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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ATEITIES VIZIJOS
Kokios tikėtis Lietuvos?
Vytautas Meškauskas
Kartais nusibosta skaityti ir
rašyti apie bėgamuosius įvy
kius. Norisi pagalvoti kur jie
veda ir kas galėtų būti, jei bū
tų taip ar kitaip. Sį kartą tokį
pasvarstymą išprovokavo Alek
sandro Štromo - Bronio Railos
ginčai Akiračiuose. Pirmasis,
aptardamas Railos Raibų
Agavų knygą, nesutinka su jos
autoriaus grynai nacionaline
mūsų tautos tragedijos inter
pretacija, su teigimu, kad Lie
tuvos nepriklausomybės prie
šas visada liks Rusija, kokio
mis spalvomis ji besidangstytų. Štromas cituoja Railą:
‘Maskolis yra maskolis ir jis vis
lieka tas pats. Nors anuomet
juodas žandarinis, šiandien
raudonas emgebestinis, anuo
met aleksandrinis ir nikolinis,
dabar lenininis, stalininis ir
brežnevinis - bet Lietuvos ne
priklausomybės idėja jam vie
nodai nepakenčiama’.
Tai populiari pas mus, bet anot Štromo - klaidinga pa
žiūra.
‘Beveik kiekvienas papras
tas rusas, paklaustas apie so
vietų valstybę, pasakys, kad
pastaroji yra antirusiška jėga,
sukurta rusams pavergti bei
engti kitataučių - pirmoje ei
lėje žydų, bet taip pat ir lenkų
latvių, gruzinų bei kitų - ir
kad ji lieka tokia iki šios die
nos. Iš tikrųjų gi, Rusija, Lie
tuva ir kitos komunistų valdo
mos tautos yra pavergtos ne
kitataučių, bet globaliai orien
tuotų marksistinių-ideologinių
klikų, atsisakiusių tautiškumo
ir siekiančių savo ideologijos
vardan pavergti visas tautas,
jėga primetant joms komunis
tinę sovietinio tipo santvarką,
kuri iš esmės svetima ir prie
šiška bet kuriai tautai. Todėl
komunistai pagal apibrėžimą
yra visų tautų priešai, o pir
moje eilėje yra priešai tų tau
tų, iš kurių patys yra kilę: ru
sai - rusų tautos, lietuviai - lieT
tuvių, o žydai - žydų. Kaip
jie mėgsta girtis - ‘pirmoje ei
lėje mes komunistai, o paskui
jau visa kita’.
Už tat kelias Lietuvai at
gauti nepriklausomybę esąs
tik vienas - iš vien su rusais ir
visomis kitomis komunistų pa
vergtomis tautomis kovoti
prieš sovietinę sistemą už
bendrą visų tautų išsilaisvini
mą. Tik geri santykiai su Ru
sija esą laidas ir pagrindas ne
priklausomybei.
Raila į tai atsikerta per du
Akiračių numerius, po trupu
tį, mano nuomone, atsitrauk
damas iš užimtos griežtos pozi
cijos prieš maskolius. Girdi,
‘sutiksiu, kad Lietuvai nebūtų
išmintinga dirbtinai skatinti

nuolatinį nepagrįstą priešiš
kumą Rusijai. Per daug ne
prieštarausiu, kad dažno bač
kininko dar garsiai šūkaujama
retorika - mum vieniem jėga
išsikovoti laisvę nuo rusiškos
meškos - yra gerokai nerimta
svajonė’. ‘Duok Dieve, bet
abejoju ir kažkaip iš anksto
nujaučiu, kad maskolinio men
taliteto rusai ar jų dauguma
tur būt dar labai sunkiai pa
tikės tauriausiais dr. Štromo
wishful-thinking’ais ...’
Polemikoje keliami ir kiti
klausimai. Iš praeities ir atei
čiai. Mes tačiau šiuo kartu pa
silikime prie tautų draugiško
sugyvenimo problemos. Atro
do, kad praktika po antrojo pa
saulinio karo moko, kad suve
reninės valstybės nedaug pra
laimi susijungdamos į įvairias
politines, ūkines ir karines są
jungas.
Vakarų Europos
Bendroji Rinka, kuri pasirodė
visiems jos dalyviams naudin
ga, yra geras pavyzdys. Be to,
po truputį apsiprantama su
faktu, kad nors ne visi vieno
di, visi tačiau turi tam tikras
lygias teises - ir nebūtinai rei
kia kovoti, kad visus pavers
tam vienos tikybos ar tauty
bės.

Per paskutinius tris dešimt
mečius Amerikoje patys paste
bėjome pažangą - kaip sunku
anksčiau buvo prasimušti sve
timšaliui ar kitos odos spalvos
čiabuviui, tačiau dabar tai
pasidarė lengviau. Ir niekas
nesipiktina, jei viešose vietose
ar autobusuose kas nors šūkau
ja lietuviškai ar kaip nors
kitaip. Nesivaržoma ir dėl sa
vo pavardžių nepatogumo jas

(Nukelta į 2 psl.)

ALT S-gos naujasis pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas skaito savo pareiškimą. Prie prezi
diumo stalo: P. Bučas, V. Matonis, V. Lenkevičienė ir J. Budrienė.
J. Velykio nuotr.

AIT S-gos Seimas ir Vilties Draugijos
suvažiavimas
Vilties Draugijos
suvažiavimas
Jau įsisenėjusi tradicija,
kad Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos seimų
metu savo metinius darbus
atlieka ir Vilties draugi
ja, ant kurios pečių guli di
džioji
Dirvos
leidimo
našta ir su ja susiję finan
siniai rūpesčiai.
Dr. Danielius Degėsy s,
Vilties' draugijos pirmi
ninkas, suvažiavimo prezi
diumui pirmininkauti pa
kvietė iš Los Angeles ener
gingą ir populiarų Joną
Petronį, o jam į talką Pau
lių Švarcą ir sekretorės pa
reigoms Stefą Gedgaudie
nę. Darbotvarkė, registra
cijos, nominacijų, mandatų

Aurelija Balašaitienė

ir nutarimų komisijos buvo
suvažiavimo priimtos ir pa
tvirtintos su mažomis pa
taisomis.
Dr. Degėsys savo išsa
miame veiklos pranešime
padarė valdybos darbų san
trauką ir pasidalino ateities
darbų rūpesčiais, kurių be
ne pats svarbiausias yra
Dirvos finansinė parama.
1981 metais Detroite dviem
metam išrinktoji Vilties
valdyba savo kadenciją pra
tęsė vieneriems metams.
Valdybą sudarė Clevelande
gyvenantieji nariai: pirm,
dr. D. Degėsys, vicepirmi
ninkai dr. Viktoras Stankus
ir Aleksas Laikūnas, Chicagoj vykd. vicepirm. Jonas
Jurkūnas, vicepirm. Kazi
mieras Pocius, Adolfas

Dalis seimo dalyvių: B. Smetonienė, inž. A. Mažeika, inž. E. Bartkus, toliau matomi: Br.
Kasakaitis, A. Juodvalkis, dr. P. Švarcas ir kt
J- Velykio nuotr.

Švažas ir sekr. Juozas Ju
revičius. Pirmininkas pa
reiškė padėką kiekvienam
valdybos nariui už talką ir
sklandų bendradarbiavimą.
Iškeldamas finansų klausi
mą, pirmininkas pasiskun
dė, kad pastangos rasti dau
giau lėšų Dirvos finansinei
padėčiai sustiprinti nesusi
laukė reikiamų rezultatų,
čia dr. D. Degėsys paminė
jo kaip pavyzd) Simą Kašelionį, kuris jau per ištisą
eilę metų skiria Dirvos no
velės konkursams premi
jas, šiais metais ją padidi
nęs iki 2500 dolerių roma
nui premijuoti. Jo pavyz
džiu turėtų sekti ir kiti.
Dirva džiaugiasi pastoviu
skaitytojų skaičiumi ir žy
miais bendradarbiais, j sa
vo darbų planą dar įvedusi
knygų leidimą ir spausdini
mą. Dirbama sunkiose sąly
gose ir jau atėjęs laikas
Dirvai įsigyti modernią,
k o m piuterizuotą rinkimo
mašiną, kuriais sutelkti lė
šas turėtų įsipareigoti su
važiavimo atstovai. Nežiū
rint esamų sunkumų, Dirva
yra vienas iš geriausių
Amerikos lietuvių laikraš
čių, kurio turinį ir meninį
apipavidalinimą savo ran
kose turi jos ilgametis re
daktorius Vytautas Ged
gaudas. Dr. Degėsys pasiūlė
suvažiavimui išreikšti viešą
padėką redaktoriui. Ta pro
ga buvo sugiedota sponta
niškai "Ilgiausių metų".
Taip pat buvo užsiminta,
kad Los Angeles lietuvių
pastangomis "Lietuvių Die(Nukelta į 7 psl.)'
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D-Day’ mintys. - Reaganas gerinosi sovietams, tačiau tie nežino >
-------- kaip atsakyti. - Ežio taktika. - Vilkas apie Jalta. _ _ _ _ i
Pereitą savaitę laikraščiuose dančių bombų dislokaciją Va ve stebinti Rusija, atrodo, gali I
ir TV dominavo JAV ir britų karų Europoje ir jas net būti pavojinga. Iš tikro kol ;
išsilaipinimo Normandijoje 40 atšauktų, jei būtų pasiektas kas tai šviesiausias šiaip jau
metų sukaktis. Prezidentas galimas patikrinti susitarimas gana tamsių 1984 metų taškas
Reaganas nepraleido tos geros (Kaip žinia, sovietai nutraukė Dėl dviejų priežasčių.
progos būsimiems rinkėjams
tuo reikalu pasitarimus Žene
Visų pirma jų užsienio po
pasirodyti iš pačios geriausios voje, kai JAV pradėjo vykdyti litika - nuo raketų Europoje
pusės. Juo labiau, kad minė 1979 metų NATO nutarimą iki Mozambiko - atsimušė į sie
jimas sutapo su pramoningų dislokuoti tuos ginklus Vak. ną. Černenkai ji atrodo ne
valstybių viršūnių konferenci Europoje.)
pramušama. Jis nieko nepa
ja Londone ir prezidento apsi
Sovietai į tai reagavo neti darė, kad išnaudotų Reagano
lankymu savo protėvių žemėje kėtai greitai. -Jų KGB organas administracijos nepasisekimą
Airijoje. Įdomu, kad Reaga - žinių agentūra Novosti - tuo Libane, ar paaštrinti Lotynų
no populiarumas ten nėra di jau pavadino tą Reagano pa Amerikos problemas.
Jis
delis. Turbūt pagal taisyklę,
siūlymą ‘nieko naujo’, o pats nebandė net pagerinti savo
kad savo namuose pranašu
Cernenko pareiškė pas jį at santykių su Kinija Amerikos
nebūsi. Būdinga šių laikų nuo silankiusiam Rumunijos pre sąskaiton. Jis puola tik ten, I
taikai, opozicijoje prieš ji,
zidentui Ceausescu, kad sovie kur nesitiki rimto pasiprieši
sprendžiant iš TV, aktyviai
tai neatnaujins derybų, kol nimo - Afganistane ir prieš Sa
dalyvavo dvasiškija, net kai
amerikiečiai neatitrauks tų charovą.
kurie vyskupai, kurie protesta savo ginklų, nors sovietai prieš
Jaunas, dinamiškas sovietų
vo prieš administracijos poli Vakarų Europos sostines yra vadas gal bandytų kur prasi
tiką Centro Amerikoje, lyg
nutaikę 350 savo tokių raketų! mušti. Nedinamiškas Cernen
norėtų komunistinio rėžimo įsi
Tokia greita reakcija priver ko, pirmininkaudamas septy
galėjimo EI Salvadore ir Nicatė N.T. Times kolumnistą niasdešimtmečių užsienio po
ragvoje.
James Reston konstatuoti, kad litikos komitetui, neatrodo
Turėdamas galvoje tas nuo
Reaganas turįs laimę - Irish kaip smogikas.
taikas, kurioms yra panašūs ir
Luck, nes faktinai Reaganas Išimtimi gali būti karai Piekįtų Europos kraštų nusiteiki siūlydamas nuolaidas, kurias tų-Vakarų Azijoje. Netiesa,
mai, Reaganas, kalbėdamas sovietai tuč tuojau atmeta - kad Persijos Įlankoje Rusija ir
Airijos parlamente, ištiesė so
sucementuoja NATO sąjungą, Vakarai turi tuos pačius inte
vietams alyvos šakelę. Girdi,
kurią sovietai yra užsimoję resus. Vakarų interesas yra
jis sustabdys amerikiečių vidu išardyti. Atseit, jie pasitar gauti nusipirkti tos srities naf
tinės distancijos raketų ir skrai- nauja ne sau, bet Reaganui, tą pakenčiamomis kainomis.
kurio perrinkimo norėtų iš Rusijai nereikalinga ta nafta
ir ne jos interesuose, kad Va
vengti.
• •• karai ją gautų. Būtų neįtikė
Tas faktas prisideda prie tina, jei sovietai nebandytų
(Atkelta iš 1 psl.)
ištarti tik angliškai mokan pažiūros sutvirtinimo, kad iš pasunkinti vakariečių padėti
tiems. Net didžiuojamasi sa tikro sovietai apsisprendė būti Persijos įlankoje, bet ir čia jų
daugiau priešiški Vakarams rankos nėra visai laisvos. Jis
vo skirtinga kilme ...
Tai viskas tinka, kol krašto negu kada nors anksčiau. Iš čia nenori nei Ajatolos visiško
ūkis auga, visas gyvenimas ša dalies dėl to, kad patys nežino laimėjimo, nei tiesioginio susi
kojasi. Bet ar nepasigirsta se ką daryti. Iš dalies todėl, kad dūrimo su JAV
Antroji priežastis, dėl ku
nas šūkis savieji pas savus’, tikisi, jog tokia jų laikysen gali
rios
rusų laikysena yra geras
kai susiduriama su kokiom iš Vakarų atnešti daugiau nuo.
dalykas,
esanti įtaka į Vakarų
nors augimui ir plėtimuisi kliu laidų negu nuoširdžios dery
Europos
viešąją
opiniją. Brež
bos.
Pagaliau
tokia
laikysena
timis?
Vokiečiai šiaušiasi
nevo
ir
Andropovo
laikais ru
yra
ir
dėl
to
jiems
naudinga,
prieš savo darbininkus-svečiussai
kovojo
už
palankumą
jiems
nes
kol
kas
neverčia
juos
ką
Prancūzai nori atsikratyti iŠ
Vakarų
europiečių
širdyse.
Ir
nors
daryti
ir
pasenusiai
jų
va

buvusių kolonijų atvykusiais.
daug
kam
atrodė,
kad
su
jais
dovybei
sukti
galvą.
Pagaliau gal pati geriausią
Prabėgęs mėnuo patvirtino galima susikalbėti, nepaisant
pavyzdi matome Izraelyje.
londoniškio
The Economist įvykių Afganistane, Lenkijoje
Juk kovoje dėl lygių teisių
prognozę.
Tada,
po jų pasi ir visų SS-20 raketų. Cernen
Amerikoje daugiausiai pasižy
traukimo
iš
olimpijados,
sa ko laikais Rusija grįžo į stali
mėjo žydai. Šiuo metu, žydų
ninę laikyseną.
vaitraščio
vienas
vedamųjų
emigracijai iš Sovietijos labai
Gromyko grąso lankytojams
samprotavo:
sumažėjus, didžiausią procen
iš
Vakarų, nebandydami iš
‘
Ko
rusai
nori?
Greičiausiai
tą įvažiuojančių i Izraelį tarpe
nieko. Kur nuves ta jų laiky šaukti sau jokių simpatijų.
sudaro Amerikos žydai. Jie
sena? Tikriausiai niekur. Tai Neslepia savo priešiško nusi
yra įkurdinami Judėjoje ir
kodėl jie taip elgiasi? Dėl to, statymo ir pats Cernenko. Ko
Samarijoje, kurios yra dau
kad jie yra rusai ir dabartinis tuo siekiama? Atbaidyti euro
giau žinomos Vakarinio Pa
jų vadas Cernenko yra tipiš piečius nuo amerikiečių rake
kraščio vardu. Iš ten visokiais
kiausias rusas nuo pat 1917 tų? Viskas, ką kol kas Cernen
būdais išstumiami nuo seniau
ko su Gromyko pasiekė, yra
m. revoliucijos pradžios ...’
gyveną palestiniečiai. Apie
*... Vakariečių galvojimas, tik pasikeitimas europiečių
tai raportažą skaitome birže
išmokytas Graikijos, Romos ir galvojime. Jie dabar pradeda
lio 4 d. Newsweek’e. Dabar
Reformacijos, tiki į tvarką ir manyti, kad gal Reaganas vis
tinė Izraelio vyriausybė, atro
aiškumą, todėl jis prileidžia, dėl to nebuvo visai klaidingas
do, laikosi jos koalicijos daly
kad po tokiu elgesiu slepiasi savo pažiūrose apie rusus.
vio rabino Kahane pažiūros,
Gal ateityje rusai atnaujins
koks nors planas ir tikslas.
kad Dievas ne tam išvedė žy
derybas
dėl atominių ginklų
Greičiausiai vakarietiškas gal
dus iš Egipto, kad juos apgy
kontrolės,
tačiau šiems metam
vojimas vėl nesuprato Rusijos.
vendintų demokratinėje sant
ir
gal
kiek
ilgiau liks teisus
Iš tikro Rusija nežino ką dary
varkoje. Arabams nėra vietos
graikų
poetas,
kuris sakė:
ti, todėl ji grįžta į save - Lokys
Izraelyje, nebent jie priimtų
‘
Lapė
žino
daug
triukų, bet
pasitraukė žiemos miegui (hi‘ger tashav’ (čiabuvio svetim
ežys
pažįsta
tik
vieną
didelį
bernacijai), nors dabar gegušalio) statusą.
v• *
dalyką
’
.
Didelis
dalykas,
kurį
zis.
Būdinga tačiau, kad imi
dabar
bando
Rusija,
yra
tai,
Paskutiniame Nr. (birželio
grantai iš JAV pasilieka JAV
kad
ji
nežino
ką
daryti.
2 d.) The Economist jau džiau
pilietybę ir pasus. Dėl visa
• ••
giasi, kad jo pažiūra susilaukė
ko! Ką gi, žmonės palieka
Ne
tik
demonstracijos
Euro

daug pritarimo. Girdi, sutin
žmonėmis. Bijau, kad Railos
poje,
bet
ir
dažni
balsai
Ame

kama, kad Rusija susirangė į
instinktas, tam tikrom aplin
rikos
spaudoje
parodo,
kaip
dyglių kamuolį. Tai gera nau
kybėm susidėjus, gali pasiro
jiena Vakarams ... Tiesa, sa nesusigaudoma susidariusioje
dyti teisus.
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Ką gali patirti iš gėlių? Gėlėmis, žinoma, gali išleikšti savo jausmus. Iš jaunystės atsimenu, kad mer
gaitės, skindamos žiedų lapelius: myli-nemyli, bandydavo
Įspėti rūpimo žmogaus jausmus. Tik dabar sužinojau,
kad iš tokių gražių dalykų kaip gėlės gali patirti ir visos
socialinės-ūkinės sistemos trūkumus, štai prieš kurį laiką
LTSR Kultūros Ministerijos ir Rašytojų Draugijos or
gane LITERATŪRA IR MENAS pasirodė straipsnis apie
'gėlių stygių (trūkumą — vm) prekyboje ir apie žemą
gėlių Įteikimo įvairiomis progomis kultūrą’. Gegužės 5 d.
Nr. spausdinami atsakingų pareigūnų atsakymai.
Algirdas Sruoga, LTSR vaisių ir daržovių ūkio mi
nistro pavaduotojas, teigia, kad jo ministerija deda daug
pastangų, kad gyventojai būtų geriau aprūpinami gėlė
mis. Ministerijos sistemoje gėles augina 14 ūkių 15,6 ha
šiltnamių plote.
Česlovas Norkus, LTSR komunalinio ūkio ministro
pavaduotojas, aiškina nuošimčiais, kurie visą laiką didė
ja, ir teigia, kad komunalinių ūkių išaugintų gėlių reali
zuojama daugiau kaip už 4 mil. rublių.
"Tačiau reikia pasakyti, — tęsia jis toliau —
kad gėles dovanoti, jomis džiaugtis nemokame.
Labai dažnai pamirštame (o gal nežinome), kad
gėlių puokštės, pintinės vertę sudaro ne žiedų
skaičius ... Komunalinio ūkio ministerija gėlių
dovanojimo moko savo specialistus, gėlių parda
vėjus, kvalifikacijos kėlimo kursuose”.
Bronius Pauža, LTSR žemės ūkio ministro pavaduo
tojas tvirtina, kad 1981 m. buvo išauginta 3439,1 tūkstan
čiai, o 1983 m. 3941,2 tūkstančiai skinamų gėlių.
Gi Algirdas Puipa, Lietuvos sodininkystės draugijos
Centro valdybos pirmininko pavaduotojas priduria, kad
skinamų gėlių trūkumą visuomeniniams ūkiams padeda
kompensuoti Lietuvos sodininkystės draugijos nariai —
gėlininkai, išaugindami pardavimui 15 milijonų gėlių.
Vaje, kiek ponų ir kokios aukštos pareigos! O kur
dar žemesnių pareigūnų kadrai? Tiesiog gali pažaliuoti
iš pavydo. Juk šiame krašte gėlių reikalams neturime nei
referento padėjėjo! Bet iš kitos pusės — gal kaip tik
dėlto galime gėles užsakyti telefonu ar nusipirkti beveik
kiekvienam prekybiniam rajone, ir net didžiausio parei
kalavimo metu1 nejaučiam jų STYGIO.
(vm)
tarptautinėje būklėje. N.Y.
Times birželio 5 d. atspausdi
no advokato Allan A. Ryan,
Jr., kuris buvo pirmasis OSI
viršininkas, straipsnį, apgailės
taujantį Černenkos nedalvvavimą D-Day minėjime. Rea
ganas turėtu bent kitais me
tais nuvažiuoti prie Elbės pa
simatyti su Cernenko, minint
40 metų nuo amerikiečių-so
vietų kariuomenių susitikimo.
Ryan duoda pavyzdį, kaip rei
kia bendradarbiauti su sovie
tais :
‘1980 metais, kada JAV ir
Sovietų santykiai ėjo velniop,
JAV ir sovietų atstovai susitiko
Maskvoje ir tyliai sutarė toliau
tęsti nacių nusikaltimų perse
kiojimą ir ieškojimą liudinin
kų Amerikos teisiniam proce
sui. Tos pastangos efektyviai
ir korektiškai tęsiasi jau ketu
ris metus be jokios propagan
dos.’
Gudrusis advokatas matyt
nesupranta, kad tas procesas
tęsiasi tik dėl to, kad sovietai
iš to turi naudos. N.Y. Times
garbei reikia pastebėti, kad tą
pačią dieną jis paskelbė tūlo
J.J. Santoros laišką, kur griež
tai pasisakoma prieš pasiilgi
mą tų laikų, kada buvo kartu
kovojama prieš nacius.
Iš
tikro Stalinas, pasirašydamas
nepuolimo paktą su Hitleriu,
jį paskatino ne tik pasidalinti
Lenkiją ir jam atiduoti Balti
jos valstybes, bet ir kariauti su
Anglija. Iki 1941 m. toji turė
jo kariauti prieš bendrą naciųsovietų frontą.
• ••
Kaip praneša gegužės mėn.
ELTOS biuletenis, VLIKo val

dyba nutarė, kad Jaltos susita
rimai yra tik gairės, kurios
saisto tik susitariančias, šalis.
Lietuvos atžvilgiu jie nesutei
kia jokių teisių ar uždeda pa
reigų. VLIKas tačiau nepasi
sakė, ar jis pritaria lenkų ak
cijai pravesti per kongresą re
zoliuciją, atšaukiančią JAV
sutikimą su Jaltos sutarimais.
Tai, atrodo, paliekama nu
spręsti vietos veikėjams, ar tai
kininkauti lenkams ar ne. Vi
suomenės nuotaikų pakreipi
mui tos pastangos gali būti
naudingos. Ypač turint gal
voje bendravimo nostalgijos
pasireiškimus.

COLOR MATCHER
CARLSTADT CO. SEEKS EXPER1ENCED COLOR MATCHER. LEATI1ER EXP. HELPFUL. CALL 201945-7300.
(23-24)

LEATHER W0RKER
CARLSTADT LEATHEP. CC. SEEKS
IND1VIDUAL
'X'1TH
LFATHER
BACKCROUND. CALL 201-945-7300.
(23-24)

DIECAST TOOL ENGINEER
SUPERVISOR
Mušt be resyonsible for repairing of
dies, trim dies, design of new dies,
and be able to discuss new tooling
wilh customers. Competitive salary &
complete benefit package. Forward
resum- with salary hiatory to

GENERAL DIBCASTING CO.
10750 CAPITAL
OAK PARK. MICH. 48287
ATT. MR. D. G. STRNAD
NO DHONE CALLS «< NO HEAD
HUNTER.
(23-29)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED PHYSICAL
THERAPIST
Expanding Physical Therapy Department has opertings for full-time and
part-lime staff therapist positions.
Mušt be eligible Ior Michigan licensure. In-patlent service* in hospital
and extended care facility as well as
■jul-patient service*. Excellent bene
fit and salary prograni. Contact: T.
L. Stegeman, RPT. lsabella County
Medical Care Facil'tv, 1222 North
Dr., Mt. Pleasant. Mi. 48858.. (517)
772-2957.
(23-25)
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Dirvai reikia finansinės paramos
Vilties draugijos pirm, dr
D. Degėsio pranešimo, pa
daryto Vilties narių suvažia
vime Clevelande Š.m. gegu
žės 26 d., santrauka.
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AR ISTORIJA TIKRAI NESIKARTOJA?
Giedri vasaros pradžia, o
mums — šiemet jau 44-sis
skaudžių istorinių atsimi
nimų ir tautinio gedulo bir
želis. Taigi jau keturiasde
šimt ketvirtąjį kartą birže
linių įvykių sukakties pro
ga apraudame Lietuvos nepriklausoipybės praradimo
dienas, žuvusius pasiprieši
nime sovietų okupacijai, mi
rusius Sibiro tremtyje, be
žinios dingusius kalėjimo
kamerų tamsoje ir okupan
to marinamą gyvųjų tautie
čių laisvės viltį.
Tokiu metu kai kurie op
timistiški tragiškos sukak
ties prelegentai savo ar ki
tų paguodai ragina mus už
miršti vakarykščius laikus,
nuslopinti savyje sielvartą,
ugningomis ir žodingomis
kalbomis smaigsto gaires į
šviesią ateitį ir autoritetin
gai skelbia "politinę išmin
tį’’, kad istorija niekad ne
sikartoja, praeitis niekados
negrįžta ir lietuvių tautos
kelias, nors ir skirtinga
kryptimi, vis tiek dabar
vingiuoja į visažinančio
Praamžiaus nurodytąją am
žinąją taikos ir laisvės ra
movę.
Aišku, tokie entuziastų
pranašavimai ir ateities re
gėjimai gerina klausytojų
nuotaiką, lengvina sąžinę,
mažina atsakomybę už savo
tautos rytojų ir didina ap
lodismentus, ypač po atsi
sveikinamojo šūkio: "Iki
pasimatymo nepriklausomo
je Lietuvoje!”
Bet, deja ... Tasai mūsų
likimui diriguojantis Pra
amžius, matyt, yra kitos
nuomonės, ir kai kurie lie
tuvių tautos istorijos įvy
kiai kartais net per daug
ryškiai pasikartoja. Ir dar
liūdniau, kad mums grįžta
visai ne vakarykščių amžių
didybė, o tiktai vakarykščių
dienų likimo smūgiai, vaka
rykščiai pralaimėjimai ir
kentėjimai, vakarykštės po
litinės klaidos ir vakarykš
tės mūsų vadų silpnybės.
Na tik prisiminkime čia
nors dar ir visai ne seną
istoriją. Pavyzdžiui:
Vokiečių ir rusų karo
veiksmai Lietuvos teritori
joje vėl pasikartojo ir dar
labiau nualino mūsų kraštą.

Rusų okupacija taip pat
pasikartojo, ir vėl nematyti
jos galo.
Dar kruvinesnis mūsų
tautos pasipriešinimas rusų
okupacijai negu 1831 ir
1863 metų sukilimai irgi
pasikartojo, tik mūsų aukų
skaičius dabar buvo dešim
teriopai didesnis.
Bet dar didesniam vaiz
dingumui a t s i skleiskime
bent kelis mūsų istorikų dr.
V. Sruogienės ir A. Šapokos
parašytų "Lietuvos istori
jos” veikalų devynioliktojo
amžiaus puslapius, nors ir
artimesnius Muravjovo-Koriko laikus po 1863 metų.
Ir ką jums primena kad ir
tokios trumpos apie anas
užvakarykščias mūsų isto
rijos dienas bylojančios dr.
V. Sruogienės pastraipos:
- "Sukilėlių likučiai, besislapstydami miškuose, vis
dar laukė pagalbos iš Vaka
rų. Bet šie, kaip paprastai,
žiūrėjo tik savo reikalų . ..
Lietuva net neminima, Mu
ravjovo žiaurumai nutyli
mi.” (Psl. 836).
"Kai kuriems vadams
pavyko pasprukti į užsienį
ir ilgai vargti tremtyje. Pa
sitaikė ir tokių, kurie pasi
davė valdžiai ir kitus išda
vė, kiti išmirė nuo bado ir
šalčio miškuose. Nemažai
jų ir nusižudė ..(Psl.
837).
"Trėmimai j Sibirą . ..
tai buvo tik įžanga tam te
rorui, kuris netrukus kaip
baisus uraganas užgriuvo
ant tylių ir siaubo pagautų
gyventojų. Terorą lydėjo
negirdėta demoralizacija,
šnipinėjimai ir įskundimai.
Iš baimės ir netikrumo ry
tojumi žmonės ėjo iš proto,
darėsi kaip laukiniai. Tėvas
bijojo sūnaus, sūnus tėvo,
brolis — brolio ... Kas ga
lėjo, bėgo, palikdamas tė
vynę ir šeimą. Kiti slapstėsi
didesniuose miestuose, tikė
damiesi arčiau prie valdžios
būti saugesni. Tokius besislapstanč i u s Muravjovas
vertė grįžti atgal į kaimą,
o iš ten jie patekdavo tie
siai į kalėjimą.” (Ps.l 839).
”Rusai persekiojo žiau
riai. Visur ėjo kratos — pa
sieny ir privačiuose butuo
se. Nukentėjo tūkstančiai

Dabartinė Vilties draugijos
valdyba buvo išrinkta 1981
metais Detroite, draugijos vi
suotinio suvažiavimo metu.
Trys valdybos nariai - pirmi
ninkas D. Degesys ir vicepir
mininkai A. Laikūnas ir V.

ūkininkų, moksleivių, mote
rų, įvairių sluoksnių ir pro
fesijų žmonių ... Mušimai,
bausmės daugelį padarė in
validais, nemaža žuvo kalė
jimuose, ištrėmime.” (Psl.
845).
O štai dar keli sakiniai iš
A. Šapokos tuos pat laikus
v a i zduojančios "Lietuvos
istorijos”:
"Valdžia paėmė į savo
kontrolę visą Bažnyčios vei
klą ... Kunigų gyvenimą
valdžia taip pat kontroliavo.
Be vietos civilinės valdžios
leidimo ne tik negalima bu
vo skirti kunigų, bet ir pa
tiems kunigams išvažiuoti
iš . parapijos ribų. Įstoti į
seminariją taip pat reikėjo
leidimo. .. Užkliuvo Murav
jovui ir Lietuvos kaimuose
bei pakelėse stovį kryžiai.
Esą kunigai tyčia jų pristatą, norėdami įrodyti kraš
to katalikiškumą ir skirtin
gumą nuo Rusijos ... Ad
ministracijos v a 1 dininkai
paprastai viską, kas katali
kiška, laikė priešvalstybiška ir dažnai neleisdavo sta
tyti kryžių; net kapinėse.”
(Psl. 488).
Tad sakykite dabar, ar
šitokie Rusijos carų ir ge
nerolo Muravjovo režimo is
toriniai reiškiniai tikrai ne
pasikartojo ir mums dar
gerai atsimenamu sovieti
nės okupacijos metu?
Tiesa, vakarykštė >r už
vakarykštė istorija Lietu
von grįžo ne visiškai ta pa
ti. šiais laikais ji buvo ir
yra jau žymiai "pažanges
nė”. Rusijos carus mums
pakeitė Tėvas Stalinas ir jo
įpėdiniai, Muravjovą — Mi
chailas Andrejevičius Suslovas, o caro žandarus —
rusų pareigas sąžiningai ei
nantieji lietuviai kagėbis
tai, lietuviai tardytojai, lie
tuviai teisėjai ir lietuviai
kalėjimų sargai.
Mūsų laimei, skirtumas
nuo anų muravjovinių laikų
dar ir tas, kad kol kas ne
uždarytas Vilniaus univer
sitetas, veikia lietuviškos
mokyklos, neuždraustas lie
tuviškas menas ir negrįžo
"graždankos” raidės, nors
už cenzoriaus nepalaimintų
knygų spausdinimą ir pla
tinimą kaip ir seniau sodi
nama j kalėjimą ir tremia
ma į Sibirą.
Deja, nepasikartojo ir
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo istorija, kurios
grįžimo laukia ne tik lietu
vių išeivija, bet ir nutildy,
ta lietuvių tauta tėvynėje,

Dr. D.Degesys
Stankus - gyvena Clevelande,
o kiti keturi - vykdomasis vicepirm. J. Jurkūnas, vicepirmi
ninkai K. Pocius ir A. Švažas
ir sekretorius J. Jurevičius gyvena Čikagoje. Man pa
čiam gyvenant Clevelande, ži
noma, daugiau teko bendrau
ti su čia gyvenančiais, ypač A.
Laikūnu, kuris maloniai ir
noriai tiek man, tiek Dirvos
redaktoriui V. Gedgaudui tal
kininkavo. Jo įnašas į valdy
bos veiklą buvo pozityvus ir
vertingas. Su Chicaga ryšį pa
laikėme per vykdomąjį vicepirm. J. Jurkūną. Jo, kaip pri
tyrusio visuomeninko, nuomo
nės ir patarimai mūsų veikloje
buvo labai naudingi. Kitas čikagietis, vicepirm. K. Pocius,
aktyviai prisidėjo prie Dirvos
loterijai dovanų rinkimo bei
įvairių pobūvių rengimo Dir
vai paremti. Už jo aktyvią pa
ramą mūsų Dirvai jam pri
klauso padėka. Dėkoju taip
pat vicepirmininkams V. Stan
kui ir A. Švažui ir sekretoriui
J. Jurevičiui už jų dalyvavimą
valdybos veikloje.
Vilties draugijos valdybos
didžiausias rūpestis buvo Dir
vos ekonominio užnugario stip
rinimas. Deja, negaliu pasi
džiaugti, kad mūsų pastangos
būtų davę lauktų rezultatų.
Ne kartą aš asmeniškai ir val
dybos vardu kreipiausi į drau
gijos narius ir Dirvos skaityto
jus tiek laiškais tiek žodžiu pra
šydamas juos prisidėti prie
Dirvos ekonominio stiprinimo.
Bet rezultatai nebuvo dideli.
Apčiuopiamos laikraščiui pa
ramos susilaukėm tik iš Tauti
nės sąjungos valdybos, Chicagos ir Los Angeles Tautinių na
mų - padėka J. Jurkūnui ir J.
Petroniu! - ir keletos paskirų
asmenų. Man atrodo, kad pa
ramos mes galėtume gauti ir iš
kitų draugijos narių. Simas
Kašelionis kas metai gali skirti
po 600 dolerių Dirvos novelės
konkursui, o Aušros metais net
$2,500 romano premijai, tai
kodėl gi negalėtų juo pasekti
kiti Vilties draugijos nariai?
Mes savo narių tarpe turime
visą eilę pasiturinčių žmonių
ir profesionalų, kurie galėtų
Dirvą ekonominiai sustiprinti,
o mums ekonominės paramos
tikrai reikia. Iš laikraščio pre
numeratos neužtenka apmo
kėti algoms. O ką bekalbėti
apie kitas išlaidas, kurios kyla
ne metais, bet mėnesiais I Laik
raščio leidimas juo toliau, juo
darosi sunkesnis. Pašalinių už
darbių, su dabartiniu mažu
redakcijos personalu, mes jo
kiu būdu negalime planuoti.

Gi prenumeratos kainą kelti
mums atrodo netikslu, nes
pakėlus prenumeratos kainą
galime nustoti pensijon išėju
sių Dirvos skaitytojų. Todėl
tiek narių, tiek ir skaitytojų kurių skaičius šiuo metu yra
pastovus - aukos bei padidinti
narių įnašai, ir ypač testamen
tiniai palikimai, yra vienintėlė galimybė padidinti paja
mas. Mums būtinai reikia įsi
gyti naują laikraščio rinkimo
kompiuterį, be kurio laikraš
čio rinkimas ateityje nebus ga
limas. Detroite prieš tris me
tus susirinkime prašiau, kad
Tautinės sąjungos skyriai pa
dėtų jį įsigyti. Deja, iki šios
dienos niekas nepasisiūlė.
Todėl šiandieną aš labai pra
šau apsvarstyti ir nuspręsti pi
niginio vajaus reikalą. Jeigu
ankstyvesniais Vilties draugi
jos gyvavimo metais Eugeni
jus Bartkus, talkinamas Juozo
Bačiūno, galėjo surinkti virš
20,000 dolerių Dirvos leidi
mui pagerinti, arba - po Dir
vos gaisro - Petro Bučo vado
vaujamas komitetas Chicago
je surinkti virš $20,000 ir dr.
Vlado Bložės vadovaujamas
komitetas Clevelande $7,000 tai aš manau, kad šiuo metu
rinkimo vajus visoje Ameriko
je galėtų duoti nemažesnę su
mą. Vajaus reikalas mums
yra labai svarbus ir mes juo
rūpintis turime dabar, jei no
rime kad Dirvos tęstinumas
nenutrūktų.

Dirvos redakcinis persona
las, neturėdamas modernių
spaustuvės įrengimų, yra pri
verstas dirbti gana primityvio
se sąlygose. Nežiūrint to, per
paskutinius trejus metus Vil
ties leidykla, be Dirvos leidi
mo, dar yra išleidusi visą eilę
knygų, kaip pav. - A. Geručio
‘Zaunius’, A. Balašaitienės no
velių rinkinį ‘Susitikimas pa
mary’, Br. Railos‘Vaivos rykš
tė’ ir ‘Kitokios Lietuvos ilge
sys’, V. Kavaliūno romaną
‘Dalia’, Nado Rastenio (ALT
sąjungos garbės nario) poeziją
anglų kalboje ‘The Toast to
the Hoast’, St. Santvaro poezi
ją ‘Buvimo pėdsakai’. Šiuo
metu yra renkama A. Geručio
‘Lietuvos diplomatijos istori
ja’, baigta rinkti V. Butkienės
novelės ‘Molinis arkliukas’ ir
V. Alanto premijuotų Dirvos
novelių rinkinys. Minėtų kny
gų leidimas mums jokio nuos
tolio nedavė, nes jų rinkimas
ir spausdinimas buvo apmo
kėtas mecenatų.
Nežiūrint visų mūsų spau
dos negalavimų ir ekonominių
sunkumų, mes galime tik
džiaugtis, kad mūsų laikraštis
Dirva yra vienas iš geriausių
lietuviškų laikraščių Ameriko
je. Esu girdėjęs gražių komen
tarų dėl Dirvos turinio ir jos
meninio apipavidalinimo. Čia
žinoma redaktoriaus nuopel
nas, kuriam mes esame dėkin
gi. Mūsų redaktorius Vytau
tas Gedgaudas šiais metais
mini spaudos darbo 50 metų
ir Dirvos redagavimo 25 metų
sukaktį. Todėl aš siūlau, kad
šis Vilties draugijos susirinki
mas išreikštų redaktoriui ofi
cialią padėką už jo 25 metų
nenuilstamą ir kantriai neša
mą Dirvos redagavimą.
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II Išeivija

Pokarinių pabėgėlių sto
vyklų spaudos biuletenių
iliuzijoms išnykus, (kad
kiek palūkėję ir neišsiskirs
tė, vėl galėsime grįžti į sa
vo paliktąją tėvynę) atsi
dūrėme Vakarų hemisfero
je, skaitlingiausiai JAV-se.
Čia jau radome anksčiau
atvykusius tautiečius, ku
rie, generacijoms einant j
"Anapilį”, jau save laikė
šio krašto žmonėmis, tik gal
lietuviškos kilmės.
Radome juos ir palyginus
neblogai organizuotus: lie
tuviškas parapijas, bažny
čias, vienuolynus, kapiny
nus, lietuvišką spaudą, kul
tūrines, religines socialines
ir politines organizacijas
klubus, savišalpinius susi
vienijimus, didelį būrį dar
lietuviškai kalbančių tau
tiečių, profesionalų, specia
listų ir eilinių fabrikų dar
bininkų, inžinierių, teisinin
kų, viuomenininkų, spaudos
darb uotoj ų, kultūrininkų,
valdžios pareigūnų etc.
Viena iš mūsų išeivijos
k o n troversinių sampratų
būtų: mūsų išeivijos dydis.
Paskutiniojo JAV-bių gy
ventojų surašymo (cenzo)
duomenimis, lietuvių kil
mės asmenų yra užsirašiu
sių net 800,000! Mūsų opti
mistai dadeda (apvaliam
skaičiui, turbūt) dar 200,000, iki milijono! Nesu jau
tiek konroversalus ar užsi
spyręs nepripažindamas lie
tuviams garbę darančios
statistikos, bet turėčiau ir
kiek "rezervacijų”, kaip pa
sakė Chicagos kardinolas,
amerikiečiams užėmus Gre
nada. Klausimas būtų: kur
reikėtų jos (išeivijos) ieš
koti? Manau, kad visą iš
eivijos visokeriopo veikimo
ratą suka nedaugiau, kaip
20,000 žmonių, kas būtų
dar toloka iki milijono.
Praktiškai kalbant, nuo tre
čiosios (gal dar ir anks
čiau) kartos su tų genera
cijų atstovais lietuviškai
susikalbėti jau negalima.
Nežinomos jiems ir, aišku,
lieka neskaitytos, nei lietu
viškos knygos, nei lietuviš
koji spauda. Daugumas jų,
išsiskirstę po kitas tauty
bes, neteko jau ii- ryšio su
buvusia jų senelių ar pro
senelių tėvyne. Kilmė dar
ne viskas. "Tie, kurie bus
buvę lietuviais tik kilme,

A. Laikūnas, V. Vijeikis,
S-gos seime.

niekad nebus tautai gyvai lomatinę Tarnybą, VLIKą,
priklausę. Toks likimas ALTa ir Lietuvių Bendruo
lauks ir išeivių, jeigu tik menę. Paskutiniuoju metu į
jie liks lietuviu kilmės. tą darbą dar pretenduoja
TAUTINĘ GYVYBĘ IŠ BALTŲ LAISVĖS LYGA
LAIKO NE KILMĖ, BET bet kadangi tai jau būtų
TAUTINĖ SĄMONĖ” — Pabaltijo tautų federacinė
rašo Dr. J. Girnius knygo institucija ir, kaip tokia,
je TAUTA IR TAUTINĖ mūsų politiniam veiksniam
IŠTIKIMYBĖ. Tačiau ne nesubordinuotina, tai jos į
ginčytinas ir visu — kilmės savo krepšelį gal ir nedė
lietuvių —, kuriuose dar kime.
Dvejas iš minėtų institu
dega protėvių įskiepyta tė
vynės meilės kibirkštėlė, cijų jau radome atvykę, tai
įnašas: renkant parašus būtų Amerikos Lietuvių Ta
peticijoms, rašant raštus ryba ir konsulatus. Ameri
anglų kalba valdžiai, ren kos Lietuvių Taryba buvo
kant aukas laisvinimo rei didžiausias išeivijos lietu
kalams, jų asmeniškos pa vių ir politinis ir kultūrinis
žintys su amerikiečių žy veiksnys. Teigiamiausioji
mesniais politikais etc. Bet jos pusė, mano manymu,
tokių senojoje generacijoje buvo tai, kad ji jungė savo
federacijon visokių kryp
randame nedaug.
čių (išskyrus komunistus)
Tai taip atrodo dalykai, lietuviškuosius sambūrius
kuriuos mes, paskutiniosios ir organizacijas. Berods jos
emigrantų bangos ateiviai, įstatai sako, kad tai būtų
atradome. Ką gi mes pa t’k bendriniu ar centrinių
tys atsivežėme? Statistikos organizacijų t’eleracija, bet,
duomenimis išemigravusių neprisilaikant įstatų raidės,
Vakarų hemisferon 1948- žinęme, kad joje dalyvauja
1950 metais būtų apie pilnateisiais, nariais ir dau
00,000.
gelis katalikiškųjų draugi
Pusė — atsidūrė JAV-se. jų, įvairių paskirčių ir ideo
Mes atsivežėme: nemažą logijų pavienių klubų, ir
kadrą intelektualų. Lietu net bažnytiniai ar viešieji
voje ar Vokietijoje baigusių chorai etc. Anot seno ALT
mokslus žmonių, geroką veikėjo, Alberto Vinicko iš
skaičių dar sveikų, apyjau East Chicagos žodžių ”mes
nių vyrų be profesijų ar priimame visus, kurie tik
nepritakomų emigracijoje nori dirbti Lietuvos garbei
profesijų ir nemažiau išsi ir šlovei”. ALTa ir jos pirmlavinusių dar jaunų mote takūnai turėjo ir turi dide
rų. Jie visi, pradžioje kiek lių nuopelnų senajai Lietu
pavargę, lengvokai prisitai vai, suvaidino didelį vaid
kė prie vietinių gyvenimo menį naujųjų emigrantų
sąlygų, išmoko kalbą, o jau istorijoje ir Įsigijo gerą
nesnieji, spėję dar pabaigti vardą amerikiečių valdžios
mokslus Amerikoje, džiau sluoksniuose (senate ir at
giasi kraštu ir savo darbo stovų rūmuose-kongrese).
vaisiais. Tai būtų fiziškoji
Konsulą r i n ė Tarnyba,
pusė. Daug komplikuotesnė Lietuvai netekus pripažinibūtų visuomeniškoji, orga- do de fakto, nebėra savo
nicazinė ar ideologinė pusė, prieškarinio stiprumo ir dėl*
čia jau mes pabėrėme gana jos fizinio išsilaikymo ten
k o n troversinį, vietiniams ka nemažai varstyti val
lietuviams sunkiai supran džios pareigūnų duris. Kiti
tamą, savo, dar nepriklau du likusieji veiksniai —
somos Lietuvos ar jau emi VLIKas ir L. B-nė — jau
gracinį, politinį kromelį ir mūsų atvežtieji. VLIKas,
nuo to prasidėjo visokios atrodo, visada rado bendrą
visokių veiklų konfrontaci kalbą su ALTa, blogiau vy
jos.
ko su L. B-ne.
Nenagrinėjant nei vi
Lietuvių Chartos klauzu
siems žinomų organizacijų, lė — "rūpinimasis Lietuvos
veiksnių ar institucijų kil laisvinimu”, pagal kurią L.
mės, tikslų ir programų tik B-nė pareiškė pretenzijų į
konstatuokime, kad esamu politinį darbą, įnešė daug
momentu turime net ketu k o n traversijos. Lietuvių
rias, lietuviškąja išeivijos Chartos pirmasis nuostatas
politika besirūpinančias, in sako: "Pasaulyje paskly
stitucijas ar veiksnius Dip do lietuviai sudaro vienin
gą Lietuvių Bendruomenę”.
Šitas nuostatas, ne kartą
siūlytas ištaisyti, irgi kon
troversinis. Pasaulyje pasklydusių lietuvių tarpe
esame nemažai komunistuo
jančių, radikalių pažiūrų,
revoliucionierių, kosmopoli
tų ir "kitokio plauko” žmo
nių. Kada Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė virto jau
organizacija, su savo įsta
tais, kurių priėmimo sąly
gomis (eliminuojant komu
J. Švoba ir V. Tamošiūnas ALT nistus), tai priklausomybė
V. Bacevičiaus nuotr.
jau nebegalėjo pasilikti

Dalis seimo dalyvių: Senuta. Nemickas, dr. Švarcas ir pre
legentas J. Rinikūnas
V. Bacevičiaus nuotr.

BENDRA.
Dr. J. Girnius daro skir
tumą tarp bendruomenės ir
organizacijos. Bendruome
nė, anot jo "yra visa kas na
tūralu ir spontaniška, orga
nizacija — visa kas yra su
kurta socialinės technikos
prasme”, čia vėl kilo mūsų
tarpe didelis sampratų skir
tumas : ar Bendruomenei,
kaip organizacijai, priklau
so visi lietuviai — norį ar
nenorį — ar tik tie, kurie
savo noru jon įstoja, dekla
ruoja savo pritarimą Ben
druomenės įstatams ir jos
vadovybei ?
Dr. J. Girnius vėl sako
"Jokia paskira grupė netu
ri teisės savo pažiūrų ar nu
sistatymų laikyti tautos va
lia". Lietuvių Bendruome
nei, nseigilinant į visų ži
nomas priežastis, nepavy
kus apjungti visos išeivijos,
ji vis dėl to pasidarė viena
iš geriausiai organizuotų ir
gyvybingiausių išeivijos so
cialinių junginių, tačiau ne
turinti teisės kalbėti nei vi
sos tautos nei visos išeivi
jos vardu. Ilgainiui, princi

piniai nesutikdami su Lie
tuvių Bendruomenės tėvy
nės laisvinimo politika, at
siskyrė ir dalis buvusių jos
aktyvistų, įkurdami dar vie
na organizaciją — Reorga
nizuotąją Lietuvių Bend
ruomenę.
Nepriimtinas ir Antano
Gailiušio aiškinimas (AI
DAI Nr. 5, 1983), pasire
miant dar pagarbaus Prof.

*

M. Roemerio moksliniu vei
kalu ''Reprezentacija ir
Mandatas”, kad L. L-nė tu
rinti ir teisinį pagrindą va
dovauti
visiems
lietu
viams ... "kurie patys ne
gali ar būna nerangūs rū
pintis savo tautiniais reika
lais” (sic!). O kodėl A. G.
mano, kad nuo L. B-nės at
siskyrusios grupės nariai
esą nerangūs ir negali rū
pintis savo tautiniais rei
kalais? Anaiptol! Jie yra
labai "rangūs”, tik nenori
subordinuotis esamai L.
B-nės vadovybei nei "teisiš
kai" nei "iš prievartos”.
Tokioje tai nepasidalini
mų politinėje košelėje buvo
jau ir nebeįmanoma darniai
toliau dirbti.
Laimei, 1983 m. įvykęs
Bendruomenės Seimas de
besis kiek prasklaidė ir po
to įvykęs tarpveiksninis su
sitarimas, pasirašytas ir
abiejų pusių jau ratifikuo
tas, duoda kiek vilčių į po
litinės išeivijos veiklos kon
solidaciją, nors tai, many
čiau, būtų tik gera pradžia.
(Bus daugiau)

FORGING HAMMER
OPERATOR

Canton Drop Poros, a leadino
tuppller of stosi and non-ferrous
foroinos, is J sek Ino foroino
hammer operatore Applicants
mušt have jpeclfic hammerman
background and work experlence to qualify. Replv in wrltlno
ONLY-no phone calls or walk In
appllcanti accepfed. Send re
sume to:
MR. H.E. ENGLAND
PO BOX 4902
CANTON, OHIO 44704

TAUPYKITi DABAR
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Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.
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St. Anthony
Federal Savings and Loan Association
10 South 660 Route 83 (At 92nd
Willowbrook, III. 60521
Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330
Willowbrook: (312) 789-0777
FŠUC
Joseph F. Gi ibauskas
Ekocutive-Sccretary

Dennis N. Gribauskas
Seniui' Viee-President/
VVillowbrook Manager

*
♦
♦
*
*

Open Mon.. 9-8; Tues., Thurs.. Ėri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed. *

*
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Tėvynė ir žmogus
Nuostabiai skamba, kai
kas nors pradeda kalbėti
apie tėvynę. Praeities kelių
erdvė ir laikas virsta dabar
tim. Seniai užmiršti daiktai
bei įvykiai ir vėl atgyja, se
niai nuaidėję garsai ir žo
džiai pradeda skambėti vėl.
Viltys — abejonės, sielvar
tai — džiaugsmai ir vėl
pradeda savąjį pokalbį su
žmogumi. Visa būtis nu
švinta, naujai atskleisdama,
ką kadaise taip dosniai ža
dėjo ir — kas išsipildys.
Prieš sielos akis tėvynė
atsistoja kaip didžiulė pa
slaptis. Jeigu kas palygin
tų tėvynę su pasauliu, pa
saulis būtų kaip puslapis,
kurį galima lengvai ir pil
nai perskaityti. Bet kas no
ri pasiekti tėvynės prasmės
gelmes, tas turi išmokti ty
lus ir susimąstęs būti su sa
vimi. Tiktai tada jo sieloje
suskambės švelnūs žodžiai:
Tėvynė — tai mūsų jaučia
mo pasaulio pradžia ir jo
turinio paskirtis, tai paslap
tingasis, pilnutinis žmogaus
džiugesys.
Bet tai sunku suprasti.
Dažniausiai sakoma, kad
todėl tėvynė taip daug reiš
kia žmogui, kadangi ten
įvyko jo visa pirmoji patir
tis. Tenai jį pasitiko save
aukojanti motinos meilė ir
rūpestingasis tėvo gerumas.
Ten jis išgirdo pirmuosius

žmogaus žodžius. Tėvynėje
— motinos giliam švelnu
me, tėvo minčių skaidrume
— jis pirmą kartą išgyve
no ką tai reiškia: būti žmo
gumi.
Sakoma taip pat, kad tė
vynėje žmogų pirmą kartą
gaubė šviesių saulės spindu
lių, nakties tamsos austas
rūbas. Kad ten pirmą kartą
jam atsiskleidė žydintis pa
vasaris ir vystantis ruduo;
banguojanti turtinga vasa
ra ; balta sapnuojanti žiema.
Kiekviena gėlė ir kiekvie
nas medis, laukai ir miškai,
visa kas gyva žemėje, van
deny ir danguje ten žmogų
pirmąjį kartą aplankė. Ii'
kiekvienas iš jų jam pasa
kojo, kas jie yra. Tėvynėje
ir laikas ištiesė savo ran
kas į jo gimtosios erdvės
lopšį ir nešė jį per pirmą
sias dienas, mėnesius; pir
muosius metų laikus: per
jų nuolatines žaismingas
varžybas, jų nesiliaujantį
kitimą. Nešė jį pro šalia jo
vykstančius kitus gyveni
mus — leisdamas pagaliau
ir jo paties gyvenimui atsi
skleisti savaisiais žiedais.
Tačiau vien tiktai pirma
sis kartas dar nieko nesako.
Faktas, kad žmogaus gyve
nimas tėvynėje teatsiveria,
mus tiktai įveda j tėvynės
paslaptį. Žmogus alsuoja
šios paslapties gelmėse. Ir

‘Anjber Holidays”
1984 M. EKSKURSIJOS
Į LIETUVA
iš BOSTONO ir NEW YORKO
LIEPOS 9
— $1618J)0
LIEPOS 18------- $1361.00
RUGPIŪČIO 1 —$1361.00
RUGPIŪČIO 13 —$1528.00

RUGSĖJO 5
—$1361.00
RUGSĖJO 17 —$1127.00
RUGSĖJO 26 —$1142.00
SPALIO 3 — $1268.00

Gruodžio 26 — $1247.00
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.

I

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.
MCMBED

393 West Broadway
P. O. Box 116,
South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms —
sutvarkom dokumentus.
I’RICES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANCES. REGISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324

ten — pati tėvynė per jį
alsuoja. Tenai jį žmogų vi
siškai užlieja, ten ir jis pats
tėvynę visiškai persunkia.
Svetimo ir atėjūno alsa
vimas kitoks. Jis tėvyne,
jos turiniu, jos esme negy
vena; jis su jos gamta, jos
žmonėmis nesutampa. Tė
vynė gi — negyvena juo.
Jis lieka’ visą laiką šalia
jos, gyvena tarsi toli už jos
ribų, nors joje gyventų ir
ištisus šimtmečius.
Savaime aišku, kad tėvy
nė — tai-erdvė tam tikra
me laike. Bet vienybė su ja
priklauso nuo savitos žmo
gaus esmės. Tėvynėje, jau
nystės erdvėje, žmogus
pradeda plėtoti savojo bu
vimo sąmonę, šiai sąmonei
augant toliau, auga jo gy
venimo turinys, auga ir vi
sas pasaulis. Tėvynėje glūdi
viso pasaulio ir viso augi
mo pagrindas.
O kaip su pačia tėvyne?
Būdamas tyliai susikaupęs,
žmogus mato ją augančią iš
savo esmės. Kokia žmogaus
esmė, tokia ir jo tėvynė. Ir
nors šią mintį daugelis ap
suka antraip, jos galutinė
prasmė Vistiek išlieka ta
pati. Savo pilnu aiškumu
tačiau ši rhintis nušvis tik
tai tam, kuris sau leidžia
priimti galimybę, kad žmo
gus yra dvasinė būtybė,
aukštai iškilusi virš laiko ir
erdvės.
Kiekvienu atveju: tėvy
nė jungiasi su žmogaus es
me. Ji yra tikrovė, kurioje
žmogus gali suvokti savo
sios egzistencijos prasmę;
kurioje jis gali pasiekti sa
vo esmės sąmonę. Todėl tė
vynė yra taip pat kartu ir
pareiga ir uždavinys.
Ši vidinė tėvynės ir žmo
gaus jungtis atsidengia ir
skausme, kurį žmogus jau
čia atsidūręs svetimam
krašte. Tas, kurio esmės
struktūra skirtinga, tas ku
riam lemta keliauti per gy
venimą be tėvynės, be savo
sios žemės, gimtosios aplin
kos — toks žmogus nieka
dos nepatirs namų ilgesio,
niekad nesugebės suprasti,
ką reiškia gyventi su tėvy
ne. Jis pasiliks vienas tų
benamių, kurie taip sunkiai
suvokia savojo gyvenimo
reikšmingumą — ir kurie
niekad nepasiekia savosios
esmės sąmonės. Tokių tėvy
nė ten, kur jie gali krautis
medžiagines gėrybes ar ten
kinti savo geismą valdyti
bei prievartauti.
Jautimasis namie, buvi
mas tėvynėje — ir buvimas
benamiu — tačiau nėra vien
tiktai atskiro žmogaus rei
kalas. Ir vienas ir kitas tu
rinys auga kartu su žmo
nių grandimi, kurią kiek
vienas naujagimis pratęsia

Vydūnas

toliau. Pirmuoju atveju tė
vynės ir žmogaus esmės
sąskambis, darna iš kartos
į kartą nuolatos ryškėja.
Antruoju atveju — stiprė
ja užsispyręs įsitikinimas,
kad yra įmanoma pinigais
ar prievarta užsitikrinti sau
žemės plotą ir jį tėvyne pa
vadinti.
Tada žinoma galima gin
čytis, kam ši tėvynė pri
klauso. Tai kaip tiktai įro
do, kad toks žmogus tėvy
nei nepriklauso, kad ji su
juo neturi nieko bendro. Tė
vynės žmogus dėl jos nesi
ginčija — jis tėvynei gyve
na. Tėvynė gi savųjų jėgų,
savosios ramybės pilnatvę
tesuteikia tik tiems žmo
nėms, kurių esmėje yra jos

pačios šaknys, tiems, kurie
tėvynėje įkūnija savąjį
žmogiškumą.
Tokie žmonės gerbia ir
myli kiekvieną tėvynės ap
raišką. Kiti tėvynės žmo
nės jiems yra visų jos pa
slapčių, visų tėvynės skaus
mų, visų jos džiaugsmų
skelbėjai. Tėvynė yra jų
žmogiškumo dirva. Ji sle
pia savyje visas žmogaus
kūrybines galias ir — per
visas amžinybes ir begaly
bes be paliovos banguojan
čios, visa kuriančios Va
lios : didžias, mus perverian
čius išgąsčiu Galybes.
(Iš ”700 Jahre deutschlitauischer Beziehungen”,
p. 11-13, vertė K. ž.).

the money never stops!

Win$1000a month for life! or...

Grand Prize:
$1000 a week for life!
Imagine winning $1,000 month after month,
or week after week... for the ręst of
your life! Now you could be a winner for
life when you play WIN FOR LIFE. Ohio’s
new Instant Lottery game where the
money neyer stops! Win $1,000 a month
for life when you match
3 ŠLIFE symbols on your
ticket. Redeem your winning "Freetickets"forą
chance to win the $1,000 Wlnning tickets
mušt be valldated.
a week Grand Prize.

Antikomunizmas ir olimpiados
boikotas
junga iš olimpiados pasi
traukė vien dėl galimos
"ekstremistinių organizaci
jų” veiklos, tačiau jie tą
galimybę prileidžia, nes
emigrantų veikla "palietė
istoriškai ir politiškai skau
dų nervą, žinomą 'tautybių
klausimo’ vardu”.
žurnalistė, žvelgdama iš
istorinės perspektyvos, nu
rodo, kad rusų ekspansija
krypo Į kraštus, kurie yra
turėję savo politinę egzis
tenciją. Plėsdamiesi, jie
"absorbavo žmones, kurie
politiškai, ekonomiškai ir
socialiai buvo labiau išsi
vystę. Tas faktas jiems pa
tiems atneša kultūrinį ne
saugumą”.
Kaip charakteringą pa
vyzdį, autorė nurodo Į 1940
metais sovietų armijos oku
puotas "daug kultūringes
nes tautas” — lietuvius,
latvius ir estus. JAV atsi
sakymas pripažinti Baltijos
valstybių okupaciją dar la
Tautybių problema
biau jaudina sovietus. ”Warusiškoje imperijoje
shingtone dar tebeveikia
Į korespondentės klausi Lietuvos ir Latvijos pasiun
mą "kodėl rusai taip labai tinybės ir estų generalinis
jautrūs anti-sovietinių emi konsulatas New Yorke.
grantų grupių galimam ak
Valstybės depą rtamento
tyvumui olimpinių žaidynių valdininkas palaiko kontak
metu ?”, Valstybės departa tus su trijomis pasiuntiny
mento pareigūnas atsakė: bėmis, kurios veikia ne so
”Mes būtume irgi jautrūs,
vietų, bet Europos skyriu
jei vietoje pusės milijono
indėnų Amerikoje turėtume je”.
50 milijonų, ir jų Įvairios
Baltai — sovietams
grupės siektų nepriklauso
skaudi vieta
mybės”. Nors diplomatiniai
Straipsnio autorė cituoja
ir akademiniai ekspertai nė
ra Įsitikinę, kad Sovietų Są Valstybės departamento

"Per pastaruosius kele
rius metus sovietai tapo la
biau sofistikuoti, veikdami
j emigrantų grupes. Tuo
reikalu jie išvystė didžiulę
aparatūrą, bandydami jas
padaryti jei ir ne pro-sovietiškas, tai bent ne anti-sovietiškas. Knygos ir žurna
lai spausdinami beveik vi
somis Sovietų Sąjungos kal
bomis. Emigrantai ir Jų
Amerikoje gimę vaikai ska
tinami lankytis Sovietų Są
jungoje”, gegužės 21 "The
Christian Science Monitor”
numeryje rašo to dienraš
čio redakcinio štabo narė
Gharlotte Saikowski. ”Tuo
pačiu metu”, tęsia žurnalis
tė, "sovietai beveik paranoiškai reaguoja Į Ameri
koje organizuotą anti-sovietinę emigrantų veiklą, ypač
jei jiems atrodo, kad tą
veiklą remia Baltieji rū
mai”.

JAU LAIKAS REGISTRUOTI VAIKUS!!
Prisikėlimo parapijos stovyklavietėje,
Wasagoje, Ontario
1. LIEPOS 1d. —14 d.

Vaikam 6 — 16 m. amžiaus
kuriems sunku susikalbėti ar
nemoka lietuviškai.
2. LIEPOS 15 d. —28 d.

Vaikam 6 — 16 m. amžiaus
kurie laisvai kalba
lietuviškai.
KAINOS
1 sav.

2 sav.

1 vaikui

$85.

$145.

2 vaikam

$145.

$260.

3+

$200.

$355.

★ Atsiųsim lietuvių ir
anglų kalbomis,
registracijos ir
informacijos lapus

REGISTRACIIA:

arba rašykite:
JAUNIMO
STOVYKLOS
1011 College St.
Toronto, Ontario
M6K3B3
Canada

Toronte:
Lina Kuliavienė —
Rūta Jaglovvitz —

(416) 766-2996
(416) 769-3275

Montrealyje:

Alma Drešerienė -

(514) 363-9983

Džiaugiamės pranešti,
f
kad turėsime ypatingai gerus vadovus! \
Keturiom Savaitėm Atvyksta:
Seselė Onutė Mikailaitė

("Eglutės žurnalo redaktorė)

Edis Putrimas (klierikas) ir
Rasa Šoliūnaitė
(pasižymėjus muzikė iš Čikagos)

Pirmos Stovyklos Komendantas:^
Andrius Kaknevičius

Antros Stovyklos Komendantas:
Rimas Kuliavas

i
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vieno eksperto žodžius:
"Kiekvieną kartą, kai kalbi
apie Baltijos tautų teises,
užlipi ant skaudaus kojos
piršto. Jie to fakto ramiai
praleisti negali. Būdamas
sovietas, esi Įsitikinęs, kad
(Amerikos) prez identas
bando pagriebti tave už
'minkštos papilvės’.” Ji nu
rodo, kad sovietų rūpesti
kaip tik ir kelia prezidento
Reagano didesnis dėmesys
Amerikos baltams negu bu
vusių administracijų. Ji
primena Amerikos baltų
priėmimą Baltuose rūmuo
se 1983, valstybės sekreto
riaus asistento Elliot Abrams kalbą Baltų Laisvės
lygos suorganizuotoje žmo
gaus teisių konferencijoje
1984 ir kitus faktus. Taip
pat cituoja Baltų Laisvės
lygos suorganizuotoje žmo
gaus teisių konferencijoje
1984 ir kitus faktus. Taip
pat cituoja Baltų Laisvės
lygos sekretorės Viivi Piirisild žodžius: "Rusai neap
kenčia Baltų lygos, nes mū
sų sąjūdis padėjo sujungti
pasaulio viešąją opiniją.
Pasipriešinimo judėjimas
Sovietų Sąjungoje anksčiau
ar vėliau atneš sprogimą”.
"The Christian Science
Monitor” k o r espondentės
samprotavimus paremia ir
rusiškoji, lietuvių kalba Vil
niuje leidžiama "Komjauni
mo tiesa”. Maskvą erzina
atgijęs baltų politinis akty
vumas, o dar labiau — jau
nosios Amerikos baltų kar
tos atėjimas Į rezistencinės
kovos lauką. Štai trumpa
ištrauka iš ilgo 1984. II. 18
numeryje paskelbto straip
snio:
"Vienas tokio tipo "pūtėjų” (sąlyginai taip pava
dinkime — jaunesnioji pabaltietijietiškos kilmės "va
duotojų” generacija taip
savęs, rodos, nevadina) yra
Baltuosiuose rūmuose dir
bantis jaunas amerikietis
Linas Kojelis. Jis gerai kal
ba lietuviškai, yra žinomo
"veiksnio” sūnus, ir ameri
kietišką politikavimą su lie
tuvišku atspalviu pavertė
savo kerjeros pagrindu ...
Jis palaiko glaudžius ryšius
su vadinamąją "Baltų ly
ga”, kurios centras Kalifor
nijoje ir kuri yra jau mo
derni organizacija. Ją su
daro jaunesnės Pabaltijo
kraštų emigrantai (teisin
giau kalbant — tos kilmės
amerikiečiai), kurie "vada
vimo” biznį mėgina statyti
ant amerikietiškų pamatų...
"Tokiu pat žaisliuku yra,
yra, pavyzdžiui, ir jau mi
nėtos "Baltų lygos” lietuvių
kilmės veikėjas A. Mažeika.
Jis pasiskelbė "kovotoju
prieš Tarybų Sąjungos da
lyvavimą” olimpiadoje Los
Andžele. Keistuolių Ameri
koje daug, ir pačios įvai
riausios rūšies. Mažeika
"pagarsėjo” tik savo siau-

TARPTAUTINE LAISVĖS
OLIMPIADA
Š.m. liepos 4-7 d.d.. Etobieoke
Olympium Cenlennial Park, To
ronte. įvyks Tarptautinė laisvės
olimpiada (Free Olympiad), ku
rią bendromis jėgomis rengia lie
tuviai. latviai, estai ir ukrainie
čiai. Šiam reikalui sudarytas speeialus komitetas iš visų 4-rių tau
tybių atstovu, kuriam pirminin
kauja toront ietis dr. Rimantas
Petrauskas.

Šių žaidynių tikslas yra išreikš
ti protestą dėl neleidimo sovie
tų pavergtoms tautoms save at
stovauti olimpiniuose žaidimuo
se ir kitose tarptautinėse var
žybose.

roję apylinkėje vietinės ra
dijo stoties dėka, ir — ta
po dėkingu faktu antitary
binėms radijo laidoms, nu
kreiptoms į Lietuvą”.
Antanas Mažeika, trečios
kartos lietuvis ne "pagar
sėjo”, bet pagarsėjo nuo
Tokijo Japonijoje iki Lon
dono Europoje. Pagal ko
munistinį mentalitetą, —
tai "siaura apylinkė”. Suomijos laikraštis "Ilta-Sanomat” balandžio 30 d. nume
rio pirmajame puslapyje
deda jo pasikalbėjimą ir di
džiulę šeimos nuotrauka.
Iš lietuviškos "komsomolcų pravdos” aiškėja dar du
dalykai: a) Mažeika tapo
populiarus Lietuvoje ("ta
po dėkingu antitarybinėms
radijo laidoms, nukreiptoms
į Lietuvą”) ir b) Lietuvos
okupantas baidosi laisvės
termino. Visą laiką mini
"Baltų lygą”, bet niekada
"Baltų laisvės lygą”.

Visose sporto šakose kiekvienai
tautybei atstovauja jų rinktinės,
sudarytos iš viso laisvojo pasau
lio (dėl praktiškų sumetimų —
daugiausia išŠ. Amerikos).

Lietuvių rinktinių sudarymu
rūpinasi atitinkamų sporto šakų
ŠALFASS komitetai. Komandi
niuose sportuose mūsų rinktinių
pagrindų sudarys šių metų pirme
nybes laimėję klubai, papildyda
mi savo komandas kitų klubų iš
kilesniais žaidėjais. Tuo būdu
vyrų krepšinio rinktinės pagrin
dą sudarys Toronto “Aušra", vyrų
tinklinio — Bostono “Grandis",
ledo ritulio — Toronto LLRK. fut
bolo — Čikagos “Lituanika".
Individualinio pobūdžio spor
to šakose — lengv. atletikoje, plau
kime. šaudyme ir lauko tenise
rinktinės sudaromos remiantis
asmeniškais sportininkų laimė
jimais. Tuo reikalu yra kreipia
masi į visus mūsų iškilesniuo
sius šių šakų sportininkus. Jei at
sirastų mums nežinomų sportinin
kų. ypač lengvaatlečių bei plau
kikų, kurie jaustųsi pajėgūs rink
tinėse dalyvauti, prašome nedel
siant pranešti ŠALFASS centro
valdybai: Algirdas Bielskus. 3000
Hadden Rd.. Euclid. OH 44117,
USA. Tel. (216) 481-7161. Lietuvių
dalyvavimui šiose žaidynėse ko
ordinuoti Toronte yra sudaromas
plačios apimties komitetas. Reikia
tikėtis, kad šis didžiulis renginys
susilauks iš lietuvių visuomenės
prideramo dėmesio ir paramos.
Primintina. kad Laisvės olim
piada rengiama jau antrą kartą.
Pirmą kartą buvo surengta 1980
m. toje pačioje vietovėje ir pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Ypa
tingą pretekstą 1980 m. žaidynėms
davė Vakarų pasaulio kraštų boikotavimas Maskvoje vykstančių
olimpinių žaidimų.
ŠALFASS centro valdyba

TOOL DESIGN DRAFTSMAN
MUŠT BE ABLE TO READ A1RCRAFT BLUEPRINTS, TRANSCRIBE
PRINTS, MECHANiCAL DRAFTING
ABILITY FOR TOOL & DESIGN OF
J1GS i FIXTURE.

ANADITE

Ar sugrius Sovietų
Sąjunga?

Prof. Aleksandras Štro
mas jau keletą metų prana
šauja, kad Sovietų Sąjunga
sugrius per keletą mėne
sių, Vliko pirmininkas dr.
Kazys Bobelis pratęsia Į
2-3 metus. "The Christian
Science Monitor” žurnalistė
apie galimą Sovietų Sąjun
gos sugriuvimą irgi kalba,
tik ji kalba ne pranašystės
dvasios pagauta, o raciona
lių svarstymų galimybių
ribose. Įtikinusi dienraščio
skaitytojus, kad rusų impe
rijos pakraščių didžiuliai
plotai yra apgyventi nėru
si], kurie yra turėję valstybinį-politinį s a v istovumą
arba bent išlaikę tautinįkultūrinį identitetą, visą
šią problemą susumuoja
taip:
"Daugelis ekspertų reiš
kia nuomonę, kad etninis
nacionalizmas yra tapęs la
biausiai nerimą keliančia
ilgos laiko distancijos pro
blema Sovietų Sąjungos
vadams. Ji lemia, kad
Kremlius nesiryžta decen
tralizuoti ekonominės jė
gos. Vos centre ekonominės
kontrolės būtų kiek atleis
tos, žymiai pasunkėtų ir
politinis k o n t roliavimas.
Laikui' bėgant, išcentrinės
nacionalinės jėgos galėtų
suplėšyti visą sovietų im
periją”.
Balticus

711 W. HURST BLVD.
HURST, TEXAS 76053
817-232-9171

0WNER OPERATORS
The fasisit growing truckinp com
pany in Charleston, S. C. and Savannah, GA. needs Owner Operators.
Fays $.72 loaded;$.64 empty mile.
Fuel advances. Good company bene
fits. Requirements; Tandem sleeper
tractor. Drivcr mušt nieet DOT requirements. Call:

TAYLOR-MAID
TRANSPORTAT1ON
Charleston, S. C.
803-717-0559
Savannah, Ga.
GA — 1-800-282-3131
or 912-966-2086
(19-28)

OPPORTUNITY FOR

DIRECTOR OF NURSING
Te work and Iiye in a small con geniai
community and a 25 bed Acute Care
Gene ra 1 Hospital. F.xcellent oppoitunity for individual with ęxperience in
nursing d.spurtment
administration.
Would consider r.andidale with expericnce us assistant director or
other supervisory capucity. Send rešunie and <»» inųuiries to CASEY
COUNTY HOSPITAL, Box 5 69 A.
f;!><-rty, Ky. 42539.
(21-23)

The Benedictine Sisters

ask:
Do you seek God?
Follow the wal of PEACE
in community
living
in liturgical
prayer
in humility and
service
For more information writc for
our bulletin

VOCATION DIRECTOR.

OUR LADY OF
GUADALLPE CONVENT
374 MAIN ST. P. O. BOX 335
RUTLAND, MA. 01543
Name

............................ Age . .

Address .....................................................

City Stale ............................ 'Zip. .. .
(22-23)

(Atkelta iš 1 psl.)
nose” buvo plačiai aprašy
tas Vytauto Gedgaudo gy
venimas ir veikla (Pirmi
ninko dr. D. Degėsio prane
šimo santrauka spausdina
ma atskirai).
Toliau sekė gyvos disku
sijos. Buvo iškeltas konkre
tus pasiūlymas per visus
skyrius organizuoti Dirvai
remti lėšų vajų, nustatant
siekiamą sumą, tikslą ir
laiką, taip pat atkreipiant
dėmesį į tai, kad ateinan
čiais metais bus švenčiama
Dirvos 70 metų sukaktis.
Registracijos komisijos
narė S. Juozapaitienė pra
nešė, kad Vilties Draugijos
suvažiavime dalyvauja 43
nariai su 1702 balsais. Dis
kusijų metu, artinantis rin
kimams, buvo nutarta val
dybos narių sąstatą suma
žinti iki 5, vietoj iki šiol bu
vusių septynių asmenų. Iš
suvažiavimo pasiūlytų šešių
kandidatų, į valdybą buvo
išrinkti dr. D. Degėsys, A.
Laikūnas, K. Pocius, J. Jur
kūnas, M. Valiukėnas.
Po rinkimų tęsėsi toli
mesnės diskusijos, daugiau
sia liečiančios Dirvos finan
sų reikalus. Buvo padaryta
konkrečių pasiūlymų efek
tingam lėšų rinkimo vajui
pravesti ir nutarta nekelti
prepume r a t o s mokesčio.
Andrius Mackevičius siūlė
pataisyti draugijos inkorpo
ravimo dokumentą taip, kad
būtų palengvintas nuo mo
kesčių atleidimo statuso
gavimo procesas, Vilties
draugijos posėdis praėjo
sklandžiai ir darbingai.

Banketas
Bene daugiausia kritikos
užsitarnavusi ALT S-gos
seimo programos dalis yra
šeštadienio vakare Lietuvių
Namuose suruoštas banke
tas, į kurį susirinko netikė
tai gausus būrys svečių.
Vietoms pritrūkus, teko pri
statyti stalų. Banketas bu
vo pradėtas Clevelando jau
nų vyrų "Uždainuokim”
koncertu, kuriam talkinin
kavo dailiojo žodžio atstovė
ir programos pranešėja Vi
lija Nasvytytė, kanklininkė
Elenutė Muliolytė, seserys
Ilona ir Kristina Kuprevi-
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čiūtės ir solo partijas atli
kusi Rita Balytė. Vienetui
vadovauja ir jam diriguoja
Algirdas Bielskus. Progra
ma buvo įvairi, įdomiai su
planuota. Ypatingai malo,
niai įsprausta Ilonos Kuprevičiūtės trumpetė teikė kon
certui originalų ir rimtą at
spalvį. Deja, programa bu
vo per ilga t virš 12 atski
rų programos numerių),
kurią dar labiau prailgino
nebūtini ilgoki atėjimai ir
išėjimai. Tai pilna koncer
tine programa, kuri banke
tui sago ilgiu nei laiku ne

A. Bielekaus vadovaujamas meno vienetas "Uždainuokim” atliekant baliaus programą.
J. Velykio nuotr.

būti nustumti į paskutinę
vietą. Ir ne banketų užda
vinys yra iki nualpimo var
ginti svečius, o po dienos
darbų, diskusijų, pareiginių
darbų suteikti atvangos va
landėlę, kulminaciniu punk
tu parenkant iškiliausius
momentus, nepamirštant,
kad ir mirtingas žmogaus
kūnas turi savo reikalavi
mus.
Tautinė Sąjunga yra gyva

Sekmadienis, gegužės 27
dieną, buvo pradėtas vaini
ko padėjimu mauzoliejuje
prie
prez. Antano Smetonos
Aušros metų romano laureatas Vyt. Alantas dėkoja. Iš kai
kriptos
bei pamaldomis Die
rės stovi: A. Jonaitis, V. Alantas, mecenatas Simas Kašelionis
V. Bacevičiaus nuotr. vo Motinos šventovėje. Be
n jury komisijos narys A. Laikūnas.
buvo, pritaikyta. Suvažiavi
mo dalyviai ir svečiai gal
todėl neparodė tinkamo en
tuziazmo, vargiai slėpdami
savo nuovargį ii- alkį.
Po "Uždainuokim” kon
certo,
aptemdžius salę, buvo
.
"pakviestas svečias iš Chi
cagos V. Vijeikis atlikti hu
moristinę programą, kuri
taip pat užsitęsė ilgokai ir
nesukėlė didelio pasigėrėji
mo. Pasirinktoji tematika
jau gerokai atgyvenusi ar
apribota Chicagos lietuvių
nuotykiais. Iliustravimas
paties atlikėjo paruoštomis
skaidrėmis buvo silpnokas.
Po dešimtos valandos buvo
patiekti pietūs. Kažko lauk
ta ir nesulaukta ... Paga
liau, jau įsismaginus, ben
draujant ir šnekučiuojantis,
nepastebimai prie mikrofo
no susigrupavo "Dirvos”
romano konkurso mecena
tas Simas Kašelionis, pre
mijos laureatas Vytautas
Alantas, jury komisijos nu

Dr. V. Dargis "talkina” V. Vijeikiui atliekant programą.
V. Bacevičiaus nuotr.

rys Aleksas Laikūnas. Bu
vo perskaitytas premijos
paskyrimo aktas, o mecena
to bei paties laureato žo
džiai paskendo triukšme.
Lygiai be tinkamo dėmesio
ir pagarbos buvo pagerbtas
Dirvos redaktorius Vytau
tas Gedgaudas, šiais metais
švenčiantis spaudos darbo
50 metų ir Dirvos redaga
vimo 25 metų sukaktį. Vil
ties Draugijos pirmininkas
dr. D. Degėsy s jubiliatui
įteikė plaketę.
Gaila, kad mes neįsten
giame banketams suteikti
tos priimtos, nusistovėju
sios Vakaruose atmosferos,
kuri suderina poilsį, malo
numą ir iškilmingą momen
tą taip, kad būtų išlaikyta
lygsvara. Programa priva
lo būti trumpa ir gyva, o
svarbieji, iškilmingieji mo
mentai turėjo pirmauti. To
kios stambios ir reikšmin
gos premijos įteikimas bei
Vilties draugijos pirmininkas dr. D.Degėsys Įteikia Dirvos ilgamečio spaudos darbuo
redaktoriui V. Gedgaudui plaketę.
V. Bacevičiaus nuotr. tojo pagerbimas neturėjo

Bučas ir Verutė Lenkevičienė. Prezidiumo pirmininko
pareigas einantis Aleksas
Laikūnas trumpu žodžiu
atidarė darbo posėdį ir
pasiūlė suvažiavimui pri
imti patiektą darbotvarkę,
kuri buvo priimta be pa
taisų. Skyrių atstovų pra
nešimai buvo suglausti, įdo
mūs, įvairių nuotaikų. Chi
cagos skyriaus pirm. dr.
Leonas Kriaučeliūnas su di
deliu entuziazmu nušvietė
skyriaus veiklą, suminėda
mas ilgą eilę kultūrinių ren
ginių, vakaronių, minėjimų,
paskaitų bei gegužinių ir
pabrėždamas, kad skyriaus
nariai nesiriboja’vien Tau
tinės Sąjungos veikla, bet
reiškiasi aktyviai plačiame
Chicagos lietuvių visuome
niniame bei kultūriniame
gyvenime. Vincas Tamošiū
nas iš Detroito pasidžiaugė
puikia skyriaus veikla, bet
apgailestavo prieauglio trū
kumą. Kiek pesimistiškai
apie Philadelphijos skyrių
kalbėjo pirm. Vytautas Ma
tonis. "Skyrius pradeda ro
dyti vegetacijos ženklus —
iš kadaise buvusių 120 na
rių belikę 43 "antrosios jau
nystės” atstovų”. Iš New
Yorko ir Worcesterio skyrių
gauti trumpi atsiliepimai
raštu. Baltimorės skyriaus
atstovas Aušrota apgailes-

Prie Vilties narių registracijos: V. Bacevičius ir V. Blinstrubas.
J. Velykio nuotr.

veik punktualiai, kaip buvo
numatyta darbotvarkėje,
darbo posėdis buvo prade-,
tas keletą minučių po vie
nuoliktos vai. ryto žemuti
nėje Lietuvių Namų salėje.
Posėdžio prezidiuman buvo
pakviesti Aleksas Laikūnas,
Vytautas Matonis, Petras

tavo, kad iš 25 narių esą
tik 15 aktyvių. Tačiau skyriui pavykę užmegzti pui
kius santykius su miesto
meru ir su jo pritarimu yra
įrengtas lietuviškas parkas,
kurį papuošė skulptūromis,
lietuviškais koplytstulpiais
(Nukelta į 8 psl.)
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ALT S-gos seimas

Gruzdys iš St. Petersburgo.
šių metų gegužės 2 dieną
sulaukęs savo "gimtadie
nio”, per dvejus metus iš
35 narių išaugo į didoką 60
asmenų būrį. Skyrius įstojo
nariu i Viltį, remia Dirvą,
ruošia koncertus, susipaži
nimo vakrus, gegužines,
kultūrines vakarones.
East Chicago skyriaus
pirmininkas Kazimieras Po
cius apgailestauja, kad na
rių išsikėlimas į priemies
čius skyrių sumažino, ta
čiau jo veikla nemerdi. Į
seimą iš to skyriaus yra
atvykę net penki nariai.
Dirvai remti rengiamos kul
tūrinio pobūdžio gegužines,
per dvejus metus davusios
1050 pelno. Kadangi Dirva
palaiko sąjungos tautinį
veidą, veikla daugiausia
koncentruojasi į Dirvos rė
mimą.

jant, vieno numerio išleidi
mas reikalauja 3877 dole
rių. Pranešėjas pabrėžė, kad
(Atkelta iš 7 psl.)
pirmą žurnalo numerį 1970
ir spalvotų akmenėlių mo
metais savo lėšomis išleido
zaika jaunas lietuvis skulp
dr.
Leonas Kriaučeliūnas.
torius Algimantas Gintalis.
Pripažintas
didelis dr. Ba
Pranešėjas pageidavo, kad
lio įnašas, žurnalą redaguo
Dirvoje būtų stipriau ak
jant septyneris metus. Lei
centuojama tautinės min
dėjų tarybai virš dešimties
ties ideologija ir kad būtų
metų vadovavo Teodoras
dedamos pastangos paruoš
Blinstrubas.
Dabartinis re
ti didžiųjų tautininkų mo
daktorius
A.
Laikūnas pa
nografijai.
sidžiaugė
žurnalo
bendra
Bostoniškis Vaclovas Se
darbių
kokybe
ir
įvairumu.
mitą pasidžiaugė, kad sky
Po trumpos pertraukos
rius turi savo nuosavus na
prezidiumo
pirmininko pa
mus, kurie 1980 metais bu
reigas
perėmė
Vytautas Ma
vo atremontuiti be aukų
tonis,
talkinamas
Petro Bu
rinkimo. Skyrius liūdi, ne
čo,
Jadvygos
Budrienės
ir
tekęs savo aktyvaus nario,
Verutės
Lęnkevičienės.
No

komp. Juliaus Gaidelio.
minacijų komisijos pirmi
Nors prieauglio pasigenda
ninkas inž. E. Bartkus pa
ma, bet ruošiami bent as
kvietė dr. Paulių Švarcą no
tuoni "subatvakariai" j me
minuoti dr. Leoną Kriauče
tus.
liūną. Iš vietos buvo dar pa
Clevelando skyriaus pir
darytas
pasiūlymas, bet
mininkas ir seimo rengimo
Toliau Teodoras Blinstru-.
kandidatui
atsisąkius, apsi
energingasis organizatorius bąs padarė išsamų praneši
stota
ties
dr.
Kriaučeliūno
Antanas Jonaitis pranešė, mą apie ALTos veiklą ir
kandidatūra.
Buvo
pravegkad skyriui priklauso 40 ALT Sąjungos dalyvavimą
tąs
ąficialųg
balsavimas,
narių, tačiau nepavyksta toje veikloje. "Pagrindinis
išvystyti didesnės veiklos. ALTos žvilgsnis yra rūpes kurio metu buvo išrinktas
Dauguma narių aktyviai tis okupuota Lietuva”, kal vienbalsiai dr. L. Kriauče
visuomeninėj veikloj, spau bėjo pranešėjas. Išvardinęs liūnas ALT Sąjungos pir
doje ir 1.1. Skyrius finansi ilgą eilę ALTos atliktų dar mininku, vienam seimo na
niai laikosi neblogai, suren bų, keliant Lietuvos bylos riui nuo balsavimo susilai
gia išleistuves, gegužines.
klausimą tiek tarptautinėje kius. Toliau buvo nominuo
Seimo narius ypatingai arenoje, tiek savųjų tarpe, ti valdybos nariai: Vikto
maloniai nuteikė Los Ange dalyvaujant tarptautinės ras Mastis, Vida Kriaučeles ALTS skyriaus atstovas k o n ferencijose, įtakojant liūnaitė - Jonušienė, Vilija
Jonas Petronis. Padaręs Amerikos kongresą, atsto Kerelytė ir Petras Bučas.
trumpa veiklos trijų metų vų rūmus, ginant nekaltai Negavus daugiau pasiūlys
apžvalgą, seimui sudarė la apkaltintus lietuvius kolo- mų iš vietos, vienam susi
bai veiklaus, jaunatviško ir boravime su naciais, prista laikius, visi buvo išrinkti į
augančio vieneto įspūdį. tė seimus sąjungos atsto naują valdybą, kurioje vy
Skyrius turi savo nuosavus vus ALTe Petrą Bučą ir dr. raus jaunosios kartos atsto
vai, tuo garantuodami toli
namus, o narių skaičius pa Leoną Kriaučeliūną.
mesnę
sąjungos ateitį.
Emilija čekienė konden
stoviai auga. Mirusių šešių
Jautrų
ir turiningą žodį
narių vietą papildė dešimt suotai painformavo apie Ne
tarė
naujasis
pirmininkas
naujų, jų tarpe ir jaunų as priklausomybės Fondo stovį
dr.
Kriaučeliūnas,
o po jo
menų. Rudenį skyrius iškil ir paskirtį. Fondo pagrindi
sekė
buvusio
pirmininko
mingai švęs savo įkūrimo nis tikslas yra leisti reikš
35 metų sukaktį. Dabar jam mingus leidinius. 1969 me Vaclovo Mažeikos "gulbės
tais buvo išleistos "Laisvės giesmė”.
priklauso 70 narių.
Po rinkimų ir atsisveiki
Dr. Paulius Švarcas iš St. kovų dainos", redaguotos
nimo
kalbų bei linkėjimų,
Louis optimistiškai nušvie Aisčio. Toliau su dideliu pa
Teodoras
Blinstrubas, nuta
tė neskaitlingo, bet veiklaus sisekimu buvo išleistos net
rimų
komisijos
pirminin
skyriaus darbus ir pastan penkios laidos anglų kalba
kas,
seimui
pristatė
dešim
gas dalyvauti vietiniame dr. Alberto Geručio "Lithu
ties
punktų
rezoliuciją,
ku
kųltūrin i a m e gyvenime, ania 700 Years”. Deja, pa
ri
Sąjungą
įpareigoja
atlik

propaguojant mūsų kultūrą stebėjus knygos pasiseki
ti
seime
numatytus
darbus
ir tautines aspiracijas. Sky, mą, šeštąją laidą jau išleido
rius yra International Fol kiti, net nepasitarę su fon savo ideologijos ribose. Re
du. šiuo metu dr. Albertas zoliucijų skaitymas iššaukė
klore organizacijos narys.
Elizabeth skyriaus pirm. Gerutis rašo Lietuvos dip gyvas diskusijas, vienu tar
Vilius Vėblaitis, negalėda lomatijos istoriją. Darbas pu dėl vieno žodžio užtru
mas atvykti Į seimą, atsiun eina labai lėtai. Dabar fon kusias ilgokai. Tai buvo
daugiau semantikos klausi
tė pranešimą raštu ir pri de esama apie 15,000 dole
dėjo 100 dolerių auką. Ci rių investavimu rūpinasi mas, negu ginčai dėl prin
cipo. Pagaliau visi nutari
cero ALTS skyriaus pirmi jaunosios kartos atstovas
mai buvo seimo priimti su
ninkas Gediminas Biskis iždininkas Saulius Sirusas.
pareiškė, kad jo skyrius Fondas nustojo rinkęs au mažomis pataisomis (Nuta
pasižymi aukų rinkimu, re kas, sumažėjus darbo rankų rimai buvo paskelbti Dirvo
je Nr. 22).
miant Lietuvos Pasiuntiny skaičiui. E. čekienė pabrė
Į pabaigą prezidiumo pir
bės remonto darbus ir dr. žė, kad fondo valdyba ir
A. Geručio knygų leidimą. kontrolės komisija, nežiū mininkas Vytautas Matonis
Vytautas Abraitis iš Day- rint nuotolių, kelionių į po pareiškė padėką visoms ko
tona Beach su humoru pa sėdžius išlaidas apsimoka misijoms, seimo rengimo
darė pranešimą apie toje patys. Diskusijų metu buvo komitetui ir šeimininkams,
apylinkėje augantį ir stip siūloma fondo veiklą pagy seimo dalyviams, o naujai
rėjantį skyrių, per pasku vinti ir nesiriboti vienu pro valdybai palinkėjo geriau
sios sėkmės. Suvažiavimas
tiniuosius tris metus įra jektu.
"Naujosios Vilties" žur baigtas, giedant Lietuvos
šiusį 20 naujų narių, dau
giausia pensijos amžiaus nalo administratorius Bro himną.
Sąžiningai išklausius visą
asmenų, pasitraukusių iš nius Kasakaitis vaizdžiai
ALT
Sąjungos seimo eigą,
nupasakojo
žurnalo
leidimo
šiaurinio klimato vietovių.
tenka
padaryti išvadą, kad
vargus
ir
problemas.
Ban

Skyrius remia Dirvą, Viltį,
Amerikos
Lietuvių Tautinė
rengia minėjimus, kurie tu doma leisti 700 egzemplio
ri didelį pasisekimą visuo rių, kurių 650 siunčiama Sąjunga yra veikli, energin
menėje. "Jauniausią” sky paštu. Spausdinimo ir paš ga ir gyva organizacija,
rių atstovavo Vincentas to išlaidoms nuolatos didė kurios nariai reiškiasi ak-
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BOSTON
ĮDOMUS FILMAS
BOSTONE

Viena filmų bendrovė
baigė gaminti filmą pava
dinta "The World of Tomorrovv”. Filmoje vaizduo
jama 1937 m. Pasaulinė pa
roda New Yorke. Filmo ga
mintojai panaudojo daug
vaizdų iš mūsų žinomo fil
muotojo C. Matūzo filmos,
prieš 47 metus filmavusio
parodą ir jos metu suruoš
tą Lietuvių Dieną. Filmoje
rodomas Lietuvių Dienoje
dalyvavęs Bostono choras
ir kiti su Lietuva ir lietu
viais susiję parodos vaiz
dai. Paaiškinimus duoda
žinomas filmų artistas Jason Robards.
Neseniai filmas buvo ro
domas New Yorke ir apie jį

tyviai mūsų visuomeninia
me, kultūriniame bei politi
niame gyvenime, savo pa
grindiniu uždaviniu nusta
čiusi tautinės sąmonės ug
dymą, palaikymą ir stipri
nimą, politinėje arenoje vi
sas savo pastangas koncen
truojant į Lietuvos bylos
kėlimą ir kovą už nepriklau
somos valstybės atstatymą.

gerai atsiliepė N. Y. Times.
Ištraukos buvo rodomos va
karinėse TV naujienose.
Bostone "The World of
Tomorrow" filmas bus ro
domas š. m. birželio mėn.
8-21 dienomis, ICA Cinema,
Copley Place, 100 Huntington Avė.
C. Matūzas šiuo metu gy
vena New Yorke.
Praeitais metais svečiuo
damasis Bostone nedideliam
svečių būriui rodė jo su
suktą filmą iš minėtos pa
saulinės parodos. Jis turi
taip pat nemažai savo filmų
atsivežtų iš Lietuvos, ku
riose atvaizduoti anų laikų
įvairūs įvykiai.
(kn)
tVANTED JOURNEYMEN or )ST
CLASS SK1LLED l’RINTING
OFFSET STFtmpERS
WILL1NG TO REl.OCATE
Growing XVeb printer ir. Mlcrmi, TL.
has opvnin» for qualky orientuted
personj. Good bengt i ta. Send resume
to AVANTI PRESS INC.. 13225 NW
42nd Avenue, M i h nu, FL. 33054.
Att: Richnrd Blackburn.
(20-23)

ENGINEER
Project Engineer BS£E 2 3 years experience in Digitul l.ogic Circuit
Design, Electronics Hardvvare and
Application
Computer
Frograin.
Stould have good analytical and
communicaticn
Knovdedge oi
MIL SPECS n plu*. Picine send creoenlials to:
PERSONNEL MANAGF.R

MECHANICAI. PRODUCiŠ
P. O. BOX 723
JACKSON. MiCHIGAN 49204

An Eonai Gppo-.Uinity Lmployėr
(21-23?

ELECTRICIANS
Expanding Grand Prairie Plant has immediate openings
for experienced Electricians. Working knowledge of AC
and DC Motoi and Controls necessary. SCR Drive up to
400 Horsepowei’ a plūs. 5 years industrial experience. Up
to $25.000 per year including overtime. Non smokers only.
Apply or call:

POLY

AMERICA

2000 W. MARSHALI.
GRAND PRAIRIE. TX. 75051
214-647-4374
EOE, M/F

(22-26)

Puikiausius kailius

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

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

T«L kr«rtiw (312) 263-5826;

iomį

(312) 677-8489.
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KŪRYBINGAS SKAUTIŠKOS ŠEIMOS MENININKAS
Vyr. skaučių "židinys”
Clevelande š. m. gegužės 19
d. atšventė 15 metų veiklos
sukaktį. Ta proga židinietės
surengė Dievo Motinos pa
rapijos salėje gegužės 19,
7 vai. vakaro trumpą minė
jimą, dail. Tomo Kijausko
keramikos parodą ir vaišes.
Į minėjimą susirinko
daug svečių besidominčių
menu ir židiniečių veikla
bei dail. Tomo draugų ir jo
Cleveland Statė universite
to meno mokytojas prof.
Richard Schneider.
"židinio” pirm. P. Mašio
tienė pasveikinusi susirin
kusius, priminė židiniečių
gyvavimo sukaktį ir ta pro,
ga surengtą keramikos pa
rodą. Plačiau supažindinti
su dailininku ir "židinio”
veikla, pirmininkė pakvietė
Aldoną Miškinienę, kuri
kalbėdama apie skautiškos
šeimos dailininką Tomą Kijauską, pabrėžė, jog jam
teko laimė gimti labai kū
rybingoj Giedrės ir Algio
Kijauskų šeimoj. Savo kū
rybinga dvasia Giedrė daž
nai pasireiškia skautų veik
loje sukurdama bei supro
jektuodama puošnius darbe
lius iš paprasčiausios me
džiagos.
Tomas išaugo meną my
linčioj ir lietuviškoj šeimoj.
Lankė Dievo Motinos para
pijinę mokyklą ir Šv. Kazi
miero lituanistinę mokyklą.
1978 metais baigė šv. Juo
zapo gimnaziją. Aktyviai
reiškėsi sporte, būdamas
"žaibo” klubo nariu, pri
klauso jūrų skautams, šiais
metais baigia Cleveland

Statė universitetą ir kitais
metais planuoja studijuoti
Alfred universitete New
Y orke.
Apžvelgusi jaunojo me
nininko parodą, A. Miški
nienė pastebėjo, kad iš
gausių eksponatų reikia
spręsti apie jo nepaprastą
darbštumą ir ryžtą. Už
klaustas, kaip jis apsispren
dė menui, atsakė, jog labai
atsitiktinai. Pradėjęs stu
dijuoti architektūrą, tačiau
ši sritis jo nepatenkino ir
tada ryžosi pereiti į vaiz
duojamąjį meną, kuriame
geriau gali išreikšti save.
Kalbėdama apie "židinio”
veiklą, A. Miškinienė paste
bėjo, jog būdingiausios
skautų sąjūdžio ypatybės
yra tobulinti save ir tar
nauti artimui, "židinio” vei
kla 15 metų laikotarpyje
buvo gana intensyvi ir kū
rybinga. Skatinti lietuvišką
kūrybą ir meną židinietės
visada statė savo veiklos
priekyje. Todėl lietuviškam
kūrybingumui atžymėti ir
jį kelti, organizacija kasmet
į savo veiklos planą įjungia
ir kokia nors parodą, kaip
pvz. madų ar meno.
Toliau A. Miškinienė pa
kvietė Tomo mokytoją prof.
Richard Schneider tarti žo
dį. Pastarasis trumpoj kal
boj iškėlė jaunojo dailinin
ko darbštumą ir jo kūrybi
nę nuotaiką. Apie išstatytus
parodoje darbus jis paliko
spręsti žiūrovams, nes ir
jam sunku būtų atspėti kū
lėjo mintis. Tačiau jo dar
bus labai vertina ir daug
tikisi iš jauno dailininko
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DOVANOS GIMINĖMS
LIETUVOJ
Nauji pasikeitimai ir pertvarkymai siuntiniams į
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 „vvrangler” rumbuoto aksomo jeans; 1
pora denim jeans.
•
Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $450.00.
I Sį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu):
Dirbtinio minko kailis paltui, DeLux, sveria 6 sv..............
Jeans, rumbuoto aksomo, „Wrangler” arba „Levi” ........
Vyriškas arba moteriškas megztinis .......................................
Vilnonė arba Silkinė skarelė ........................................................
Teleskopic lietsargis ........................................................................
Vyriški arba moteriški pusbačiai .............................................
Puiki medžiaga suknelei ...............................................................
Šilkinio aksomo medžiaga suknelei, 3 m.................................
Aksomo medžiaga kostiumui, dvigubo pločio, 3 m.............
Angliška vilnonė medžiagaeilutei, 3 m....................................
Angliška vilnonė medžiagaeilutei, 3 m....................................
Angliška vilnonė medžiagaeilutei, 3 m..................................

$10.00
$42.00
$50.00
$12.00
$12.00
$48.00
$40.00
$60.00
$76.00
$70.00
$80.00
$100.00

šiuos maisto produktus galima siųsti su rūbais: 1 sv.
arbatos — $8.00, 1 sv. nescafes — $12.00, 2 bv. pupelių kavos —
$14.00, 1 sv. Šokolado — $7.00, 40 cigarečių — $5.00.
Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti $60.00 persiun
timui.
Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.

BALTIC STORES,LTD.
(Z. /UBAS)

’

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

ateities kūrybinių užsimo
jimų. Taip pat pastebėjo,
jog Tomas reiškiasi ne vien
keramikoj, bet ir piešime
bei tapyboj. Po kalbų prof.
R. Schneider, Tomui ir jo
tėveliams židinietės prise
gė po baltą gvazdiką. Po to
A. Miškinienė pakvietė pa
rodos menininką Tomą. To
mas padėkojo "židiniui" už
suruošimą parodos, parapi-.
jos klebonui kun. G. Kijauskui, S. J. už salę ir sa
vo profesoriui R. Schneider,
kuriam įteikė dovaną dail.
A. Tamošaičio knygą "Li
thuanian Easter Eggs”.
Taip pat padėkojo ir sve
čiams už atsilankymą. Visi
atsilankiusieji buvo pa
kviesti pasivaišinti vynu,
kava ir gardumynais. Vai
šių stalas atkreipė visų dė
mesį turtingumu ir skonin
gu paruošimu.
Besikalbant su dail. To
mu Kijausku, teko giliau
įžvelgti į jo pamėgtą kūry
binį kelią ir jo palinkimą į
meną pačioj jaunystėj. To
mo sieloje meno kibirkštis
jau ruseno mokykliniame
amžiuje. Jis buvo laimingas
augdamas kūrybingoj šei
moj, kurioje netrukdomai
galėjo vystytis jo polinkiai
į muziką ir grožį. Būdamas
pradžios ‘mokykloj ir gim
nazijoj mėgino groti įvai
riais instrumentais: smui
ku, trompetu, fagotu, būg
nu ir kt.' Tai buvo labai
produktyvus 1 a i svalaikio
sunaudojimas ir jaunuolis
tada savyje ugdė meniškus
jausmus bei stiprino kūry
bines jėgas. Vėliau į vaiz
duojamojo meno sritį jį pa
stūmėjo skaitytos meno sri
ties knygos ir mėginimai
paišyboje bei plastiniame
mene. Pradėjęs studijuoti
architektūrą, greit perėjo į
dailiųjų menų skyrių Cleve
land Statė universitete, kur
ketverius metus intensy
viai mokėsi ir dirbo sukur
damas daugybę keramikos
darbų ir įvairia technika
apie 1000 piešinių bei tapy
bos. Tad ši jau ne pirmoji
jo darbų paroda. Savo dar
bus išstatęs Space Gallery,
C. S. U. galerijoj ir dabar
Dievo Motinos parapijos
salėje.
Kalbant apie šią parodą
reikia pastebėti, kad ji bu
vo gausi darbais, įvairi, pil
na įvairių idėjų ir rodanti
nepaprastą jaunojo daili
ninko darbštumą ir kūry
bingumą. čia nuo miniatūrinių keramikos darbų, kaip
įvairių stilizuotų gyvių sa
gės, iki 8-9 pėdų aukščio
struktūrų, kurios konstruk
tyviai sutvirtintos vytelė
mis laiko gana didelį svorį.
Visi darbai rodo kūrėjo iš
radingumą, ii* norą dekora
tyviniu įspūdžiu išgauti ori
ginalias formas. Nors kera
mika jo polinkių ir nepaten
kina, kaip autorius išsireiš
kęs, tačiau šią šaką kol kas
pasirinko, kaip istoriniai

Tomas Kijauskas

vieną iš pirmųjų meno sri
čių. Juk puodininkystė jau
buvo žinoma priešistoriniais
laikais. Kai kurių tautų mi
tologijoj puodai yra turė
ję net sielas, kurios išskris
davo puodams sudužus. To
mo kūryboj daug mitologi
nių ir istorinių motyvų, ku
rie primena senąją aztekų,
indėnų bei Afrikos tautų
keramiką.
Štai įdomus gaidžių puo
das, kurį supa gili mistika
su mitologiniu vaisingumo
dievų ir daugybe fantasti
nių būtybių. Arba paslap
tingoji bonka iš jūros, kuri
dvelkia jūros gelme ir am
žių natūraliai sukurta gam
tos ornamentika. Tarp dau
gelio senom iškasenom dvel
kiančia keramika, autorius
atvaizdavo ir savo tautos
likiminį momentą, čia ne
didelėj vazoj labai jautriai
išreiškęs tėvynę palikusių
dramatinį motyvą. Glau
džiai ratu sujungęs visą
bėglių šeimą, net su myli
mu žirgu, kurie siunčia sa
vo maldas į dangų prašant
stiprybės ir palaimos neži
nomam kely. Nors visi jo
kūriniai parodos kataloge ir
buvo surašyti atitinkamais

pavadinimais, tačiau daili
ninkas paliko patiems žiū
rovams pilną laisvę spręsti
apie kūrinių pavadinimus ir
prasmę. Tai tvirtina ir ka
taloge įrašyti A. Jakšto žo
džiai: "Jei kiekviena siela
— paslaptis, juo labiau me
nininko siela kūrybos me
tu".
Visi jo darbai labai do
mino atsilankiusius ir dau
gelis jo darbų buvo parduo
ti tuoj po parodos atidary
mo.
Džiugu turint Clevelande
jauną ir kūrybingą daili
ninką, kuriam linkime kū
rybingos ir sėkmingos atei
ties praturtinti lietuvių
kultūros lobyną.
Stefanija Stasienė

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, Cleve
land, Ohio 44103. (21-28)

........................................................................... IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII........ IIIB

MATAS & TURNER
REALTY
501 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119

486-2530
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRAISER)
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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A.A ANDRIU GEMINI ATSISVEIKINANT
Gegužės 25 d. staigios li
gos pakirstas Rochester, N.
Y., savuose namuose mirė
Andrius Cienienis, Neprikl.
Lietuvos karininkas, moky
tojas, "Čiurlionio” ansamb
lio pirmūnas, labai aktyvus
visuomenės darbininkas, pa
triotas, menininkas. Jo vi
są gyvenimą lydėjo daina,
giesmė ir meilė dramos me
nui.
A. Cieminis — lyg ąžuo
las iš žaliosios girios nuo
Panevėžio, — tvirtas savo
principuose, nesustabdomas
savo planuose, visada bega
les darbo turintis, visada
skubantis. Atrodė, jis mus
visus pragyvens. Bet deja...
Visa Rochesterio koloni
ja liūdėjo jj atsisveikinda
ma (o visi jį gerbė ir my
lėjo!) ir dabar liūdi jo ne
tekus. Ypatingai mus vy
resniuosius, jo draugus,
jaudino jaunųjų veideliais
riedančios ašaros ... Todėl
nenuostabu, kad a. a. And
rių išlydėjome gražiausiai
kaip sugebėjome.
Laidotuvių išvakarėse
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A. A. Andrius Cieminis

meldėmės vadovaujami Tėv.
J. Vaškio, OFM. Velioni visų
vardu atsisveikino V. žmuidzinas; B. Brazdžionio eiles
deklamavo I. žmuidzinienė.
Dr. J. Dėdinas iškėlė A.
Cieminio kaip režisieriaus
nuopelnus dramoje. Pasiūlė
jo atminimui bendra talka
finansuoti vertingą dramos
veikalą. Projektas jau vyk
domas.
Lietuvių Fondui "Ramo
vės” iniciatyva jau pasiųs
ta 250 dol.

Laidotuvių dieną, gegu
žės 28, buvo šv. Mišios Šv.
Jurgio bažnyčioje. Jų metu
giedojo LB choras ir sol. B.
čypienė. Vargonais palydė
jo R. Obalis.
Kapuose trumpą, jautrų,
paskutinį "sudiev” tarė A.
Burkūnas, LB choro pirm.į
užberdamas ant karsto Lie
tuvos pajūrio smėlio su Bal
tijos bangų išplautais gin
tarais. Ir pakvietė visus
laidotuvių dalyvius į šv.
Jurgio parapijos salę choro
paruoštiems pusryčiams.
Birželio 3 d. lietuviška
radijo programa buvo skir
ta Andriaus Cieminio atmi
nimui. Ją paruošė Andriaus
bičiulės, "Sutartinės” kole
gės O. Adomaitienė ir I.
žmuidzinienė. Techniškai
gražiai apipavidalino R.
Kiršteinas, j r.
Skausmo valandose užuo
jauta velionio žmonai Onai,
sūnums Arvydui ir Korne
lijus su šeima, Marytei Pet
rulienei ir visoms giminėms
ir artimiesiems.

KONGRESAS

Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, metai buvo pradėti 1984
kovo 4 Romoje ir okupuotos Lietuvos sostinėje Vilniuje. Lietuvos globėjo mirties 500 metų
sukaktis atkreipė dėmesį viso
krikščioniškojo pasaulio, ypač
dabartinio Šv. Tėvo Jono Pauliaus II dėka Romos iškilmėse.
Deja, tose iškilmėse galėjo dalyvauti tiktai maža lietuvių išeivijos dalis. Dėl to kazimierinių metų užbaigai rengiamos
plataus masto iškilmės Šiaurės
Amerikoje, kur telkiasi mūsų
išeivijos dauguma. Centrinio šv.
Kazimiero sukakties komiteto
nutarimu tam tikslui parinktas
Kanados Torontas ir ten sudarytas specialus iškilmių komitetas,
kuris ryžosi organizuoti religinį
pasaulio lietuvių kongresą 1984
rugsėjo 1-2
Tai bus manifestacinio pobūdžio iškilmės, kuriose dalyvauti kviečiami visi lietuviai,
kad suspindėtų ne tiktai Lietuvos globėjas šv. Kazimieras, bet
ir pati Lietuva.
Beveik kongreso išvakarėse,
rugpjūčio 29 - 30, Toronte bus
laisvojo pasaulio lietuvių kunigų suvažiavimas, kuriame bus
paminėta Kunigų Vienybės 75V. žmuidzinas
erių metų sukaktis.
Kongreso programoje bus
akademinė, liturginė ir meninė
LANKO SENATORIŲ OSI
dalis.

REIKALAIS

š. m. gegužės 25 d. lietu
vių ir ukrainiečių atstovai
JAV Teisingumo departa
mento Specialių Investigacijų Įstaigos (OSI) reika
lais buvo priimti Pennsylvanijos valstiją JAV-ių Se
nate atstovaujančio senato
riaus Arlen Specter. Priėmi
mas vyko Piladelphijos
miesto centre esančioje se
natoriaus Įstaigoje. Lietu
vius atstovavo PLB valdy
Prie a. a. A. Cieminio karsto. Iš kairės: sūnus Kornelijus, bos vicepirmininkas visuo
velionies žmona Ona, Kornelijaus žmona Linda, M. Petrulienė meniniams reikalams inž.
ir sūnus Arvydas.
Alg. Gečys, JAV LB Visuo
meninių reikalų tarybos vi
cepirmininkė Aušra Zerr,
Philadelphijos LB apylin
PETKUS
kės pirm. Teresė Gečienė
ir inž. Putinas Mašalaits.
Be lietuvių ir ukrainiečių
TĖVAS IR SŪNUS
taip pat dalyvavo buvęs
JAV kongresmanas Charles
MARQUETTE FUNERAL HOME
F. Dougherty, ad hoc Komi
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
teto Pabaltijo valstybėms
2533 West 71 S t., Chicago, III.
ir Ukrainai JAV Kongrese
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
įsteigėjas.
Tel.: 476-2345
Pasimatymo metu šen.
Specter buvo supažindintas
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
su OSI prasilenkimais su
JAV Kongreso priimto įsta
tymo paskirtimi, jos parei
gūnų artimu bendradarbia
vimu su KGB, nesilaikymu
JAV teisminių procedūrų
apklausinėjant liudininkus,
nuolatiniu naudojimtisi so
vietinių vertėjų pagalba, pi
lietybę netekusiems grę
Delio E., William J. Sr.,
siančiu pavoju būti išduo
tiems sovietams, Šen. Spec
William J. Jakubs Jr. ir
ter stebino iškelti faktai ir
Barbora Jakubs Schmidt
keliais atvejais jis pareiš
kė savo susirūpipnimą dėl
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai
OSI nesilaikymo šio krašto
936 East 185th Street, Cleveland, Olio 44119
demokratiniais pagrindais
pagrįstos teisminės proce
Tel. (216) 531-7770
dūros. Jis priėmė pasiūly
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
mą greitu laiku Washingtoteikianti jaukią atmosferą liūdesio
ne
susitikti su OSI apkaltin
valandoje. Didelė aikštė automobi
tuosius gynusiais advoka
liams pastatyti.
tais ir iš jų tiesioginiai pa-

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

ŠV. KAZIMIERO SUKAKTIES

Kongreso atidarymas ir akade
minė dalis įvyks rugsėjo 1, šeš
tadienį, 10 v.r., “Royal York”
viešbutyje. Paskaitą apie šv. Ka
zimiero šventumą skaitys kun.
prof. Paulius Rabikauskas, SJ,

iš gregorinio Romos universite
to. Antrą paskaitą apie kataliky
bės ir ateizmo santykius praei
tyje ir dabar skaitys žymusis
mūsų filosofas dr. Juozas Gir
nius, žvelgdamas į krikščioniš
kosios Lietuvos kelią, kuriame
jai teka susidurti su ateizmu.
Popietinėmis šeštadienio va
landomis bus svarstybos-simpoziumas apie religinę dabarties
mūsų išeivijos jaunimo orienta
ciją. Vadovaus patyrusi jauni
mo kongresų programų planuo
toja bei parengėja Gabija Juozapavičiūtė-Petrauskienė. Svarstybų grupės nariais pakviesti:
Rasa Lukoševičiatė-Kurieni,
Laima Gustainyti-Underienč,
dr. Saulius Jankauskas, teologi
jos stud. Edis Putrimas.

Šeštadienio vakare tame pa
čiame viešbutyje bus vakaronė
su jaunimo atliekama programa.
Liturginė kongreso dalis bus
rugsėjo 2, sekmadienį. Iškilmin-

tirti jų nusiskundimus dėl
OSI. Savo ruožtu, ukrainie
čių ir LB atstovai pažadėjo
artimausiu laiku šen. Spec
ter pateikti OSI reikalu pa
geidaujamą dokumentaciją.
Šen. Specter yra advoka
tas. Kelias kadencijas jis
yra buvęs Philadelphijos
miesto vyriausiu prokuro
ru. šiuo metu jis yra vienas
iš įtakingiausių .JAV Sena
to teisių komiteto narių ir
autorius šiuo metu svarsto
mo siūlymo pertvarkyti
JAV teisminę sistemą, šio
žymaus juristo galimas už
siangažavimas svarbus tuo,
kad jam esant žydų kilmės,
būtų įmanoma OSI klausi
mą nuodugniai ištirti išven
giant apšaukimo nacių simpatiku ar antisemitu.

gas mišias aukos lietuviai vyskupai su kongrese dalyvaujančiais
kunigais. Pamaldose dalyvauti
yra pažadėjęs ir Toronto kardinolas G. E. Carteris, šio kongreso globėjas. Giedos jungtinis
choras, sudarytas iš lietuvių
parapijų chorų ir kitų vienetų,
Koordinatoriumi pakviestas
chorvedys ir solistas V. Verikaiti3~ Pamaldose dalyvaus ir įvairi*į organizacijų vėliavos su
palydovais.
, , .
, Kongreso renginių viršūne bus
kazimierinė opera Dux Magnus - Jos ,ibre^ suk®r*
Brazas, muzik4 ~ Darius LaPinskas. Opera statoma Ryers°n° ‘ea‘ro salėje (4,3 p'rrard
St E‘>- Bus du spektakliai ra«s^° J’ Se«tadienį, 8 v.v., ir
"*8^° 2> sekmadienį, 3 v p.p.
Dalyvaus žymieji mūsų solistai
« Kanados ir JAV, operinis
ch°ras> simfoninis orkestras,
vadovaujant muzikui D. LaPaskui. Apranga ir dekoracijos
— dail. A. Korsakaitės-Sutkuvienės. Bilietų kainos: $15, $20,
$22, $25. Jie platinami iš anksto Toronte, Chicagoje (J. Vaznelio parduotuvėje), Nevv Yorke
ir Clevelande. Bilietų platinimu
rūpinasi kongreso komiteto narys V. Taseckas (3380 Calena
Cres.j Mississauga, Ont. L5A
3L8).
Kongreso užbaiga — rugsėjo
2, sekmadienį, 7 v.v., bendru
pokyliu “Royal York” viešbuty
je. Kaina — $25.00. Bilietai
gaunami Toronte pas V. Tasecką
minėtu adresu ir operos bilietų
platinimo centruose.
Kongreso dalyviam rezervuoti
du viešbučiai: “Royal York”
(100 Front St. W., Toronto, Ont.
M5J 1E3, Canada; tel. 416 3682511) ir “Westbury Hotel” (475
Yonge St., Toronto, Ont. M4X
1X7, Canada; tel. 416 924-0611).
Kambarių kainos “Royal York”
viešbutyje parai — $74 vienam
asmeniui, $89 — dviem; “Westbury Hotel” — $68 vienam ar
ba dviem asmenim. Rezervaci
jų reikalu prašome kreiptis tie
siai į viešbučius, pridedant vie
nos paros užmokestį ir pažy
mint “Lithuanian Congress”.
rezervacijos priimamos iki lie
pos 30. Po tos datos kambarių
rezervacija negarantuojama.
Stambesnio pobūdžio reika
lais prašoma kreiptis į kongreso
komiteto pirmininką dr. Juozą
Sungailą (109 Rivenvood Parkway, Toronto, Ont. M8Y 4E4,
Canada; tel. 416 239-1047).
Šis kongresas turėtų būti vie
ninga išeivijos lietuvių mani
festacija, kurios žodis pasiektų
ir pavergtą Lietuvą, ir laisvąjį
pasaulį.
Rengėjai kviečia tautiečius iš
visų kraštų gausiai daly
vauti šiame kongrese.
Inf.

SEABROOK ISLAND
COMPANY
COME & JOIN OUR T h'AM
This fabulous luKurioti* «ea aide
resort community has
irmncdiate
openings for the fo)lowing positions:

SMALL ENGINE MFCHANICS
UTILITY MECHANICS
CARPENTERS
SECUR1TY GUARDS
Excel!ent briieTits & vvorking tnvironment.

If inleresled in any ot the above.

Please apply at Personnel Dept.

SEABROOK ISLAND
COMPANY
P. O. BOX 32099 JOHNS ISLAND
CHARLESTON. S. C. 29417
(21-231
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Tautinių šokių šventė jau čia pat
Liepos mėn. pirmoji čia
pat. Clevelando lietuviai
sujudino "žemę”, ruošda
miesi Septintajai Laisvojo
Pasaulio Tautinių šokių
šventei. Ruošiasi iš tolimų
jų lietuvių kolonijų atvyks
tančius svečius nuoširdžiai
sutikti, o jeigu reikia, pa
globoti. šokių šventė ne ei
linis išeivijos lietuvių kul
tūrinio gyvenimo įvykis.
Tokios šventės subanguoja
darbo nuotaikomis visame
laisvajame pasaulyje, ypač
ten, kur yra tautinių šo
kių vienetų, besiruošiančių
šventėje dalyvauti. Kadan
gi tokias šventes ruošia
Lietuvių Bendruomenė, tai
gi atsakomybė, pareiga
krenta ant Lietuvių Bend
ruomenės Kraštų valdybų
ir apylinkių pečių.
štai kalbamės su šventei
ruošti komiteto pirmininku
dr. Antanu Butkumi. Jo šir
dyje susikaupę daug rūpes
čių: ar suplauks 17.000

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

JURGIS JANUŠAITIS

žiūrovų (tiek talpina koliziejus), ar išeivija suklos
190.000 šventės išlaidom
apmokėti. Tie du klausimai
suka šventei ruošti komite
to galvas. Kiti dalykai, kaip
šventės meninė programa ir
techniškieji reikalai gerose
rankose, šventės programą
jau seniai paruošė Lietuvių
Tautinių šokių Institutas,
vadovaujamas niekad nepavargstančios, dideli šioje
srityje pasiruošimą turin
čios pirmininkės Galinos
Gobienės. Su ja teko ne
kartą nuoširdžiai ir atvirai
išsikalbėti. Jos didysis rū
pestis — lietuviškasis jau
nimas, šokąs tautinius šo
kius ir mūsų tautinės kul
tūros saugojimas, ugdymas
ir puoselėjimas, šventės
programos atlikimu rūpina
si šventės vyr. meno vadovė-direktorė Jadvyga Ruginienė, taip pat turinti pui

kų pasiruošimą šioje srity
je. Tad šventės didingumu
abejoti netenka.
Muzikinę dalį — šokių
palydą atliks choras, orkes
tras, vadovaujant vyr. mu
zikos vadovui Algiui Modes
tui.
Tad ko gi bereikėtų? O
vistik rūpesčių yra. Svar
biausia, ar lietuviškoji iš
eivija pakels sparnus Cleve
lando link. Tiesa, kelionės
varginantis dalykas. Reika
lauja ir lėšų. Tačiau atsi
minkime, kai būdavo pana
šios šventės Chicagoje ir
Kanadoje, tai Clevelando
lietuviai pajudėdavo didelė
mis bangomis į tuos rengi
nius. Jie nebojo kelionės ne
patogumų ir lėšų. O važia
vo. O kai reikėdavo pinigi
nės paramos — sumesdavo
gražias sumas. Tad ir da
bar, Clevelandas ruošdamas
šią šventę, tikisi to paties
iš chicagiškių, kanadiškių
ir tolimųjų kitų kolonijų.

Holiday Inn Coliseum, 4742 Brecksville Rd., Richfield
Holiday Inn, 6001 Rockside Rd., Independence
Harley Hotel, 5300 Rockside Rd., Independence
Hilton Hotel, 6200 Quary Ln., Independence
Red Roof Motei, 6020 Quary Ln., Independence
Budgetel Motei, 6161 Quary Ln., Independence
Stouffers Inn, 24 Public Square, Cleveland
Hollenden House Hotel, 610 Superior Avė., Cleveland
Public Auditorium, 1220 E. 6 St., Cleveland
Howard Johnson's Motor Lodge, 5700 So. Marginai, Clev.
Šv. Jurgio šventovė, 6527 Superior Avė., Cleveland
Dievo Motinos Šventovė, 18022 Neff Rd., Cleveland
Clevelando Lietuvių Namai, 877 E. 185 St., Cleveland
Lietuvių Sodyba, 34251 Ridge Rd., Willoughby, Ohio (statyba)
"Dirvos" Redakcija, 6116 St. Clair Avė., Cleveland
Holiday Inn, Turnpike Exit 12 & Route 8, Hudson

(216)659-6151
(216) 524-8050
(216)524-0700
(216) 447-1300
(216) 447-0030
(216) 447-1133
(216)696-5600
(216)621-0700
(216)348-2200
(216) 432-2220
(216) 431-5794
(216)531-4263
(216) 531-8318

(216) 431-6344
(216) 653-9191

Tautinių šokių šventės rengėjai ir meno vadovai. Sėdi: O.
Mikulskienė dr. A. Butkus, G. Gobienė. Stovi: A. Nakas, J.
Reginienė, A. Modestas ir J. Krištolaitis.
J. Velykio nuotr.

Pirmininkas dr. Antanas
Butkus samprotauja: ne
jaugi mes, lietuviai, nesido
mėtume sava kultūra, sava
švente. Ir kaip atrodytų tai
prieš gausius svetimtaučius,
ką pagalvotų mūsų 2000
jaunųjų ir vyresniųjų tau
tinių šokėjų. Tikrai liūdėtų
matydami, kad mes nesido
mime jų darbu, jų neįver
tintume įdėto darbo ir mei-_
lės tautiniam šokiui, tauti
nei kultūrai.
Tad pajudėkime ir liepos
1 d. Pajudėkime autobusais,
traukiniais, o kas gali lėk
tuvais, savais automobiliais.
Būtų didelis įspūdis. Tai
būtų didžioji tautinė de
monstracija, kuria galėtu
me didžiuotis ne tik mes,
išeivijos lietuviai, bet di
džiuotųsi ir pavergtos tė
vynės lietuviai, matydami,
kad išeivija tvirtai yra pri
gludusi ir prie savo tautos
kamieno.
Antra bėda — lėšos. Jų
reikia daug. Pirmininkas
dr. Antanas Butkus tuo la
bai sielojasi. Sako, jeigu
9000 žiūrovų susėstų koliziejuje — piniginiai reika
lai susitvarkytų. Reikia
190.000 dol.
įdomu, ar mūsų gausios
organizacijos šį šauksmą
išgirdo. Juk turime gausy
bę didelių ir mažų organi
zacijų, kurios savo kasose
turi keletą ir kelioliką tūk
stančių dol. O ar nebūtų
gražu, kad tokios organiza
cijos atseikėtų savo dalį
bendram lietuviškam reika
lui. Teko skaityti spaudoje
žinučių, kad štai šauliai,
viena kita šokių grupė jau
atskubėjo su stambesnėmis
aukomis. Tokias organizaci
jas tenka nuoširdžiai pa
sveikinti ir joms padėkoti..
Skardeno žinia, kad štai
Marųuette Parko LB val
dyba, vadovaujama darbš
čiosios pirmininkės Birutės
Vindašienės, org anizuoja
jaunimo žygį į lietuvių na
mus šventei rinkti aukų.
Mūsų jaunimas, šokių gru
pių vyresnieji šokėjai čia
galėtų nuostabiai gražų
darbą atlikti. Sakysime
Chicagos, Toronto, ir kitų
kolonijų grupių šokėjai pa
juda dideliu frontu. Tikė
kime, kad LB kvotos būtų
su kaupu išpildytos, o žmo
nių, norinčių ir galinčių pa
aukoti, kad ir mažesnes su

mas, tikrai yra ir jie aukas
mielai atiduoda tada, kada
juos aplanko aukų rinkė
jas. Tokį gražų pavyzdį Chi
cagoje parodė Bridgeporto
mažytė lietuvių kolonija,
kurioje šventei beveik tūks
tantį surinko tik vienas rin
kėjas, 82 metus beeinąs
Vincas Urbonas. Laiko ne
daug liko. Suglauskime gre
tas. Tik daugiau ryžto, au
kos, kad ir nedidelės ir Sep
tintosios laisvojo pasaulio
lietuvių tautinių šokių šven
tės komiteto rūpesčiai su
mažės ir mes galėsime leng
va širdimi tarti: šventė —
mūsų visų pasididžiavimas
ir tautinė didžioji demons
tracija pavyko.
SAS VASAROS
STOVYKLA

Kviečiami visi studentai
atvykti į SAS-CV ruošiamą
vasaros stovyklą, kuri vyks
tuoj po tautinių šokių šven
tės (liepos 2-8 d.I, netoli
Clevelando (apie 2 vai. į pie
tus) , Camp Tippecanoe
YMCA stovyklavietėj (Tip
pecanoe, Ohio). Stovyklos
vietovė ir programa garan
tuoja, kad nepritruks užužsiėmimų. Būsime gražioj
gamtoj, pietų Ohio kalnuo
se, prie didžiulio ežero. Bus
arkliais jodinėjimas, buria
vimas ir irklavimas, iškylavimas, įvairūs būreliai (me
no, tautinių šokių, dainų ir
t.t.) ir įdomios vakarinės
programos.
Tarp kitų įdomių paskai
tų, kalbės Linas Kojelis
(apie Lietuvos politiką),
kun. dr. V. Cukuras (Fede
racijos dvasios vadas), dr.
Antanas Razma (apie stu
dentų istoriją) ir dr.
Jolita Kisieliūtė-Narutienė
(apie Lietuvos ekonominį
stovį).
Tikrai bus labai smagu,
įdomu, džiugu ir vertinga.
Kaina $125 visai savaitei su
viskuo. Dėl tolimesnės in
formacijos, kreipkitės pas
Algirdą Lukoševičių — New
Yorke (212) 849-6083, ar
ba Ramintą Pemkutę —
Chicagoje (312) 426-2120.
1-..................... . . .
............
WANTED
MACH1NE REPAIRMAN MILLRIGHT
Experienced in the ficld of punch
press repair, mušt he able to handle
the dismantling & reaesembly of all
types of presses & air & inechanic
clutche* •— willing lo relocate to E.
Tennessee. Top wage* fic bc-ntfitb to
ęunlifi^d pcrt*onnel. Send rcftume to
PRESS INC., P. O. BOX 1381 MORR1STOWN, IN. 57013 OR CALL
(615) 586-2406.
<18 24)
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AMERIKOS LIETUVIŲ RESPULIKONŲ VEIKLA
Gegužės 18, 19 ir 20 d. d.
Washingtone i vyko visos
Amerikos Respubli k o n ų
Tautybių Tarybos ir tauty
bių federacijų metinis su
važiavimas. Jame dalyvavo
apie 250 dalyvių, iš kurių
apie 130 delegatų iš Įvairių
Amerikos vietų. Lietuvių
federacija atstovavo pirmi
ninkas Anatolijus Milūnas,
Jonas ir Gražina Talandžiai
ir dr. Aldona Valienė. Iš
Kalifornijos Tautybių tary
bos dalyvavo penki atsto
vai, iš jų dvi lietuvės: Liu
cija Mažeikienė ir Angelė
Nelsienė. Iš Floridos Dalia
Bobelienė. Iš Michigan Jo
nas Urbonas.
Šiais metais Į Respubli
konų Tautybių Tarybą bu
vo išrinkti net penki lietu
viai : antrasis generalinis
vicepirmininkas Jonas Ta
landis, sekretorius Eugeni
jus žiūrys, iždininko pava

duotoja Elena Jurgėlaitė,
pietų rajono vicepirmininkė
Dalia Bobelienė, vidurio ra
jono vicepirmininkas Ana
tolijus Milūnas ir reikalų
vedėja Washingtone Dalia
Remienė. Viso suvažiavime
dalyvavo 11 lietuvių.
šio suvažiavimo pagrin
diniai bruožai buvo pasi
ruošti rinkimams, kad būtų
perrinktas prez. Reagan ir
Bush sekančiai kadencijai.
Toliau sekė Įvairūs tauty
bių respublikonų partijos
reikalai.
Penktadienį, gegužės 18
d. įvyko įdomus Century
Clubs — Century Hotel
(auka vienas asmeniui 100
dol.) priėmimas. Jame kaip
paprastai dalyvavo įžymes
ni Washingtono politikai:
National Republican Committee Chairman J. Fahrenkopf, jr., iš Kalifornijos
Lyn Nofzinger ir Bob

Maloniai kviečiame į
SEPTINTĄJĄ LAISVOJO PASAULIO
LIETUVIŲ

Tautinių
Šokių
Šventų
KOLIZIEJUJE, RICHFIELD, OHIO | PIETUS NUO
ČLEVELANDO, PRIE 1-271 IR 303 KELIO,
1984 M. LIEPOS 1 D., SEKMADIENI, 2 V AL. P. P.
DALYVAUJA 50 GRUPIŲ, VIRŠ 2000 ŠOKĖJŲ Iš
JAV, KANADOS. PIETŲ AMERIKOS IR
VAKARŲ VOKIETIJOS.
ŠVENTĖS ATIDARYMAS, šeštadienį, birželio 30 d.,
7 vai. vakaro prie Rūpintojėlio Paminklo Dievo Motinos
parapijos kieme, 18022 Neff Road, Clevelande, Ohio.
SUSIPAŽINIMO VAKARAS, šeštadienį, birželio 30

d., 8 vai. vakaro, Public Auditorium, 1220 East 6th St.,
Clevelande, Ohio.
BALIUS. Stouffer’s Inn on the Sąuare, Člevelando
miesto centre, sekmadienį, liepos 1 d., 8 vai. vakaro.

BALIUS JAUNIMUI tuo pačiu metu Holiday Inn
Independence, netoli Koliziejaus.

Tuttle, kuris yra politinių
darbų vedėjas, John Volpe
ir Amerikos Balso direkto
rius Kenneth Tomlinson.
šiame priėmime dalyvavo ir
VLIKo pirmininkas dr. K.
Bobelis ir ponia. Dalis lie
tuvių dar buvo atskirai su
sitikę su geru lietuvių drau
gu Edward Derwinski, ku
ris dabar užima aukštą pos
tą prez. Reagan kabinete.
šeštadienį įvyko banke
tas. šio banketo metu Kali
fornijos respubikonų tauty
bių taryba buvo apdovano
ta atžymėjimu — ”Award”
už aktyvią respublikonų
veiklą, kaip aktyviausia
respublikonų taryba iš vi
sų Amerikos tautybių ta
rybų.
Sekmad'enį prezidentas
Reagan Baltuose Rūmuose
priėmė suvažiavimo daly
vius. Ta proga prezidentas
pasakė kalbą, kuri daug
kartų buvo pertraukta plo
jimais. Entuziastiški daly
viai veržėsi pasisveikinti su
prezidentu ir jo žmona Nancy. Kalifornietės pasisakė,
kad yra lietuvės delegatės
iš Kalifornijos, kas prezi
dentą jau ir taip gerai nu
siteikusi pradžiugino. At
vykusieji buvo pavaišinti
užkandžiais ir gėrimais.
Svečiai galėjo laisvai apžiū
rėti rūmų pirmo aukšto
kambarius, pasigrožėti kam
barių apstatymais bei pre
zidentų portretais.
Pagal tradiciją Lietuvių
Respublik o n ų Federacija
suvažiavimo proga padarė
savo metinį susirinkimą.
Federacijos pirmini n k a s
Anatolijus Milūnas padarė
pranešimą, supažindino su
važiavusius lietuvių atsto
vus su lietuvių respubliko
nų veikla bei paskutiniais
įvykiais.
Kitą dieną visi lietuviai
nuvyko į Lietuvos atstovy
bės rūmus, kur Lietuvos
Diplomatijos šefo dr. S. A.
Bačkio ir ponios buvo malo
niai priimti ir supažindin
ti su paskutiniais atstovy
bės pasikeitimais.
(am)

BILIETAI Į ŠVENTĘ po $5.00, $7.00, $10.00 ir
814.00, užsakomi pas Valdonę žiedonienę 18706 Kildeer
• PERKANT IR PAR
Avė., Cleveland, Ohio 44119, Patria prekyboje — 794 DUODANT NAMUS prašo
East 185 St., Cleveland, Ohio 44119, Vaznelių krautuvėje, me kreiptis į CIPKUS
Gifts lnternational, Chicagoje ir vietinėse Ticketron REALTY, 31715 Vine St..
agentūrose. Grupės užsakančios bent 25 bilietus po $10.00
Willowick, Ohio 44094. Tel.
ar $14.00 gauna $2.00 nuolaidą nuo kiekvieno bilieto.
943-0910.
PAKVIETIMAI J BALIŲ po $27.00 asmeniui ir į ________
JAUNIMO BALIŲ po $13.00 asmeniui užsakomi pas Oną
Jokūbaitienę, 3000 Hadden Rd., Euclid, Ohio 44117, tel.:
(216) 481-7161, ar pas Romą Zorską. 4113 Silsby Rd.,
University Hts., Ohio 44118, tel.: (216) 371-0130.

Tautinių šokių šventės susipažinimo vakaro komisija. Prie
ky: Jūratė Salemo Nijolė Balčiūnienė ir Daina Balašaitytė.
Antroje eilėje: dr. Viktoras Stankus, Jon Saierno, Ramūnas
Balčiūnas ir Paulius Žiedonis. Susipažinimo vakaras įvyks bir
želio 30 d. 8 vai. vak. Cleveland Public Auditorium, 1200 East
6lh St. Įėjimas iš Lakeside. Gros Algio Modesto orkestras. Bi
lietai 4 dol.
J. Velykio nuotr.

Nepamirškime Lietuvos ir jos
ateities - jaunimo
Iš Lietuvos bėgdami pasižadėjome jos nepamiršti
ir atvykę užsienin visokeriojai jai padėti. Pasižadėjome visi kaip vienas būti
jos ambasadoriais. Praėjo-,
40 metu. Visi palyginamaigerai įsikūrėme, o dauge
lis mūsų net labai gerai eko
nomiškai susitvarkę. Užsi
auginome vaikus ir juos iš
mokslinome, tik, deja, di
delė jų dalis, mokslus bai
gę, šalinasi nuo lietuviško
darbo ir lietuvybė darosi
jiems svetima.
Pasišventusių mokytojų
dėka kūrėme mokyklas, ruo
šėme mokytojų ir tautinių
šokių kursus. Didelio būrio
idealistų dėka ruošiame
Dainų ir šokių šventes. Pa
starosios ypatingai daug
padeda mūsų jaunimui išsi
laikyti sąmoningais lietu
viais. šventei pasiruošti jie
įdeda labai daug darbo ir
lėšų.
Septintajai šokių šventei
rengimo komitetas finan
suoja Argentinos, Brazilijos
ir Vakarų Vokietijos šokė
jų grupių keliones, kurios
dėl infliacijos yra labai
brangios. Tačiau gerašir
džių lietuvių dėka mes jau
baigiame sukelti
lėšas.
Šventė meniniu ir organiza
ciniu požiūriu bus ir didinga
ir labai graži. Tačiau blogai
pasirodysim prieš Baltųjų
Rūmų ir kitus aukštus val
džios pareigūnus, jei nepripildysim erdvaus ir puikiai
įrengto Koliziejaus žiūrovais.

ČEKIAI UŽ BILIETUS IR PAKVIETIMUS rašomi
LITHUANIAN FOLK DANCE FESTIVALS, INC. vardu,
šventės metu pakvietimų Į Balių nebus galima gauti, to
dėl prašome įsigyti juos iš anksto.
SUSIPAŽINIMO VAKARO BILIETAI
nami prie įėjimo.

$4.00, gau

NAKVYNIŲ, TRANSPORTO IR VIEŠBUČIŲ IN
FORMACIJA gaunama pas Vytautą Jokūbaitį, 3000
Hadden Rd., Euclid, Ohio 44117. tel.: (216) 481-7161.

MALONIAI
ŠVENTĖJE!

LAUKIAME

JŪSŲ

DALYVAVIMO

Vysk. Lyke kalba apsilankęs j Šv. Jurgio parapijos susi-

ŠVENTĖS RENGIMO KOMITETAS

rinkimą. Šalia sėdi Kasulaitis ir Alšėnas.

J. Velykio nuotr.

Nusikalsite prieš Lietuva ir jos ateitį — jaunimą,
jeigu į tą šventę neatvyksite. Nejaugi pagailėsite laiko, ar dolerių kelionei šiai
būtinai tautinei pareigai
atlikti? Kas dar neapsirūpinote bilietais į šventę —
paskubėkite juos iš anksto
įsigyti. Ypatingai į banke
tą ir jaunimo balių, nes ten
jau labai mažai bilietų be
liko. Į šventę bilietus dar
galėsite nusipirkti Kolizie
juje. Tie bilietai visi labai
geri, nes matomumas visur,
be išimties labai geras ir
akustika puiki.
Atvykę į šokių šventę pa
bendrausite su senai nebe
matytais draugais, susipa
žinsite su naujais ir drauge
visi praleisite labai malo
nias kelias valandas besižavėdami mūsų liaudies kul
tūriniais perlais — šokiais,
gražiai aranžuota muzika ir
skambiais jungtinio choro
balsais, šventė bus mums
visiems tautinio atsinauji
nimo diena, kurią ir jauni
mas ir vyresnieji labai ilgai
minėsime. Gi šventėn neat
vykę iš gailesčio griauš
pirštų nagus.
Svarbiausia, atliksime sa
vo, kaip lietuvių — amba
sadoriaus pareigą, parody
dami svetimtaučiams mūsų
puikų tautinį susipratimą ir
darni svetimtaučiams mūsų
jaunimui ir tautinei kultū
rai.
Dr. Antanas Butkus

• OHIO AUTO BODY,
savininkas Jonas Švarcas,
35571 Vine St.. Eastlake.
Ohio 41094, sąžiningai ir
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš
nelaimės vietos pašauktas,
automobilį atitempia į savo
dirbtuves ir greitai pataiso.
Skambinkite tel. (216) 9428038 ir viskas bus sutvarkyta.

___________________
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Tarp dviejų kultūrų ir dviejų
mokyklų
Aurelija Balašaitienė

Mokslo metams baigian
tis, visame civilizuotame
pasaulyje vyksta iškilmės:
įteikiami diplomai, pažymė
jimai ir atestatai jauniems
žmonėms, kurie, pasisėmę
pagrindinių žinių, arba žen
gia jau savistoviai j gyve
nimą, arba tęsia mokslą sa
vo pasirinktoje specialybė
je. Mūsų visuomenėje tos
mokslo pabaigos šventės
turi ne tik dvejopą reikš
mę, bet ir dvejopą simboli
ką: ir mūsų jaunimas žen
gia gyveniman, tik su dar
papildoma savo kilmės už
duotimi. Kai baigiasi moks
las Amerikos mokyklose,
mūsų visuomenė praturtėja
būsimais profesionalais ir
intelektualais. Kai baigiasi
mokslas lituanistinėse mo
kyklose, mes į tą kuklią
šventę sukaupiame visas
savo viltis, visą savo
džiaugsmą idealistinėje sfe
roje. Jai praktiškai šešta
dieninių mokyklų mokslas
neteikia profesinio diplomo
ir neužtikrina pinigingos
ateities, tai jos krauną tą
sunkiai įvertinamą turtą —
mūsų tautos išlikimo idea
lą. Ir todėl mūsų jaunimas,
ragavęs lituanistinės mo
kyklos, dalyvavęs lietuviš
kose organizacijose, meno
ir šokių vienetuose, stovyk
lose ar sporte, tampa pilnes
nėmis, turtingesnėmis ir
turiningesnėmis asmenybė
mis, ką pastebi ne tik jie
patys, bet ir jų aplinkoje
esantys nelietuviai. Jau nuo
vaikų darželio mūsų jauni
mas pratinasi eiti Į sceną,
nebijoti viešumos, ugdyti
savo talentus, o organizaci
jose mokosi atsakomybės ir
visuomeniškumo.
Birželio 2 dienos vakare
Clevelando Lietuvių Namų
salėje LB Ohio Apygardos
iniciatyva buvo suruoštas
vietinių gimnazijų lietuvių
abiturientu 1983 ir 1984
metų laidų pagerbimas-balius. Pirm. Juozas Mikonis
pasveikino svečius ir pri
statė viešnią iš Rochesterio
Danutę Olienę, Radijo Klu
bo pirmininkę ir "Lazdyno”
šokėją. Toliau pranešėjos

pareigas perėmusi Nijolė
Balčiūnienė pristatė abitu
rientus abėcėlės tvarka. Tai
septyniolika jaunų lietuvių,
baigusių kurią nors vieti
nę amerikietišką mokyklą.
Abiturientai, pakviesti po
vieną, svečiams prisistatė,
pasisakydami savo vardą ir
pavardę, o Nijolė Balčiūnie
nė supažindino su kiekvieno
biografija. Sunku buvo ne
sistebėti išgirdus, kaip visi
be išimties lankė ar net bai
gė lituanistinę mokyklą,
priklausė bent vienai jau
nimo organizacijai, vadova
vo stovykloms, sportavo,
dalyvauja dainos meno ir
šokių grupėse. Amerikietiš
kose mokyklose visi yra
pasižymėję moksle, gavę
stipendijas, atžymėjimus,
garbės žymenius ir t.t.
1983 metų abiturientai
yra Ramūnas Balčiūnas, Ju
lius Palūnas, Gytis Barzdu
kas, Audrė Puškoriūtė, Gy
tis Motiejūnas, Paulius žiedonis. 1984 metų abiturien
tai : Arūnas Apanavičius,
Saulius Bankaitis, Danius
Barzdukas, Tauras Bubl.vs,
Paulius Janavičius, Maris
Kampe, Daina Mataitė, In
grida Nasvytytė, Vincas
Staniškis, Kelly Walsh ir
Raimundas Tamošiūnas iš
Rochesterio (vienin telis
jaunuolis, -švenčiantis Ro
chesterio Universiteto bai
gimą politinių mokslų ša
koje).
Abiturientus sveikino
JAV LB pirmininkas dr.
Antanas Butkus. Jis pabrė
žė, kad "jūs esate mūsų vi
suomenei reikalingi” ir
kvietė aplankyti Lietuvą.
Tėvų vardu kalbėjo Romas
Apanavičius, primindamas
jaunimui, kad jis stovi di
džiausioje gyvenimo kryž
kelėje, kurioje reikės rasti
savo gyvenimo tikslą Abi
turientų vardu kalbėjo In
grida Nasvytytė, kuri savo
rimtame žodyje pabrėžė
būtiną reikalą neprarasti
savojo asmenybės, nesekti
minios ir išlaikyti savo įsi
tikinimus.
Oficialiai daliai pasibai
gus, buvo patiekti karšti ir

šv. Kazimiero lit. mokyklos abiturientai su mokytojais. Sėdi iš kaires: J. Kazėnas, R. Šil—
galienė, A. Kazlauskas, A. Balašaitienė, J. Vyšnionis, V. Kavaliūnas ir O. Žilinskienė. Stovi
abiturientai: S. Banionis. D. Barzdukas, P. Kampe, T. Bitblys, L. Vyšnionytė. N Marcinkevi
čiūtė, D. Mataitė ir D. Kašubaitė.
V. Bacevičiaus nuotr.

skanūs pietūs. Užkandus, nos parapijos šventovėje, (999), o knygų — Paulius
svečiai turėjo progos links pamaldose. Po pamaldų pa Tallat-Kelpša (5). Iškilmin
mai pasijtiokti, klausantis rapijos salėje, susirinkus gas aktas buvo užbaigtas,
aktoriaus Vitalio Žukausko gausiai publikai, įvyko iškil visiems sugiedant "Lietuva
taiklaus sąmojaus, iš humo mingas mokslo metų pabai brangi”.
Po trumpos pertraukos
ristinio taško pažvelgiant į gos posėdis su programa.
tėvų-vaikų santykių proble Mokyklos direktorius į gar-, dalyvius palinksmino Ju
mas ir mūsų pačių gyveni bės prezidiumą pakvietė pa liaus Kazėno vadovaujamas
mo kasdienybės neva tai rapijos šeimininką kun. Ge mokyklos choras ir mergai
tragizmą ir lietuvių kalbos diminą Kijauską, J. Klimai- čių oktetas. Tai sunkaus
darkymą. Ypatingai vykęs tienę, knygų skaitymo kon darbo puikus rezultatas, at
buvo ”p” raidė prasidedan kurso mecenatę, LB Ohio sižvelgiant ir į laiko ribotu
čiais žodžiais linksmas, ne Apygardos pirmininką Juo mą ir į tą faktą, kad šešta
linksmai pasibaigęs roman zą Mikonį, LB Apylinkės dieniais paskutinioji daina
tiškas nuotykis Palangoje. pirm. Vladą Čyvą, mokyto vimo pamoka vyksta vai
Programa buvo trumpa, jų tarybos sekretorę Oną kams jau gerokai išvargus.
taikli, patraukianti kiekvie Žilinskienę, Tėvų komiteto Chorvedžiui talkininkauja
no dėmesį. Publikos ramin pirmininką Joną Dundurą, mok. R. šilgalienė, o piani
ti nereikėjo — būtų buvę aukštesnio s i o s mokyklos nu akompanuoja jaunasis
liūdna nenugirsti paskuti mokyklos mokytojus — Va pianistas Vytas Zorska.
nio žodžio, kuriame daž cį Kavaliūną, Andrių Kaz Tarp dainų Paulius Tallatniausiai glūdėjo didžioji lauską, Reginą šilgalienę, Kelpša perskaitė savo na
juoko esmė.
Aureliją Balašaitienė ir mo mų darbo ištrauką, išnagriPrie puikios Strimaičio kyklos chorvedį Julių Ka nėdamas V. Krėvės dramos
muzikos visos gentkartės zėną. Po invokacijos ir svei ištrauką. Po programos bu
suposi įvairių ritmų maiša kinimų kalbų, buvo perskai vo dalinamas mokyklos met
tyje, kaip viena didelė, di tyta egzaminų protokolo iš raštis ir visi buvo pakvies
delį džiaugsmą išgyvenan trauka ir abiturientams ti į tėvų komiteto surengtas
ti šeima.
įteikti atestatai, šiais me išleistuvines vaišes, čia
Sekantį rytą, sekmadie tais jų buvo net astuoni: ypatinga padėka tenka p.
nį, birželio 3 dieną įvyko Saulius Bankaitis, Danius Biliūnienei, kuri su dideliu
iškilmingas Šv. Kazimiero Barzdukas, Marius Kampe, entuziazmu ir pasišventimu
lituanistinės mokyklos mok Daina Mataitė, Tauras Bub tas vaišes suorganizavo ir
slo metų užbaigimas ir abi lys, Daiva Marcinkevičiūtė, su savo talkininkėmis pa
turientų išleistuvės. Įdomu Dalia Kašubaitė ir Lana ruošė. Nuotaika buvo ne
pažymėti, kad Saulius Ban- Vyšnionytė. Tai įspūdingas paprastai maloni, bendrau
kaitis, Danius Barzdukas, morpentas, išlydint į plačias jant tėvams, mokytojams ir
Tauras Bublys ir Maris gyvenimo marias jaunuo svečiams. Uždarius mokyk
Kampe pereitą vakarą da lius, tarp šeštadieninės mo los duris, mintimis nusku
lyvavo kaip svečiai ameri kyklos dienų kantriai pra bame į ateinantį rudenį.
kiečių mokyklas baigusių leidusius 12 metų. Didžioji Malonus jausmas, užvertus
abiturientų pagerbime. Gi abiturientų dauguma yra dar vieną sėkmingą mokslo
šį rytą jie praturtina save jau "užsikrėtusi” lietuvy metų darbo knygos lapą.
dar vienu brangiu doku bės dvasia, įsitraukusi į
mentu : lituanistinės mo jaunimo organizacijas, vi
kyklos 12 metų baigimo pa suomene š k a i nusiteikusi.
žymėjimu. Mokykla su vė Įvedant naują tradiciją, bu
• Onos Mikulskienės
liava dalyvavo Dievo Moti simųjų abiturientų vardu Kanklių muzikos studija
atsisveikino su savo vyres maloniai kviečia atsilankyti
niais kolegomis ir kolegė Į kanklių muzikos mokinių
mis vienuoliktos klasės at vienuoliktąjį rečitalį š. m.
stovas Linas Biliūnas. Abi birželio mėn. 24 d., 5 vai.
turientų vardu atsisveikini p. p. Lietuvių namų didžio
mo žodį tarė Nida Marcin joje salėje, Clevelande.
kevičiūtė, kurios ori, su
Rečitalyje dalį meninės
brendusi ir patriotinio tu programos atliks alumnai
rinio kalba buvo visų iš solistai baigę šią kanklių
klausyta su pasigėrėjimu. muzikos studiją. Koncerte
Apdovanojus geriausius mo girdėsite solistus, duetą ir
kinius knygomis, kurias LB alumnų oktetą. Po rečitalio
vardu įteikė Vladas čyvas, studijos mokinių mamytės
buvo paskelbti knygų skai svečius pavaišins. Įėjimas
tymo varžybų rezultatai. J. auka. Visi maloniai laukia
Klimaitienė, konkurso me mi.
1
i
cenatė, laimėtojus apdova
«>. ■ ■
....
nojo piniginėmis dovano
Skaitykit ir platinkit
Penkioliktasis abiturientų pegerbimas, suruoštas LB Ohio apygardos š. m. birželio 2 mis. Tenka pažymėti, kad
DIRVA
d. Clevelande. Sėdi apyg. pirm. J. Mikonis, L. Vismanas, N. Balčiūnienė, LB krašto vald. pirm, daugiausia puslapių per
Ričardas Matas
dr. A. Butkus ir aktorius V. Žukauskas, atlikęs meninę programą.
V. Bacevičiaus nuotr. skaitė
'S
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DIRVOS RĖMĖJAI J. Asminas, Livonia •.... 3.00

L. Kirkus, Palos Hills .. 3.00

Atnaujindami prenume Dr. V. Gruzdys,
ratą ir kitomis progomis
Cleveland ..................... 10.00
Dirvai paremti aukojo:
V. Mažeika,

J. Vaičjurgis, Dorchester 50.00
Dr. D. Degėsys.
Bratenahl..................... 100.00
Br. Kasakaitis, Chicago 120.00
Vytautas ir Irena
Alantai, Redford ....225.00
Aurelija Balašaitienė,
Cleveland .....................50.00
Aig. Bielskus, Euclid ....50.00
Al. Gilvvdis, Detroit ....50.00
Vincas Tamošiūnas,
Detroit ..................... 50.00
O. Mikulskienė,
Bratenahl................... 100.00
ALT S-gos Cicero skyr. 50.00
A. Paškonis,
Dovvners Grove .......... 10.00
Dr. G. Degėsys, Durhan 8.00
V. Abraitis. Palm Coast 8.00
A. Sperauskas, Pomona 13.00
X Y., Kirtland ............. 20.00
A. Vaitaitis, New York 8.00
A. Pintsch, W. Milford .. 8.00
E. Bagdonas-Cesmes,
Gulfport....................... 10.00
T. Bogušas, Boston......... 3.00
St. Strasevičius. Chicago 10.00
A. Baltaragis, Cicero .... 8.00
Br. Užemis, Hot Springs 8.00
A. Ambražiūnas,
Los Angeles .................13.00
A. Petrauskienė,
St. Petersburg ............. 8.00
Dr. A. Baltrukėnas,
Dania ............................ 13.00
J. Mulokienė,
Santa Monica ............. 100.00
J. Čibiras, Dayton ............3.00
J. Byla, Waterbury .... 8.00
J. Stašaitis, Brockton .... 8.00
X. Y., Juno Beach......... 10.00

Treasure Island ......... 3.00
K. Šimulis, Chicago .... 1.00
J. Černis. Bloomfield .... 8.00
J. Žygas, Chicago ......... 8.00
Br. Scepanavičius,
Mississauga ................... 8.00
L. Čiurlionienė. Cleveland 5.00
A. Pesys. Dearborn .... 3.00
L. Žitkevičius, Brooklyn 3.00
VI. Šniolis, St. Petersburg 16.00
J. Ruokis, Los Angeles .. 5.00
Daltona Beach
Lietuvių Klubas .......... 25.00
V. Garbenis. Chicago .... 3.00
G. Balanda, V/arren .... 10.00
A. Ambrazienė, Euclid .. 10.00
A. Juodikis, Seven Hills 3.00
Z. Moliejus, Chicago .... 3.00
Grandinėlė, Cleveland ..25.00
J. Saladžius, Rochester .. 13.00
M. B. Ambromaičiai,
Toronto .....................10.00
K. Miškinis, Rochester .. 10.00
VI. Matulionis. Cleveland 3.00
J. Daugvila,
Beverly Shores .......... 10.00
J. Juozaitis, Florida ....20.00
E. Gibisienė. Chicago .... 5.00
A. Repšys, Hamilton .... 2.06
J. Veselka,
Evergreen Park ......... 8.00
D. Brazdžionis,
Los Angeles ................ 17.00
J. Vaičaitis, St. Petersburg 8.00
S. Smalinskienė, Livonia 15.00
Kun. V. Katarskis, Dayton 5.00
EI. Rašytinis, Detroit ....20.00
M. Juodviršis, Montreal 50.00
Br. Budriūnas.
Los Angeles ................ 8.00
K. Dabrila, Chicago .... 8.00
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P. Sukis, Cleveland .... 3.00
St. Motuzas, Vokietija .. 10.20
J. Misevičius, Baltimore 3.00
A. Kašuba, Deltona .... 3.00
A. Keliuotis, Chicago .. 3.00
J. Petrauskas, L. Angeles 3.00
I. A. Budreckai, Chicago 8.00

MM /uperior Avinę)/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00
NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS
ČEKIŲ<■ SASKAITA
i.
X

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5'/,% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /hving/
Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Obio
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.
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A. Baliūnas. Chicago . .. .10.00
J. Kazėnas, Cleveland .. 3.00
J. Vengris, Osterville .... 5.00
H. Misliauskas. Media .. 8.00
Clevelando Skautija
Neringos tuntas ......... 10.00
A. Krakauskas. Chicago 5.00
L. Šlenys, Lemont ......... 3.00
Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

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

HOUSE FOR SALE

6 room bungalotv, between East 185 — 200 St.
1 bedroom and bath down,
2 bedrooms up. Full basement, 2 car garage. Call:
531-2702,’9-11 a. m. orafter
6:30 p. m.
(22-25)

Neff Road. Beautiful
double, olose to church and
school.
Owner

financing

10%.

Collinvrood 4 bedrooms,
aluminum sided colonial„
garage, nice yard.
Information ask for Anton
Cameo Realty 261-3900
Anton Matic 531-678,7

:
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NATIONWIDE
INSURANCE
Nabonvvide ts on y«xr

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si Į OBELENIS apdraudos
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (210) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 4<;i.3’00.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street.
Clevelande. yra didelis pa
sirinkimas vietiniii ir im
portuotų maisto produktų,
Įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nu skyriuje yra gintaro,
plokštelių, audinių, knygų ir
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

• OHIO AUTO BODY,
savininkas Jonas Švarcas,
35571 Vine St., Eastlake,
Ohio 41094, sąžiningai, ir
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš
nelaimės vietos pašaukius,
automobilį atitempia j savo
dirbtuves ir greitai pataiso.
Skambinkite tel: (216) 9428038 ir viskas bus sutvar
kyta.

PRODUCTION SUPERVISORS

Due to drametio growth of our business the
leading manuf«cturer of chain saws and line
trimmers raųuires additional supervisors.
Oualified candidates will possess strong employee relation skills and will have a minimum
of 3 years exp. in high volume assembly or
heavy machining.
We offer competitive salaries and benefits in an
excellent outdoor recreation area.
Send resume including current salary in confidence to:

PERSONNELMANAGER

BEAIRD-POULAN/WEED EATER
Division of Emenon Elootric
#1PoulanDr.
Maibvilla, AR 71SS2
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LIETUVIŲ SODYBOS
INFORMACIJA
Matomai kontraktorius
nesuspėjo užbaigti parodo
muosius butus, kaip buvo
skelbta gegužės mėn. Tiki
me, kad šie butai bus pa
ruošti apžiūrėjimui birželio
mėn. 30 d. Tokiu būdu visi
atvykusieji i šokių šventę
turės progos apžiūrėti, bei
užsiregistruoti.

• Clevelando tautu festi
valyje. kuris vyks birželio
13-17 d. d. Mali ”C” (tarp
miesto rotušės ir teismo rū
mų), sekmadienį, birželio
17 d. 2 vai. p. p. šoks Gran
dinėlės šokėjai.

• Clevelando Kredito Ko
operatyvas Taupa pradėjo
priimti narius ir Įnašus bir
želio 10 d.
Taupos įstaiga yra Die
vo Motinos parapijos patal
pose, šalia svetainės. Įstai
ga atidaryta kiekvienų sek
madienį nuo 11 vai. ryto
iki 1 vai. po pietų. Narių
indėliai yra pilnai apdraus-
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1984 m. birželio 14 d.

ti. Palaipsniui Taupos Ko
operatyvas suteiks visus
bankinius patarnavimus.
Kviečiami visi jungtis į
Taupos Kredito kįooperatyvą.
' .
STIPENDIJOS
LITUANISTIKAI
STUDIJUOTI
Clevelando lietuvių komi
tetas Kent Statė Universi
teto Lituanistikos Progra
mai remti praneša, kad li
tuanistikos stipendijų fon
de yra $46,500 sumos ir
$7,000 nuošimčių Tad iš šių
nuošimčių bus skiriamos
dvi stipendijos.
1. Rudenį 1985 m. Pilna
stipendija universiteto stu
dijas baigusiam-siai, kuriskuri ruošis magistro laips
niui ar rašys disertaciją
daktaro laipsniui įsigyti sa
vo darbus grindžiant lietu
viška tematika. Lietuvių
kalbos mokėjimas raštu ir
žodžiu yra būtinas .Stipendininkas-kė privalo dirbti
nemažiau kaip 15 valandų
per savaitę Kent Statė Uni-

Clevelando lietuvių kredito kooperatyvo Taupa valdyba su
Ohio kredito unijos patarėju R. Johnson. Sėdis iš kairės: V.
Maurutis, V. Staškus, V. Urbaitis. Stovi: R. Johnson, V. Snarskis, J. Kazlauskas, B. Steponis ir G. Taoras. Trūksta R. Hal’al,
D. Ramonienės, R. Belzinsko ir A. Juodikio.
V. Bacevičiaus nuotr.

CLEVELANDO BALTIEČIŲ KOMITETO
(ALT skyriaus, Latvių Sąjungos ir
Estų Tarybos) RUOŠIAMAS

versiteto bibliotekos litua
nistikos skyriuje, kuriame
šiuo metu yra 12,000 kata
loguotų knygų.
2. Rudenį 1984 m. Dalinė
$1,000 stipendija — baka
lauro laipsnio siekiant sri
tyje, susijusia su lituanis
tika (pvz. istorija, geogra
fija, literatūra ir kt.). Lie
tuvių kalbos mokėjimas
raštu ir žodžiu yra būtinas.
Štipendininkas-kė privalo
dirbti nemažiau 10 valandų
per savaitę Kent Statė Uni
versiteto bibliotekos litua
nistikos skyriuje. Stipendi
ja bus atnaujinama kasmet
per ketverius metus studem
tui-tei išlaikant akademi
nius universiteto reikalavi
mus.
Vasaros tyrinėjimų pro
grama veiks ii- šią vasarą.
Bus skiriama viena stipen
dija dviejų savaičių moks
liniam darbui arba dvi vie
nos savaitės stipendijos.
Patalpa ir valgis parūpina
mas universiteto. Užsiregistruot prieš vasaros atosto
gas. šiomis stipendijomis
jau yra pasinaudoję šie as
menys: prof, Bronius Vaš
kelis (1982 m.) ir Viktoras
Nakas (1983 m.).
Be to, jaunimas, kuris iš
anksto užsiregistruos per
Kent Statė Universitetą,
galės gauti iki 6 valandų se
mestrinių įskaitų (kreditų)
Lietuvių jaunimo Sąjungos
Lituanistikos Vasaros Se
minare Lovola of the Lakęs
prie Akron-Kent.
Be minėtų stipendijų,
Kent Statė Universitete ga
lima įsigyti lietuvių kalbos
kursų 14 valandų semestri
nių įskaitų (dėstytojas Pra
nas Joga, egzaminatorius
prof. dr. A. Klimas) ir 32
semestrinių valandų Litua
nistinių studijų pažymėji
mą.
Pažymėtina, kad Kent
Statė Universiteto Litua
nistikos Archyvuose šiuo
metu jau yra 12,000 katalo
guotų knygų ir dar 6,000
yra ruošiama katalogavi
mui.
Visų stipendijų reikalu
kreiptis į Dr. H. Hochhauser, Lithuanian Program,
Director, Ethnic Heritage
Program, 309 Statterfield
Hali, Kent Statė University,
Kent, Ohio 44242.

Clevelando lietuvių narnai laukia Tautinių šokių šventės svečių.

LAUKIAME SVETELIU
CClevelando lietuvių namai bus vaišių centras
Tautinių šokių šventės dalyviams ir svečiams. Na
mai pasiekiami iš rytų, pietų ir vakarų 90-ju ke
liu : išvažiavus East 185 Street ir pasukus į šiaurę,
važiuoti East 185 gatve iki Kewanee gatvės (apie
Vi mylios). Ant kampo East 185 ir Ketvanee yra
Lietuvių namai.

GINTARO

bus atidaryta birželio 29 ir 30, ir liepos 1 ir 2 die
nomis nuo 11 vai. ryto iki 10 vai. vakaro .Gintare
visi valgiai ir jų kainos pagal meniu. Vaikams spe
cialus valgiaraštis su papigintomis kainomis.

LIETUVIŲ NAMŲ DIDŽIOJOJE SALĖJE
svečiams bus paruoštas valgių bufetas, kuris veiks
šiomis dienomis ir valandomis:
birželio 29, penktadienį, 1 vai. p. p. iki 10 vai. vak.,
birželio 30, šeštadienį, 11 vai. ryto iki 4 vai. p. p.,
liepos 1, sekmadienį, 9 vai. ryto iki 12:30 vai p. p.
ir po Tautinių šokių šventės nuo 5:30 vai. vak.. iki
10 vai. vak.
Kainos: pusryčiai $4.00 asmeniui, pietūs ar
vakarienė $6.00 asmeniui.
Valgių bufete bus paruošti skanūs ir sotūs
patiekalai.

LIETUVIŲ KLUBAS
bus atidarytas kiekvieną dieną nuo 10 vai. ryto iki
vidurnakčio.
Klubas ir Gintaro valgykla yra Lietuvių na
mų pastate.
Lietuvių namų direkcija maloniai kviečia vi
sus Tautinių šokių šventės dalyvius ir svečius
aplankyti namus, Gintarą ir klubą, čia rasi
te jaukią aplinką, būsite skaniai pavalgydinti.

Svečius, atvykstančius pavalgyti grupėmis
su autobusais, prašome iš anksto apie tai
pranešti namų raštinei.
LITHUANIAN VILLAGE INC.
877 EAST 185 STREET,
CLEVELAND, OHIO 44119

□a

Telefonai (216) 531-8318 ir (216) 531-2131

BAISIOJO BIRŽELIO
MINĖJIMAS
įvyks sekmadienį, birželio 17 d.,
1:30 vai. p. p. Old Stone bažnyčioje,
esančioje Public Sųuare (kampas Ontario
ir Rockwell gatvių). Pamaldas, kurias atlai

kys lietuvių, latvių ir estų kunigai, palydės
muzikės Onos Mikulskienės vadovaujamas
astuonių asmenų kanklininkių vienetas ir
Clevelando latvių vyro choras.
Po pamaldų bus organizuota eisena į aikštelę
(prie paminklo į šiaurę nuo Clevelando miesto bib
liotekos) ir trumpas MINĖJIMAS, kuriame kalbės
JAV Kongreso narys EDWARD F. FEIGHAN.
Visi Clevelando lietuviai kviečiami gausingai
dalyvauti. Organizacijos kviečiamos su vėliavomis.

VALGYKLA

AMBER
STUDIOS, inc
505 East 185 Street,

Didelis pasirinkimas dovanoms

įvairių meno darbų.

CLEVELAND, Ohio 44119

Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

Tel. (216) 531-3500

DIRVA
• Stepas Zobarskas, ra

• Vasario 16 gimnazijoje,

šytojas, mirė birželio 9 d.
širdies smūgio ištiktas savo
namuose Woodhaven, N. Y.,
sulaukęs 73 metų amžiaus.
Velionis,daugelio knygų
jaunimui autorius ir laurea
tas, buvo gimęs 1911 m.
Svėdasų valse. Mokėsi Ro
kiškio gimnazijoje ir vėliau
studijavo literatūra Pary
žiuje. Atvykęs j JAV drau
ge su J. Aisčiu redagavo li
teratūros metrašti Gabiją,
o vėliau buvo įsteigęs lei
dyklą Manyland Books, Ine.,
kuri leido lietuvių klasikus
anglų kalboje.

Vokietijoje, kilęs gaisras
senajame pastate dalinai
sunaikino bokštą ir tretįjį
aukštą, šiame pastate buvo
berniukų bendrabutis. Nie
kas nenukentėjo ir mokiniai
apgyvendinti kitame pasta
te.
• Aidis Zunde, kurio tė
vas Pranas Zunde profeso
riauja Atlantoje, Ga., gegu
žės 23 baigė garsiąją West
Point karo akademiją ir bu
vo pakeltas į leitenanto
laipsnį.

• Neolituanų susitikimas
tautinių šokių šventės me
tu įvyks birželio 30 d. 7:30
vai. vak. Cleveland Convention centre (Public Audi
torium.
• Dirvos novelės konkur
sui gautos dar šios novelės:

Du keliai, Išpažintis ir Ne
miga.
• Poetas Stasys Santva
ras, Dirvai atsiųstame iš

Milano, Italijos, sveikinime
rašo, kad jaučiasi kaip anų
pavasarių dienom, kai ten
studijavo.
• Į tautinių šokių šven

tės banketą ir jaunimo ba
lių bilietai baigiami išpar
duoti. Prašom pasiskubinti
įsigyti.

• ALT S-gos Detroito
skyrius, per ižd. R. Macionį, Dirvai paremti atsiuntė
50 dol. Ačiū.

LAISVĖS OLIMPIJADA
LAUKIA PARAMOS

Laisvės Olimpijada yra
protestas prieš Sovietų Są
jungą ir Tarptautinį Olim
pinį Komitetą. Lietuvių,
latvių, estų ir ukrainiečių
sportininkai,- pasaulinėje
Olimpijadoje ir kitose tarp
tautinėse varžybose, atsto
vauja Sovietų Sąjungą, bet
ne savo tautas. Nuo 1952
m. pabaltiečių sportininkai
pavergėjui laimėjo 90 me
dalių. Laisvės Olimpijada
siekia suburti pavergtų tau
tų sportininkus tarpusavio
varžyboms. Todėl jau antrą
kartą Toronte pabaltiečiai
ir ukrainiečiai rengia Lais
vės Olimpijadą, kuri įvyks
š. m. liepos mėn. 5, 6 ir 7
dienomis Etobicoke Centennial Park sporto kom
plekse.
Varžybinė programa: len
gvoji atletika, plaukymas,
tinklinis, lauko tenisas,

IS ALT VEIKLOS
AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBOS POSĖDIS

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba gegužės 31 d.
savo būstinėje Chicagoje
turėjo posėdį, kurį pravedė
pats pirm. dr. K. Šidlaus
kas. Savo pranešime pažy-

krepšinis, futbolas, ledo ri
tulys ir šaudymas.
Laisvės Olimpijadą ren
gia visų keturių tautybių
jungtinis komitetas, kuriam
vadovauja dr. Rimantas
Petrauskas.
Lietuvių reikalams koor
dinuoti Toronte yra sudary
tas Laisvės Olimpijados
Lietuvių Komitetas, kuriam
vadovauja Pranas Berneckas. šiam Komitetui talki
ninkauti JAV-se yra suda
rytas pagelbinis komitetas
Clevelande, kuriam pirmi
ninkauja Vladas Plečkaitis.
Lietuvių reprezentacinių
rinktinių sutelkimas, apgy
vendinimas ir uniformos,
aštuoniose sporto šakose,
pareikalaus didelių išlaidų.
Komitetas prašo gausios
paramos.
čekius rašyti: Lithuanian
World Community Ine. var
du, ir siųsti šiuo adresu:
Laisvės Olimpijados Lietu
vių Komitetas JAV-se c/o
VI. Plečkaitis, 4450 Rabun
Lane, Richmond Hts., Ohio
44143. Tel. 216-531-3474.
Aukas galima nurašyti
nuo pajamų mokesčųi.
Tikime, kad Laisvės
Olimpijada susilauks iš lie
tuvių visuomenės prideramo
dėmesio.
Lietuvių Komitetas
Laisvės Olimpijados
JAV-se

Tragiškai žuvus Dalias, Texase

BRIGITAI BANEVIČIŪTEI-SAPPAS,
Jos motinai OLGAI BANEVIČIENEI, sese

rims — GENOVAITEI DILBIENEI ir IRMAI
BANEVIČIŪTEI, broliui VOLDEMARUI ir vi

siems šeimos nariams nuoširdžią užuojautą

reiškia ir kartu liūdi

Salomėja ir Petras Dideliai,
Aleksandra ir Vincentas Gruzdžiai,

Bronė Impolėnienė,
Jane ir Kazimieras Kauliniai,
Irena ir Vytautas Maloniai
Jadvyga ir Stasys Melnikai

Mūsų mielam
A. A

LIETUVIŲ
DAILININKŲ ŽINIAI

Šių metų Bendroji Dailės
Paroda bus atidaryta spalio
19 d. Čiurlionio Galerijoje,
Ine. 4038 Archer Avė., Chi
cago, III. 60632. Visi lietu
viai dailininkai kviečiami
parodoje dalyvauti ir paro
dyti kas nauja sukurta. Bus
skiriamos keturios premijos
$1500 bendroje sumoje.
Norintieji parodoje daly
vauti dailininkai atsiliepia
laiškais iki rugsėjo 15 d.
Atsiliepusiems bus išsiųs
tas parodos dalyvio blan
kas, kuriame yra visa rei
kalinga informacija. Jury
komisija bus paskelbta vė
liau.
Rašyti aukščiau nurody
tu Čiurlionio Galerijos ad
resu.

mėjo, kad dalyvavo Chicagos ALTo skyriaus konfe
rencijoje, kuri praėjo su
pasisekimu. T. Blinstrubas
papasakojo apie sėkmingą
Amerikos Lietuvių Tary
bos veiklą. Seime buvo pa
rodyta daug prielankumo
ALTui. Dr. J. Valaitis pa
informavo apie paruoštą
Jungt. Pabaltiečių komite
to veikimo gairių planą,
apie ruošiamą tekstą memo
randumo JAV prezidentui,
painformavo apie kai kurių
sferų daromas pastangas,
kad būtų atšaukti Jaltos
k o n ferencijos nutarimai,
papasakojo apie galimybes
gauti tax exempt statusą.
Dr. VI. Šimaitis pranešė
apie Amerikos lietuvių kon
greso paruošiamuosius dar
bus. Dr. L. Kriaučeliūnas
pranešė, kad šiai vasarai
internu Jungt. Pabaltiečių
komitete priimtas stud. Al
gis šilas. Inž. G. Lazauskas
supažindino su gautais ALT
centro įstaigoje raštais.
Kun. J. Prunskis papasako
jo apie mezgamus ryšius su
didžiąją Chicagos spauda,
pranešė apie Pavergtų tau
tų komiteto planą vieton de
monstracijos Pavergtų tau
tų savaitės proga sušaukti
amerikiečių spaudos ir TV
atstovus specialiam pasikal
bėjimui, kur parinkti pa
vergtų tautų atstovai pain
formuotų apie padėtį Mask
vos užgrobtuose kraštuose.
Posėdyje dalyvavo dr. K.
Šidlauskas, St. Balzekas,
Jr., T. Blinstrubas, dr. L.
Kriaučeliūnas, dr. VI. Ši
maitis, J. Talandis, dr. J.
Valaitis, inž. Gr. Lazauskas,
M. Pranevičius, P. Bučas,
D. Danilevičiūtė-Dumbrienė, J. Pakalka, E. Smilgys,
inž. V. Naudžius, I. Blinstrubienė ir kun. J. Pruns
kis.

laiškai ALTo skyriams su
formomis s v e i kinimams,
kurie bus išspausdinti spe
cialiame kongreso leidiny.
Kongreso metu įvyks
banketas, kurį organizuoja
Birutė Skorubskienė su taL
kininkėmis. Sudaryta rezo
liucijų komisija, kurios
pirm. T. Blinstrubas, nariai
inž. V. Naudžius, J. Talan
dis ir dr. VI. Šimaitis.
KONKURSAS
LITUANISTINĖSE
MOKYKLOSE

Amerikos Lietuvių Tary
ba jaū kelinti metai litua
nistinėse mokyklose skelbia
konkursus rašinių įvairio
mis lietuviams svarbiomis
temomis. Šiemet tokiam
konkursui, pasitarus su
švietimo vadovybe, parink
ta tema: "Kodėl aš turiu
laikytis Dešimties Dievo
įsakymų”. Rašiniai turi bū
ti iki lapkričio 1 d. nusiųs
ti mok. J. Plačui. "Tėvynės
žvaigždutės” r e d aktoriui,
švietimo vadovybė smul
kiau apie konkursą painfor
mavo mokyklų vadovybes.
Konkurso mecenatas —
kun. J. Prunskis, premijoms
paskyręs 500 dol.
LOS ANGELES ALTO
VADOVYBĖ

Los Angeles Amerikos
Lietuvių Tarybos skyriaus
naują vadovybę sudaro:
pirm. A. Mažeika, vicepirm.
A. Skirius ir D. Petronytė, sekretorė E. Gedgaudie
nė, iždo sekr. S. Kvecas,
sekret. A. Kungys, ižd. R.
Bužėnas.
TAUTINIŲ ŠOKIŲ
ŠVENTĖS KOMITETAS

Lietuvių Bendruomenės
Krašto valdybos pirminin
ko dr. A. Butkaus pakvies
tas, Amerikos Lietuvių Ta
PASIRUOŠIMAI
rybos pirm. dr. Kazys Šid
AMERIKOS LIETUVIŲ
lauskas
sutiko įeiti į Septin
KONGRESUI
tosios laisvojo pasaulio lie
Chicagoje vyksta pasi tuvių tautinės šokių šven
ruošimai Amerikos lietuvių tės garbės komitetą ir savo
kongresui, kuris įvyks šia rašte šokių šventei palin
me mieste spalio 27-28 d. kėjo geriausios sėkmės.
Posėdžiauja įvairios kon
greso rengimo komisijos.
PO V. DARGIS
Sudarytas parų ošiamųjų
NACIONALINIS LIET.
darbų kalendorius, nužy
DEMOKRATŲ
mint kas iki kurios dienos
PIRMININKAS
turi būti padaryta. Išsiųs
Povilas Dargis, ilgametis
ta 535 laiškai JAV senato
Amerikos
Lietuvių Tarybos
riams ir kongresmanams,
vicepirmininkas,
demokratų
kviečiant juos Į kongreso
garbės komitetą. Kongreso ' centro pakviestas būti na
finansų komitetas, kurio cionaliniu lietuvių reika
pirm. M. Pranevičius, o na lams pirmininku.
riai P. Bučas, dr. J. Valai
Skaitykit ir platinkit
tis ir inž. G. J. Lazauskas,
DIRVĄ
sudarė kongreso pajamų ir
išlaidų sąmatą. Išsiuntinėti

JUOZUI BAGDANSKIUI
mirus, jo žmonai BIRUTEI, dukrai RAMU

Viešėdami Chicagoje aplankykite

NEI, sūnui ALVYDUI ir visiems giminai
čiams bei artimiesiems reiškiame širdingiau

MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

sią užuojautą ir dalinamies didžiu liūdesiu

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

Savininkas J. Mažeika
Elena ir Antanas Garkai,
Juoze ir Jonas Daugėlai

Florida,

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

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

