatą
palaikantieji kom
sical Fitness (taryba), ku
ponentai
:
ri atidžiai persijojo tuome
Vikrumas, jėga, kvėpavi
tinę fizinio lavinimo siste
mo
organų ištvermė, lanks
mą. Visi duomenys (kelių
tumas,
greitis ir lygsvara.
metų) aiškiai rodė, kad mo
Kaip
jau anksčiau minė
kyklinis ir gimnazijų jau
jau,
kad
motoriniai veiks
nimas, kasmetiniai naujokų-kareivių tikrinimai, bu mai yra elementariniai ir
vo gana silpno lygio, tai būtini atletinei — varžybiženklas fizinio menkaver niai sričiai, bet ne tiems,
tiškumo. Naujai paruoštoje kurie varžyboms netinka
programoje, kurios pagrin mi — nepažangūs ar daly
de dominavo atletinis ver vauti nenori. Jeigu sugre
tinimas, kaip jėga, greitis, tinsime atletinių ir moto
staigi reakcija, motorinių rinių funkcijų vertę, tai pir
veiksmų įsisavinimas, kuris- mosios (atletinės) yra pra
gimnazijoms, kolegijoms, našesnės už sveikatingumą
dalinai universitetams bu apimančius komponentus,
vo priimtinas, nes tiko fut bet krašto fiziniame prie
bolo, krepšinio, lengvosios auglio lavinime ir aplamai
atletikos ir kitoms sporto visų tautos narių sveikatin
šakoms. Tokie fiziniai ir gumo ugdyme ir nuolati
psichologiniai rodykliai lė niame jo išląikyme, bendro
mė mokinių — sportininkų sveikatingumo linkmė turi
parinkimą r e p r ezentaci- eiti pirmąja greta
Naujai pertvarkytame
nėms komandoms.
plane
1958 m. yra išvardin
Bet kur gi visi tie, kurie
ti
šie
patikrinimo
pratimai,
varžybose dalyvauti neno
ri ar fiziškai nepajėgūs to kuriuos paruošė American
kiai įtampai ir nustatytų Alliance for Health, Physitikrinimų programų nesu val Education and Recreageba atlikti! čia buvo su tion institucija, sutrum
tikta didžioji kliūtis, bū pintai — AAIIPER. prak
tent : kaip mes turime tvar tiškam įgyvendinimui.
kytis ir praktiškai vykdy
Pratimai 1958 m.
ti pradžios mokyklų fizinio
auklėjimo ir lavinimo pro
1. Prisileidimai berniu
gramų, kurios 2 vai. savai kam ir palengvinta padėtis
tėje neužtenka ir kaip or šio judesio mergaitėms,
ganizuoti po mokyklinį (po
2. Atsisėdimai — šit ups,
pamokų) laiką jaunųjų pil- kojas-pėdas partneriui pri
nesniam fiziniam išsivysty laikant. Nustatyta skaičius
mui !
ir atitinkamas laikas,
JAV, kaip keletas kitų
3. Bėgimas su mažomis
pažangos n i ų j ų Europos kliūtimis— dirbtinai įreng
kraštų, jau praėjusiame tai, kur peršokimas, pralinšimtmety buvo paruošę dimas ar bėgimo metu išprieaugliui planą, kuriam dėsliotų daiktų surinkimas,
pritaria švietimo ir sociali
4. šuolis į toli iš vietos,
nių sambūrių viršūnės. Po
5. 50 yd. bėgimas,
litiniai sluoksniai taip pat
6. Softball svietinėlio
palankiai atsinešė ir žadėjo metimas,
paramą. Realus ir kasdieni
7. 600 yd. sportinis ėji
nis gyvenimas rodė, kad mas.
reikia daug ką taisyti, pa
Apsiribojant šiais pratikeisti ir naujai papildyti, mėliais buvo nustatyta ir
nes pačią fizinio lavinimo aptarta, kokią įtaką orga

nizmui ji turi, bet čia pla
čiau neminėsiu, nes tai dau
giau specifinė sritis tikrie
siems fizinio lavinimo va
dovams, bet atkreipkite dė
mesį į toliau einančius aišnimus ir pakartotinai naujai, paruoštą programą fi
ziškam lavinimui 1980 m.
1. 1 anglų mylios bėgi
mas arba 9 minutes bėgti
be sustojimo, prisitaikant
greitį savo organizmui,
2.. Kūno riebalų nustaty
mas matuojant rankos tricepso pluoštą,
3. Prisėdimai ir atsisė
dimai laiko ir greičio ma
tavimais,
4. Atsisėdus ant grindų
(ištiesti kojų keliai) siekti
į priekį kiek galint toliau.
Speciali lentelė gale kojų,
su atitinkamais cm. ar in
čų žymenimis, parodo as
mens (šiame atsitikime mo
kinių) lankstumą.
Laike II-jo Pasaulinio ka
ro, Vietname /sunkių karo
sąlygų ir dabartiniuose ka
rių apmokymo laikotarpiuo
se, visi trūkumai paaiškėjo,
bet nedaug kas suvokė kur
gi yra pagrindinis lūžis —
spraga amerikietiškorfiziško lavinimo, nes kaip ma
tome į jį įeina nemažai
įvairių fizinių elementų,
bet kaip jie santykiauja,
kuris iš jų yra pirmaeilės
reikšmės, nebuvo laiku su
sigriebta. .
Grįžkime keliais sampro
tavimais į priaugančios
kartos (kartų) prigimtį,
atidžiai ir moksliškai naudodamie si esamais duome
nimis, plius paskutiniųjų
10-12 metų pasaulinį sąjū
dį, nustatant kas geriau
siai tinka vaikų ir vėliau
jau jaunuolių, bręstančiam
organizmui stiprėti.
Ar vaikas iš prigimties
yra trumpų įtampų, fizinia
me judėjime, atstovas ar
jis yra ištvermės rodiklis,
pvz. ilgai vaikų praktikuo
jamuose įvairaus turinio
žaidimuose, kur be bėgimo
ir lankstumo , neįmanoma
nieko pradėti.
1954 m. amerikiečiai
Kraus ir Hirschland (tik
riausiai abu vokiečių kil
mės) išleido informacinę
brošiūrą įrodydami, kad
amerikiečių jaunimas fiziš
ku paruošimu daugeliui Eu
ropos kraštų neprilygsta,
sukėlė čionykštį nepasiten
kinimą, nes autoriai per
siaurai vertino abipusius
palyginimus, bet tas jau at
kreipė jo pacijento, vėliau
prezidento Eisęnhowerio,
reikiama dėmesį.
Paskatinančioji priemonė
gramą ii- jau 1979 m., tai
196$ m. įsteigta Presidential Fitness Ąvvard, pagrin
du priėmusi AAHPER pro
gramą ir jau 1979 9m., tai
yra per 14 metų net 5 mi
lijonai jaunųjų mokinių bu
vo atžymėti už fizišką tin
kamumo laipsnį.
JAV, nors ii' šiek tiek pa
vėluotai, paskutiniame penk
mėty smarkiai susiėmė šiai
plotmei studijuoti, nes ko

Dvidešimt antrasis Dirvos

NOVELĖS KONKURSAS
Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS

• Tenia. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.
• Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėle rašytų, su dvigubu tarpu.
• Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1984 m.
birželio 15 d.
• Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.
• Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai

‘

privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

• Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato
Simo Kašelionio 6C0 dolerių premija, Dirva turi
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių
rinkinyje.
• Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams
prašant.

• Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuotina paprasta balsų dauguma. Jeigu komisija
nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir
perkeliama į ateinančius metus.

munistiniai kraštai, kaip
Rytų Vokietija ir Sov. S-ga,
ne tik "reprezentantus ga
mina”, bet atidžiai seka ir
jaunųjų kelią į aukštesnes
pakopas, čia daug kur ken
kia perdėtas profesionaliz
mas ir milijoninės sumos
paskiriems žaidėjams, daž
nai nustelbamos gyvybin
guosius tautos reikalus, nu
stumiant į nuošalę, nes te
levizija, radijas, spauda ir
tūkstančiai ”kochų”, trene
rių giminių ir jų grupei prijaujančių, iš profesionaliz
mo gyvena ir toliau savo
kišenės ir riebių įplaukų,
apie tautos sporto būvį ne
nori žinoti.
Gyvenimo patirtis ir
sporto medicinos tyrimai
kalba, kad beaugančiam ir
kasmet bręstančiam jauni
mui reikalinga atitinkama
jų amžiui fizinio lavinimo
programa. Be jos nuolatinio
vydymo pilnai sveikam
žmogui užaugti neįmanimo.
Kadangi išvardintuose (šia
me rašinyje) patikrinimų
pavyzdžiuose nėra aiškiai
akcentuota, kurie iš jų yra
pirmaeiliai ar ypatingos
paskirties, tai mažiau susipažinusiems su fizinio ląT
vinimo plotme, ypač jaunų
jų mokymu, yra sunku nu
sistatyti, kurią kryptį —
atletinę ar bendro pajėgu
mo, priimti.
žvelkime į gyvenimo tik
rovę! žmogus yra ištver
mės šaltinis nuo pradžios
kūdikystės ir ją (ištvermę.)
palaiko kraujo apytaka ir
pilnos širdies veikimas. Jo
kiais gimnastiniais prati
mais to neatsieksime; jie

tik maža dalimi papildys
jėgą, vikrumą ar lankstu
mą. Kasdieniniai bėgimo
pratimai, sustiprinto ėjimo,
plaukimo ar dalinai dviračiu
važiavimo, pagal praktiko
je nustatytą greitį ir nuo
tolį, yra visiškai pilnas
sveikatos palaikymas ir ug
dymas, ligi karsto lentos.
Šį ištvermė laiduoja prie
augliui žaisminį jausmą,
palinkimą judesiui ir norą
tobulėti, kuris vėliau išau
ga ligi olimpinių apdovano
jimų. Ta linkme JAV fizi
nio lavinimo programa ir
kreipiama.
• 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 lietuvišku sveikinimo
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

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

WANTED
MACHINE REPAIRMAN M1LLRIGHT
Experienced in the field of poneli
press repą i r, mušt be able to handle
the dismantling & reassembly of all
types of presses & air & mechanic
clutches — willing to relocate to E.
Tennessee. Top wapes & benefits to
qualified personnel. Send resume to
PRESS INC., P. O. BOX 1381 MORRISTOSVN, TN. 37813 OR CALL
(615) 586-2406.
(18 24)
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis
VAKARAS SU BIRUTE
PŪKELEVIČIGTE

plokšteles. Sukūrė eiliuotą
pasaką-filmą Aukso žąsis,
su kuria įkrito į finansinius
sunkumus. Metėsi į rašyti
nę kūrybą, laimėjo premi
jas ir išsikapstė iš filmo
skolų. Filmą ir šiandieną
tebeturi, bet niekam dau
giau nerodo ir nežada ro
dyti. Lietuvių kalba kito
filmo per 19 metų niekas
nesukūrė.
Stokojant mažiesiems
skaitinių, parašė kelias kny
geles ir išleido plokšteles.
Turėjo gerą pasisekimą.
Tai geriausia ir mažiausiai
reikli auditorija.

mergaitė pakėlė ranką i?
tik todėl poetą pažįsta, kad
jis nakvojęs pas juos. Poe
tas apsidžiaugė, kad mes
ne tik pažįstame jį iš nuo
traukų, bet nagrinėjome ir
jo poeziją.
Pasiteiravo, ar skaitėme
"Meškiuką Rudnosiuką”?
Papasakojo savo slapyvar
džio — Vytės Nemunėlio —
istoriją. Poetui nepatikusi
jo — Brazdžionio — pavar
dė. Bet pavardės negali pa
sirinkti. Skaitydamas laik
raščius pastebėjo, kad kai
kurie rašytojai rašė ir vai
kams. Todėl, būdamas 5-je
klasėje pradėjo rašyti vai
kams. Nutarė susirasti pa
vardę, kurios vaikai "neiš
sigąstų” ir jo parašytas
knygeles skaitytų. Slapyvardė atsirado taip: Pro jo
gyvenvietę tekėjo Nemu
nėlis, mažas upelis. Nemu
nėlis nuskambėjo labai gra
žiai. Reikėjo dar vardo. Pa
tiko Vytuko vardas. Nuta
rė sutrumpinti. Vysk. Va
lančius iš Juozapo "Palan
gos Juzėje” padarė Juzę,
todėl B' Brazdžionis Vytu
ką sutrumpino į Vytę. Ir
taip atsirado Vytė Nemunė
lis. Šiuo slapyvardžiu pasi
rašė nuo 1925 m. Daugelis
skaitytojų nežinojo, kad
Vytė Nemunėlis ir B. Braz
džionis buvo tas pats as
muo. Tik 1936 laimėjus pre
miją už "Kiškio kopūstus”,
buvo išaiškinta spaudoje.
Vytės Nemunėlio rašiniai
žavėjo vaikus Lietuvoje,
bet ir mums čia augantiems
jie labai patinka.
Mokiniai klausė jiems
rūpimus klausimus. Vienas
jų buvo: kas davė inspira
ciją rašymui? Poetas atsa
kė, kad tokio tikro apsi
sprendimo nebuvo. Pradėjo
rašyti, pasidarė įdomu, lyg
koks žaidimas. Vėliau rašy
mas pasidarė rimtu dalyku
ir įaugo į jo dvasią. O ka
dangi rašo taip ilgai, tai
kito kelio nebėra.
Rašymui minčių, idėjų
nepristinga. Idėjas poetas
sulygino su skraidančiais
paukščiais, kuriuos tik rei
kia pasigauti.
B. Brazdžionis perskaitė
mums savo eilėraštį "Vieš
paties pasauly”.
Literatūros pamoka pra-

Nr.. 21 — 13

FILATELIJA
Nr.4

JAV išleido šiuos naujus
Chicagos ateitininkai sen
pašto ženklus: 1. Balandžio
draugiai šiais metais jau
16 d. išleistas 20 centų paš
suruošė poetų — Eglės
to ženklas, kuriuo pamini
Juodvalkės ir Kazio Bradūma 50 metų sukaktis nuo
no poezijos knygų sutiktu-,
National Archives Akto pa
ves, o gegužės 11 d. ir su
skelbimo. šis aktas buvo
sitikimą su aktore rašytoja
kongreso paskelbtas 1934 Birute Pūkelevičiūte. Va
metais.
karonę pradėjo ir jai vado
vavo K. Pabedinskas, sutei
kęs enciklopedinių žinių
apie šio vakaro viešnią.
Birutė Pūkelevičiūtė yra
talentinga ir įdomi asme
nybė. Dviejų valandų po
kalbyje, atskleidė savo gy
Persikėlė į Chicagą ne
venimo reik šmingesnius
rašyti
romanus, nes ir
įvykius, kūrybos įvairumus,
Montrealyje
sėdint galima
perėjimus iš vieno žanro į
rašyti,
bet
vaidinti,
rečiPašto ženklo piešinyje
-kitą. Nuo pat maželis pa
tuoti
savo
ir
kitų
kūrybą.
parodyti
Abraham Lincolno
mėgo teatrą, nes su tėvais
Pirmoji
knyga
METŪGĖS
ir
George
Washingtono si
lankydavosi Kauno teatre,
išvydo
pasauli
1952
m.,
to?
luetai ir įrašas: "What is
nors dar ne kažin kiek tepast, is prologue, 1934suprasdavo. Baigiant gim liau — Aštuoni lapai, Auk
1984”. Remiantis šiuo aktu
naziją, trauka teatrui buvo so žąsis, Devyni lapai, Nau
jųjų
metų
istorija,
žydra
ir
1934
m. buvo įsteigta Natokia didelė, kad jų treje
geltona,
Salomėja
painia

tionalinė
Archyvų Taryba
tas, tėvams nežinant, atsi
vose.
ir
skiriamas
valdinis archi
lankė į Dauguviečio studi
Poros
valandų
pasakoji

varas.
šie
tarnautojai
rūpi
ją ir buvo priimti. Apie tai
mas,
įpinant
vieną
kitą
konasi
surinkti
įvairią
archy

sužinojus tėvams, namuose
miškesnį
nuotykį,
rašymo
vinę
medžiagą
ir
apsaugoti
tiesiog katastrofa. Mamai
ją būsimoms kartoms. Tarp
pareiškus, kad tik per jos bei vaidinimo aplinkybes,
neprailgo
ir
susirinkusieji
kitko, ši Archyvų Taryba
lavoną įžengs į dramos stu
atidžiai
išklausė.
Jau
minė

perėmė
visą buv. preziden
diją, ji supratusi pažodžiui
jau,
kad
Birutė
Pūkelevi

to
Franklin
D. Roosevelto
ir labai išsigandusi. Kas gi
biblioteką ir turi netgi taip
tada bus, jei mamytė nu čiūtė yra devynių amatų ir
dešimto bado žmogus. Ką
vadinamos "Tokyo Rožės"
mirs?!
daro:
ar
vaidina,
ar
reži

propagandinius
pranešimus
Po dramatinių pokalbių,
suoja,
ar
rečituoja,
ar
pra

j
uostose.
surado išeitį ir sutarė, kad
2. Gegužės 4 d. išleido
Birutė stos į universitetą ir veda didžiuosius, minėji
mus,
viską
daro
iki
smulk

keturis
vasaros olimpinius
įsigys pragyvenimui profe
menų
apgalvojus,
suplana

20
centų
pašto ženklus,
siją, o laisvalaikiu eis į dra
vus,
pasiruošus.
Nemėgsta
ženklai
išleisti
blokais.
mos studiją. Pasirinko žur
paviršutiniškumo,
bet
ieš

.
2.
Gegužės
4
d. išleido
nalistiką, nes tereikėjo tik
ko
žodžio
ar
sakinio,
kad
vasaros
olimpinius
20 centų
trijų metų studijų, kad
pašto ženklus, ženklai iš
greičiau galėtų pilnu laiku tik būtų savo vietoje ir ati
tiktų skirtą reikšmę.
leisti blokais.
įsijungti į dramą.
Susirinkusieji
triukšmin

Vasaros olimpiniai žaidi
Ėjo karas, pasitrauki
gai
paplojo,
o
rengėjai,
mai
bus šią Vasarą Los An
mas, Dancigo apsupimas,
gausiai
susirinkusius,
pa

geles
mieste. Pašto ženkemigracija ir kūrimasis.
vaišino
įvairiomis
gėrybė

Teatras jos nepaleido. Monbėgo labai greit ir nenorė
trealyje susirado tokių pa mis ir vyneliu. Buvo pui
jome jos nutraukti. Atsi
čių teatro alkoholikų, kaip kus atgaivos vakaras.
sveikinome poetą Brazdžioir ji pati. Kūrė, vaidino, pla
nį, bet ši pamoka pasiliks
navo. Vietos lietuvių užnu MUS APLANKĖ POETAS
mūsų atmintyje ilgą laiką.
garis buvo per mažas ir
B. BRAZDŽIONIS
veiklos dirva per siaura, o
Saulius Gaižutis
Balandžio 28 d. Kr. Do
finansiniai ištekliai skur
Kr. Donelaičio aukšt.
dūs. Pastatė ir režisavo K. nelaičio lituanistinės mo
mokyklos, 8 kl.
Borutos Baltaragio malūną kyklos 7-sios ir 8-sios kla
mokinys
ir B. Sruogos Milžino pa- sės mokinius aplankė poe
unksmę. Paruošė, režisavo tas Bernardas Brazdžionis,
ir išleido minėtų veikalų atvykęs iš Los Angeles. Mo
kinius su poetu supažindino
mokyklų direktorius Julius
WANTED
širka, primindamas, kad
EXPERIENCED SEW1NG MACHINE
MECHANIC FOR WOMENS APPAREL
mokyklos motto "Mylėsi
Good benerilitl 5 paid holidoys. paid
Lietuvą iš tolo visa širdim,
vacation, hospital čc life insurance.
Apply in person ‘The Lorch Co., 1204
visais jausmais” yra paim
W. Henderaon, Cleburne Tx. 76031
I 645-6001 or The Lorch Cc., 125 S.
tas iš B. Brazdžionio eilė
Main, West, Tx. 76691, 214-826-5259.
(18-21)
raščio "Lietuva iš tolo”.
Poetas padėkojo direktoriui
0WNER OPERATORS
už mokyklai pasirinktą
The /asu: t grovvinp trucking company in Charleston, S. C. and Savanmotto.
nah, GA. need s Owner Operators.
Fays $.72 loaded/5.64 empty mile.
Netikėjau kad B. Braz
Fuel advanccs. Good company bene
fits. Requirements; Tandem sleeper
džionis
yra toks įdomus
tractor. Drivcr tnust meet DOT requiremcnts. Call:
žmogus ir moka "užburti”
TAYLOR-MAID
jaunimą. Su humoru prisi
TRANSPORTAT1ON
minė savo apsilankymą vie
Charleston, S. C.
noje Chicagos mokykloje.
803-717-0559
Mokiniai buvo užklausti,
Buvusios clevelandietės skautės "cobros”, susirinkusios ge
Savannah, Ga.
kurie pažįsta apsilankiusį gužės mėn. Las Vegas, linki gero vėjo Clevelando skautėms.
GA — 1-800-282-3134
svečią ir kas jis toks esąs? Iš kairės: Vilija Mockutė, Dalia Čiurlionytė, Dalia Jurgaitytė,
or 912-966-2086
(19-28)
Iš visų mokinių tik viena Asta Karaliūtė ir Marytė Petkevičiūtė.

Antanas Bernotas

luose parodytas šios sporto
rūšys: nėrimas į vandenį,
šokimas į tolį, vyrų ristynės ir moterų baidarių
lenktynės. Taip pat išleis
tos 13 centų atvirutės, ku
riose parodytas olimpinės
ugnies nešikas.
KANADA kovo 15 d. iš
leido 32 centų pašto ženk
lą Yellowknife miestelio 50
metų įkūrimo sukakčiai pa
minėti. ženkle parodytas
aukso plovėjų indas ir ka
syklų pastatas.

Yellowknife miestelis yra
pačios šiauriausios Kanados
provincijos — Northwesit
Territory sostinė ir randa
si prie Didžiojo Vergų eže
ro šiaurinės įlankos. Pati ši
teritorija tęsiasi ųuo Yukono vakaruose iki Grenlan
dijos rytuose ir taip pat
apima visas salas iki šiau
rės ašigalio. Pats mieste
lis vardą gavo nuo ten gy
venusių indėnų giminės, ku
rie prie diržo nešiojo žalva
rinius, atseit geltonus*'pei
lius. Tačiau pats miestelis
buvo įkurtas tik 1934 m.,
tai apylinkėje buvo aptik
tos aukso ir kitų metalų
gyslos, šiuo metu mieste
lyje gyvena apie 6000 gy
ventojų.

V. VOKIETIJA išleido 80
pfenigių pašto ženklą Triero miesto 2000 metų įkūri
mo sukakčiai paminėti.

Trieras yra Mozelio upės
slėnyje netoli Liuksembur
go sienos. Mieste įkūrė ro
mėnai imperatoriaus Au
gusto laikais apie 15 metų
prieš Kristų ir pavadino jį
Augusta Trevirorum. Kaip
romėnų provincija jis pasi
liko kelis
šimtmečius.
Daug istorinių pastatų pa
skutinio karo metu buvo
sunaikinta. Mieste ir apy
linkėse gausu pramonės.
Trieras ypač garsus Moze
lio vyno gamyba.
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CLEVELANDO ABITURIENTAI
• ABITURIENTŲ pager
bimo balius įvyks birželio 2 d.
7 v.v. Lietuvių namų salėje.
Programas atlikime dalyvaus
aktorius-humoristas Vitalis Zu
kauskas iš New Yorko. Gros
Strimaičio orkestras.
LB Ohio apygardos valdyba
kviečia visus dalyvauti ir sma
giai praleisti tą vakarą.

1984 m. gegužės 24 d.

DIRVA

nistinę mokyklą, stovykla
vo skautų ir Neringos sto
vyklose.
žada studijuoti fizikos
terapiją (physical therapy)
Clevelando valstybiniame
universitete.

ŠEŠTADIENI, BIRŽELIO MĖN. 2 D., 7:30 VAL. V AK.
1983-84 MOKSLO METŲ 15-TASIS

ABITURIENTŲ PAGERBIMO

BALIUS
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE.

Programoje aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS,
vakarienė su gėrimų priedais, šokiai grojant STRIMAIČIO orkestrui.

Bilietų kaina $15.00 asmeniui, jaunimui $10.00. Stalus po 10 ar pavieniai
užsisakyti pas Juozą čyvą — 486-5970, Stepą Butrimą — 481-2130, Juozą Mikoni — 531-2190 arba 481-6900.
Rengia JAV LB OHIO APYG. VALDYBA

• Saulius Bankaitis, Hen

riko ir Aldonos sūnus. Sau
lius šiais metais baigė Fairview aukštesniąją mokyklą.
Aktyviai dalyvavo mokyk
los veikloje būdamas ”Student Council” ir "National
Honors Society’ 'narys.
Saulius priklausė Fairvievv
gimnazijos plaukimo ko
mandai ir buvo trigubas
konferencijos čiampijonas,
ir laimėjo plaukimo stipen
diją į Endinboro Statė Uni
versitetą ir University of
Detroit.
Būdamas aktyvus gimna
zijoje, Saulius dalyvavo ir
lietuviš kame gyvenime.
Baigė šv. Kazimiero litua
nistinę mokyklą ir priklau
sė moksleivių ateitininkų
Maironio kuopai. Stovyklai
vęs Dainavos stovykloje ir
plaukė su žaibo komanda.
Kurį laiką grojo lumzdeliu
Čiurlionio ansambly.
Saulius pasirinko tęsti
mokslą Ohio Statė Univer
sitete, kuriame studijos in
žineriją.

•

Aldona Johansonaitė,

Henriko ir Irenos Johansonų duktė baigė EastlakeNorth gimnaziją ir priimta
Į National Honor Society.
Aldona baigė, muzikės
Onos Mikulskienės, kank
lių studiją, priklauso Čiur
lionio kanklių orkestrui.
Neringos skaučių tuntui,
lankė šv. Kazimiero litua

konkurse gavo pirmą vietą
šv. Juozapo gimnazijoje
gimnazijoje.
lošia krepšinio ir beisbolo
Sportuoja žaibo tinklinio komandose. Laimėjo "Aka
ir kerpšinio komandose, šo demiko” premiją turėdamas
ka Grandinėlėje ir kuri lai aukščia u s i u s pažymius
ką buvo Vaidilos teatro na krepšinio komandoje.
rys. šiais metais baigia šv.
Kazimiero lituanistinę mo
kyklą. Daugiausiai yra įsi
jungęs į moksleivių ateiti
ninkų veiklą.
Studijas tęs University
of Michigan, studijuos filo
sofiją, istoriją arba kalbas.

• Daina Mataitė, dr.
Giedrės ir dr. Stepono Ma
tų dukra baigė Holy Name
gimnaziją. Visus keturis
metus priklausė "National
Honor Society”, mokyklos
lotynų ir biologijos klu
bams.
šiais metais Daina taip
pat baigia lituanistinę mo
kyklą. Yra daugelį metų
pirmaujanti savo klasėje.
Dešimtame skyriuje buvo
atžymėta už daugiausiai
perskaitytų knygų šv. Ka-.
zimiero lituanistinės mo
kyklos skaitymo konkurso
istorijoje.
Daina mėgsta muziką ir
meną. Jau dešimt metų
kaip ima piano pamokas.
Sporte daugiausia reiš
kiasi plaukime ir slidinėji
me.
Skautauja nuo paukšty
tės amžiaus. Daina yra sto
vyklavusi keliose Tautinėse
stovyklose ir-dalyvavo 1978
m. TS Australijoje.
Studijas tęsti Daina yra
• Arūnas Apanavičius,
priimta j John Carroll Uni
Danutės
ir Romo Apanavi
versitetą. Pasirinkta moks
čių sūnus, baigia Šv. Juo
lo šaka yra odontologija.
zapo gimnaziją, kurioje bu
vo vienas iš dešimt geriau,
šių mokinių ir yra "National Honor Society” narys.
Rudenį pradės lankyti
Daytono arba Bostono uni
versitetą. Yra laimėjęs ka
riuomenės ROTC stipendiją
į Bostono universitetą, Ma
rijonų stipendiją į Daytoną, taip pat stipendiją į
John Carroll universitetą,
Clevelande. Studijuos fifinansus ir ateityje nori
tapti investavimo patarėju.
1983 metais baigė šv.
Šv. Kazimiero Lituanistinę
mokyklą. Priklausė Vaidilos
teatrui, su kuriuo teko da
lyvauti Dramos festivaly
• Danius Barzdukas, Vi je Chicagoje, kur teatras
dos ir Gyčio Barzdukų sū laimėjo tris pirmąsias pre
nus, studijavo šv. Juozapo mijas., Taip pat priklauso
gimnazijoje, būdamas lie žaibo sporto klubui. Lošia
tuvių visuomenėje aktyviu krepšinį vyrų ir jaunių ko
nariu. Mokslas mokykloje mandose. Dalyvavo Pasau
gerai sekėsi. Yra laikraščio lio Lietuvių sporto žaidy
redaktorius ir ”National nėse Chicagoje. Yra ateiti
Honor Society” prezidentas. ninkų moksleivių valdybo
Vaidino gimnazijos teatre je, priklauso prityrusiems
ir "Ohio Math League” skautams Pilėnų tunte.

mo lituanistinę mokyklą,
priklausė moksleivių atei
tininkų Maironio kuopai ir
2 metus buvo kuopos se
kretorius. Vincas jau dau
gelį metų stovyklauja, va
dovauja bei dirba įvairiose
stovyklose Dainavoje ir da
lyvauja suvažiavimuose bei
kursuose. Priklauso žaibo
sporto klubo krepšinio ko
mandai. Vaidino Vaidilos
teatro "Posėdis pragare”
pastatyme.
Vincas studijuos Univer
sity of Dayton "communications” ir anglų kalbą.
• Neringos skaučių tun

tas, per tunt. D. Vodopolienę Dirvai paremti atsiuntė
10 dol. Ačiū.

♦ Vincas Staniškis, Džiu
go ir Dalios Staniškių sū
nus, gegužės mėnesį baigia
šv. Juozapo gimnaziją. Jis
4 metus žaidė mokyklos te
niso kamandoje, dalyvavo,
mokyklos chore ir priklausė
"National Honor Society”.
Dalyvavo mokyklos muzikaIinio vaidinimo pastatyme.
Už gerą mokymąsi-buvo iš
rinktas "National Merit
Finalist” ir laimėjo stipen
diją į Dayton universitetą
iš National Merit Scholarship Corporation, Marianist Society ir Ohio valsti
jos.
Vincas taip pat aktyviai
dalyvavo lietuviškame gy
venime. Baigė šv. Kazimie-

NATIONWIDE
INSURANCE
Nationw«3«

on yov

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si i OBEI.ENIS a pd ra ūdos
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUJ (216) 461-3500.

Reikalinga aktyvi pensi
ninkų pora pietų Floridoje

netoli jūros, sodo, daržo ir
baseino apžiūrėjimui. Už
tai gauna dviejų miegamų
jų namą gyventi. Skambin
ti (305) 772-4455 arba
kreiptis į Dirvą tel. (216)
431-6344 arba rašyti į Dir
vą P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103. (21-28)

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbora Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

936 East 185tti Street, Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216) 531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
teikianti jaukią atmosferą liūdesio
valandoje. Didelė aikštė automobi
liams pastatyti.

1984 m. gegužės 21 d.
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DIRVA

BALIŲ - KONCERTĄ
š.m. gegužės 26 d., šeštadienį, 8 v.v.

Lietuvių Namų salėje,
groja — Ilona Kupreviciūtė. Solo dainuoja — Rita
Balytė. Kanklėmis palydi ir
solo groja — Elena Muliolytė. Rageliu (birbyne) gro
ja — Jonas Muliolis. Pro
gramą veda, režisuoja ir
dailųjį žodį interpretuoja —
Vilija Nasvytytė.
Savo repertuare viene
tas dainuoja lietuvių liau
dies ir lietuvių kompozito
rių dainas bei tarptautines
lengvesnio žanro dainas.

................................................. .

Maloniai kviečiame į

877 EAST 185 STREET, CLEVELAND, OHIO 44119.
Meninę programą atliks VLADAS VIJEIKIS iš Chicagos ir Člevelando
jaunų vyrų — vienetas "UŽDAINUOKIM”, vadovaujamas A. BIĖLSKAUS.

Bilietų kaina $15.00 asmeniui, kuriuos telefonu galima užsakyti pas A;
Jonaitį (531-4608), A. Mackuvienę (692-2031) ar E. Maslauskienę (692-1921).
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ SĄJUNGA

• Memorial dienos pro
ga šį penktadienį, gegužės
25 d. 4-7 vai. vak. Visų Sie
lų kapinėse bus dedamos
tautinės vėliavėlės ant lie
tuvių kapų.
Jau eilė metų, kaip ši gra
ži tradicija yra palaikoma
skautininkių draugovės rū
pesčiu, gražiai talkinant
Neringos ir Pilėnų tuntams.
Vladas Vijeikis, kuris moka
Kaip ir kasmet, maloniai
baliaus svečius prajuokinti iki
kviečiami
visi kas tik gali
ašarų, į Clevelandą atsiveža
prisidėti
ir
talkinti mūsų
didelį siurprizų maišą.
mirusiųjų kapų puošime.
s
Prašom skambinti J. Bud
ĮDOMI BALIAUS
rienei
238-4337.
PROGRAMA

ALT S-gos seimo baliuje
• Grandinėlė, ir jos vado
š. m. gegužės mėn. 26 d.
vai
p. Sagiai, atsidėkodami
Dainos vienetas "Uždainuokim”, vad. A. Bielskus, kuris šį šeštadienį, gegužės 26 d. ALT
Člevelando Lietuvių Na
už
nuolatinę
paramą,
Dirvai
S-gos
seimo bankete Lietuvių Namuose atliks meninę programą. Iš kairės: V. Gyvas, P. Nas
muose, svečiai turės progos
vytis,
R.
Urbaitis, G. Motiejūnas, M. Tatarūnas, J. Muliolis, TSd. Kijauskas, D. Motiejūnas ir P.
atsiuntė
auką
25
dol.
Ačiū.
išgirsti įdomią programą.
Žiedonis.
J. Muliolio nuotr.
Be Vlado Vijeikio, kuris
visad moka prajuokinti pub
liką, šį kartą Člevelando
HOUSES FOR SALE
jaunų vyrų vienetas "Už
dainuokim” pasirodys su
Neff Rd. Beautiful double,
nauju repertuaru. Vienetui
close to church and school.
• OHIO AUTO BODY,
vadovauja ir diriguoja Al
savininkas
Jonas Švarcas,
girdas Bielskus.
Owner finansing 10%.
35571 Vine St., Eastlake,
Dainuoja: Darius Motie
Collimvood 4 bedrooms,
Ohio 44094, sąžiningai ir
jūnas, Paulius žiedonis,
aluminum sided, colonial,
gražiai atlieka visus auto garage, nice yard.
Edmundas Kijauskas, Jo
mobilių taisymo darbus. Iš
nas Muliolis, Marius Tata
Information ask for Anton
nelaimės
vietos pašaukius.
rūnas, Rytas Urbaitis, Gy
Cameo Really 261-3900
automobilį atitempia į savo
tis Motiejūnas. Paulius Nas
Anton
Matic 351-6787
dirbtuves ir greitai pataiso.
vytis ir Vitas čyvas. Piani
Clevelande jau pardavinėjami VII Lietuvių Tautinių Šokių Skambinkite tel. (216) 942nu akompanuoja: Kristi Šventės suvenyrai: marškinėliai, kepurės, ženkleliai, lipinukai.
Skaitykite ir platinkite
8038 ir viskas bus sutvar
na Kuprevičiūtė. Trumpete Pardavinėjimu rūpinasi V. Butkuvienė ir R. Degutienė.
DIRVĄ
kyta.
V. Bacevičiaus nuotr.
HELP WANTED
Honest, dependable and
steady woman. Housework
2-3 days a week. Cal:
932-9470 or 321-1849
8-10: 30 a. m. 4:30-8 p. m.

Su dideliu pasisekimu Clevelande koncertavęs iš New Yor
ko vokalinis vienetas "Harmonia”, kuri sudaro William Smiddy,
P. Tutinas, V. Ralys. B. Malinauskienė ir A. Butkutė.
V. Bacevičiaus nuotr.

Ūkis mieste, 3 akrai, arti
Dievo Motinos parapijos.
Daug vaismedžių ir visokių
rūšių uogų. Didelis 6 mie
gamųjų namas, 2 pilnos vo
nios, 2 toiletai. Galima ap
žiūrėti sekmadienį, gegužės
27 d. nuo 12-4 vai p. p.
17902 Nottingham Road
(East Lake Shore). Prašo
ma $89,500.
Čipkus Realty
943-0910

Gražiai praėjusioje Clevelande ateitininkų pavasario šven
tėje P. Staniškis sveikina ateitininkus studentus gavusius spal
vas.
"
V. Bacevičiaus nuotr.

DIRVA
• Dirva ateinančią savai
tę dėl Memorial dienos šven
tės neišeis. Sekantis nume
ris išeis birželio 7 d. data.
• A. A. Kazio Siliūno at
minimui, vietoj gėlių ant jo
kapo, M. Juodviršis, gyv.
Montreal, Kanadoje, Dirvai
paremti atsiuntė 50 dol.
Ačiū.
• Daytona Beach ir apy
linkių lietuvių klubas, per
sekr. J. šileikį, Dirvai pa
remti atsiuntė 25 dol. Ačiū.

• Stasys Motuzas, skulp
torius, gyvenąs Vechtoj,
Vokietijoje, siųsdamas 30
DM rašo, kad regėjimas
taip susilpnėjo, jog be pa
didinamo stiklo nebegali
laikraščio skaityti.

CAPE COD
DAIL, V. VIZGIRDOS
SUKAKTIES MINĖJIMAS

Mūsų Cape Cod apylin
kės vienas iš iškilių gyven
tojų yra dailininkas Vikto
ras Vizgirda šiai metais su
laukęs garbingos ir darbin
gos 80 m. amžiaus sukak
ties. Ir vis dar judrus dir
ba kuria, piešia ir visur da
lyvauja.
LB Apylinkės valdyba
suruošė kuklų priėmimą-minėjimą, viename iš geriau
sių Cape Cod restoranų —
East Bay Lodge — Osterville.
Minėjime dalyvavo dail.
V. Vizgirdos artimi drau
gai iš Bostono, Providence
ir kiti, žinoma, iš Cape Cod.

Korp! Neo-Lithuania Filisteriui
A. t A.

BENEDIKTUI SIMONAIČIUI
iškeliavus amžinybėn, žmoną ADELĘ ir bro

lį — Korp! Neo-Lithuania filisterį ALFON

SĄ su šeima, nuoširdžiai užjaučia
Korp! Neo-Lithuania
Vyr. Valdyba

Kolegai neolituanui

BENEDIKTUI SIMONAIČIUI
mirus, žmonai ADELEI, broliui ALFAI su

Apylinkės pirmininkas V.
židžiūnas pradėjo minėji
mą, perskaitė ir Įteikė sim
bolinę pasveikinimo adresą
su visų dalyvavusių para
šais ir linkėjimais. Irena
Jansonienė prisegė baltą
gvazdiką Viktorui ir įteik’ė
gėlių puokštę Vizgirdienei.
Pirmiausia buvo valgomi
pietūs, po to dail. J. Rūtenio paskaita, sveikinimai ir
dar viena staigmena.
Pavalgius pietus dail. J.
Rūtenis labai išsamiai pa
ruoštoje paskaitoje apibu
dino dail. V. Vizgirdos gy
venimo ir jo sukurto meno
etapus. Jo darbų gausu Lie
tuvoje, Europoje ir Ameri
koje, todėl viską aptarti
reikėtų ne paskaitos, bet
studijinės monografijos.
Vizgirda meną pradėjo
studijuoti Lietuvoje pas
Justiną Vienožinskį, vėliau
Kauno Meno Mokykloje ir
ją baigęs išvyko studijuoti
j Paryžių. Grįžęs mokytoja
vo gimnazijose ir 1940 m.
buvo Vilniaus Akademijos
inspektorius ir vėliau direk
torius.
Vokiečiams Akademiją
uždarius dail. V. Vizgirda
atsidūrė Vokietijoje ir nuo
1946 m. iki 1949 m. buvo
Tapybos studijos vedėjas
ir mokyklos administracinis
direktorius dail. V. K. Jo
nyno Įkurtoje ir vadovauja
moje Ecole dės Arts et
Metiers Freiburge, Vokie
tijoje.

1950 m, emigruoja į
Ameriką ir Įsikuria Bosto
ne dirbdamas vitražų stu
dijoje. Išėjęs Į pensiją per
sikelia gyventi į Cape Cod
sodybą-stūdiją, kur ir da
bar gyvena ir kuria.
Meninėje veikloje daly
vauja nuo 1930 m. Dalyva
vo visose Nepriklausomų
Dailininkų ARS Kolektyvo
ir Lietuvos Dailininkų Są
jungos rengiamose parodo
se. Taip pat Įvairiose Ame~ rikos miestuose New Yorke, Chicago, Boston, Toron
to, Hamilton, Niagara Falls
ir kt. Jo darbų yra Įsigiję
visa eilė galerijų, muziejų,
Įstaigų ir privačių asmenų
Lietuvoj, Europoj ir Ame
rikoj.
Yra gavęs daugelj Įvai
rių premijų tarp jų 1972
m. Vasario 16 d. garbei
skirtoje parodoje premija
už tapyba ii- 1979 m. meti
nę premiją už meną (Kul
tūros Tarybos skirta). Reiš

NEW YORKO LIETUVIŲ VYRŲ
CHORAS "PERKŪNAS”,

maloniai kviečia visus New Yorko ir kai
myninių valstijų lietuvius ir jų svečius
atsilankyti į mūsų choro

20-TIES METU SUKAKTIES

KONCERTĄ
C

š. m. birželio mėn. 2 d., šeštadienį,
KULTŪROS ŽIDINYJE,
341 HIGHLAND BLVD., BROOKLYN, N.Y.

Po koncerto bus priešatostoginė linksma va
karienė su šokiais, perkūniečių sutartinėmis, rate
liais ir žaidimais!.. šokiams gros ir dainuos links
mi ir nuotaikingi ”.JINAI IR TRYS GINTARAI”!
BUFETAS — šalta užkanda ir... šilti patie
kalai. BARAS — švelnios ... lengvos ir taurios
atgaivos: LOTERIJA — kaip ir visuo
met ir vertingi laimėjimai ! ! !

• Koncerto pradžia — 7:30 v. v. punk
tualiai. Kokteiliai — 6:30 v. v. Įėjimas — 7
dol. Jaunimui iki 15 m. 3 dol.
Patartina vakaronei stalus užsisakyti! Skam
binti: P. Tutinas — 647-1406 arba L. Drangauskas — 296-5655.
TIK JŪSŲ ATSILANKYMAS — MUMS YRA
ATPILDAS, ! ’ !

kiasi lietuvių spaudoje Įvai
riais meno puoselėjimo ir
jo išlikimo klausimais. Dail.
Vizgirdos ištikimybė menui
ir jo pasirinktam keliui, tą
meną perkelti i kūrybines
drobes, lydi visą gyvenimą.
Tuo jis individualus ir iš
karto atpažįstamas, stipriai
stovįs parnaso viršūnėse.
Šia proga linkime jam iš
tvermės ir sveikatos dar il
gus metus nešti deglą vis Į
aukštesnes pakopas.
Po, paskaitos vyko svei
kinimai. Inž. Kubilius svei
kino LB Bostono Apygar
dos vardu. Irena Galinienė
— Moterų organizacijų ir
savo šeimos vardu ir įteikė
asmeniškai parvežtus iš
šventosios žemės vitražų
reprodukcijas. Dr. inž. J.
Gimtutas — skautų veikė
jų vardu. Dr. J. Girnius ar
timas prietelius pasakė, kad
jis yra rašto, o ne žodžio
žmogus todėl trumpai kal
bėjo apie ištikimybę ii- iš
tvermę.
Raštu sveikino dr. A. But
kus — LB Krašto valdybos
pirmininkas ir kiti.
Po to kalbėjo solenizantas dail. V. Vizgirda, gra
žiai su humoru padėkojęs

Mylimai Motinai

A. A.

MARIJAI STATKEVIČIENEI
mirus, liūdinčią dukrą, Korp! Neo-Lithuania

žmona, AUDRONEI GAIŽIŪNIENEI su šei/
ma, giminėms ir artimiesiems nuoširdžią

filisterę, STEFANIJĄ su vyru ALEKSAND

užuojautą reiškia

šeima, nuoširdžiai užjaučia

Halina ir Edvinas Bakenai
Vytautas Aleksandrūnas

RU TRAŠKUSJr sūnų JURGĮ STATKŲ su

Korp! Neo-Lithuania
vyr. valdyba

rengėjams ir visiems daly
viams. •
Pirm. V. židžiūnas pra
nešė, kad dail. V. Vizgirda
suteikė visiems didelį savo
kūrinį, kurį čia dalyvau
jantieji galės laimėti. Už
tai jam nuoširdi padėka. P.
Vizgirdienė ištraukė bilietą
ir laimingasis buvo Česlo
vas Mickūnas, LB Krašto
tarybos narys, kuris laimė
jo paveikslą.
Svečiai iš Bostono ir ki
tur bei artimesni prieteliai
buvo pakviesti i Vizgirdų
sodybą, kur prie vyno ir
lietuviško sūrio bei kitų
stipresnių gėrimų ir valgių
buvo praleista keletą malo
nių valandų sprendžiant
vietinės ir tarptautinės pro
blemas.
(jed)

• Latvių kultūrinis žur
nalas TREJI V ARTI, nr.
98, 1984 m., paskelbė kelio
mis nuotraukomis iliustruo
tą Algirdo Gustaičio straip
snį apie lietuvių tautinius
šokius, pagrindinį dėmesį
skiriant Los Angeles tauti
nių šokių ansambliui Spin
dulys, kuriam daug metų
vadovauja Ona Razutienė.
Duota keletas nuotraukų
apie lietuvių tautinius šo
kius, netgi Česlovo Valde>maro Obcarsko eilėraštis
lietuvių kalba "Balerina”,
greta balerinos J. Makūnai
tės.
•

Rašinys išskirtinai Įdo
mus dar ir tuo, kad šiemet
Clevelande ruošiama lietu
vių tautinių šokių šventė.
Mūsų organizatorių, jauni
mo gražios pastangos, kaip
matome .pagarbiai įvertina
mos latvių spaudoje. Treji
Varti administratoriaus ad
resas : P. O. Box 1594, East
Lansing, Mich. 48823. At
skiro nr. kaina 5 dol.

