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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Virš 2000 šokėjų arenoje klausosi JAV prezidento Reagano žodžio peiduoto per telefoną. J- Garlos nuotr.

DIDŽIOJI LIETUVYBĖS MANIFESTACIJA
Septintoji šokių šventė 

jau praeityje, bet jos įspū
džiai ir atsiminimai dar il
gai pasiliks lietuvių atmin
tyje. žiūrėjau, stebėjau, se
kiau arenoje darniai judan
čią šokėjų gausybę, apgai

Septintoji lietuvių tautinių šokių šventė
lestaudamas, kad spektaklis 
per platus ir negali jo ap
rėpti vienu žvilgsniu, žiūri 
į vieną pusę ir jau bijai 
nepamatyti, kas dedasi ki

tame arenos gale. Vietomis 
panorama sukeldavo tokias 
stiprias emocijas, kad ir 
ašara nuriedėdavo per vei
dą. Nėra ko gėdintis prisi

pažinti ... O tai atsitikda
vo dėl to, kad tautinio šo
kio ritmus tau atbanguoda
vo lietuviška dvasia iš tau
tosakos.

šokių šventė buvo visos 
lietuvių išeivijos pastangų 
sutelktinė išdava. Amerikos 
lietuvių bendruomenės va
dovybė, suorganizuodama 
šventę, atliko didelį tauti- 

(Nukelta į 4 psl.)

J. Garlos nuotr.
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snvniTitiĖ PoiiTi^^
Maskvos įnašas į JAV rinkiminę karštlige. - Sovietai pasiūlė 

derėtis dėl erdvės ginklų uždraudimo, tikėdamiesi, 
---------------------- kad Reaganas atsisakys._______________

Jei kas nors dar netikė
jo, kad Maskva nenori Rea- 
gano perrinkimo, gavo dar 
vieną įrodymą. Užpereitą 
penktadienį, kada Washing- 
tonas jau ruošėsi savaitga
liui, Valstybės sekretorius 
Shultz gavo iš sovietų am
basadoriaus Dobrynino so
vietų pasiūlymą rugsėjo 
mėn. Vienoje tartis dėl erd
vės 'sukarinimo’ išvengimo 
ir abipusio antisatelitinių 
sistemų pasmerkimo. Už 
poros valandų TASS tai pa
skelbė viešai. Atsakymą į 
tai penktadienio popietę bu
vo pavesta paruošti prezi
dento Saugumo patarėjui 
R. C. McFarlane, kartu su 
Valstybės departamento pa- 
sekretorium M. H. Arma- 
cost ir Gynybos departa
mento pasekretorium C. 
Ikle. Jie suredagavo atsa
kymą", kuriam telefonu su
tikimą davė Valstybės se
kretorius ir pats preziden
tas. Atsakymas buvo tei
giamas, tačiau kartu buvo 
pareikštas noras tartis ne 
tik apie tai, ko nori sovie
tai, bet ir apie atominių 
ginklų kontrolę. (Kaip ži
nia, sovietai nutraukė tuo 
reikalu pasitarimus iki 
amerikiečiai n e a t itrauks 
Vakarų Europoje pradėtas 
dislokuoti Pershing II ra
ketas ir 'skraidančias bom
bas’. Tų ginklų Vakarų Eu
ropa paprašė dar 1979 me
tais, kada sovietai pradėjo 
ginkluotis SS-20 raketom, 
nutaikintom į Vakarų Eu
ropos centrus).

Kartu reikia atsiminti, 
kad sovietų pademonstruo
tas aiškus nenoras sumažin
ti savo tolimos ir vidutinės 
distancijos raketų skaičių, 
paskatino JAV skirti dau
giau lėšų tyrinėjimui būdų 
ir ginklų kaip atsiginti nuo 
atlekiančių sovietinių rake
tų. Tas administracijos nu
sistatymas ir Reagano kal
ba apie 'žvaigždžių karą’ 
šiame krašte susilaukė ne
mažos kritikos. Girdi, visų 
pirma — atsiginti nuo ra
ketų neįmanoma, o antra — 
bandymai tai padaryti so
vietus tik paskatins padi
dinti savo raketų skaičių ir 
patiems galvoti apie apsigy- 
nymą nuo jų, kas savo ke
liu vers ir amerikiečius di
dinti savo raketų skaičių.

★
Tai pasakius reikia grįž

ti prie artėjančių rinkimų. 
Visi paskutiniai JAV gy
ventojų nuotaikų tyrinėji
mai byloja už tai, kad pre
zidentas Reaganas palygin
ti lengvai nugalės savo var
žovą demokratą kandidatą 
jo postui W. Mondale. At
rodo, kad tai privertė Krem

Pagal Izvestiją, Reaganas ieško Himlerio vaiduoklio talkos.

lių mesti savo paskutinę 
kortą. Tai ir buvo pasiūly
mas atsisakyti nuo pasiruo
šimų 'žvaigždžių karui’. 
Faktinai tokius pasiruoši
mus labai sunku susekti. 
Kas gali juos patikrinti So- 
vietijoje? Amerikoje, žinia, 
yra kitaip, čia paslaptys ne
labai saugomos, todėl Krem
lius gali tikėtis, kad, taip 
susitarus, JAV bus savo 
viešosios opinijos privers
tos jo laikytis, kai tuo tar
pu jam liks laisvos rankos 
i- toliau daryti ką nori. At- 
simintina, kad nors Sovieti- 
ja šioje srityje seniau dar
buojasi, pranašesnė ameri
kiečių technologija galėtų 
sovietų pastangas pralenk
ti.

Visa tai turint galvoje, 
Kremlius turėjo tikėtis, kad 
jo pasiūlymas bus atmes
tas. Kai Washingtonas ta
čiau atsakė teigiamai, Mas
kva paskelbė, kąd tas suti
kimas yra susijęs su reika
lavimu atnaujinti derybas 
dėl vidutinės ir tolimos dis
tancijos raketų, kas Mask
vai esą visai nepriimtina iki 
Pershingai 11 nebus atšauk
ti iš Europos. TASSas bu
vo įgaliotas tuč tuojau pa
skelbti :

”.. . Amerikos adminis
tracijos atsakymas yra vi
siškai nepatenkinamas, įro- 
dąs norą paversti erdvę į 
masinio sunaikinimo gink
lų areną . ..”

Kas po to atsitiko, kol 
kas dar nėra visai aišku, 
Amerikiečių pažiūros buvo 
išdėstytos Dobryninui, ku
ris išvyko į Maskvą atosto
gų. Prezidentas Reaganas 
pareiškė reporteriams, kad 
jis sutinka kalbėtis su so
vietais be jokių sąlygų. 
Maskvoje tačiau Gromyko 
aiškino britų užsienių rei
kalų ministeriui sir Geof- 
frey Howe, kad amerikie
čiai sovietų pasiūlymą at
metė. Jis teigė, kad pasau
lio problemas galima apibū
dinti dviem žodžiais: "Jung
tinės Valstybės” — su
prask, Amerikos. Washing- 
tonas esąs didžiausia grės

mė pasauliui, nes nori su
naikinti nusistovėjusią lyg
svarą, kad primestų savo 
valią kitom valstybėm.

Jei derybos ir prasidėtų 
rugsėjo mėnesį, ten bus su
sidurta su tiek techniškų 
klausimų, kad jų pabaigos 
iki rinkimų tikrai nesulauk
sime. Nebent sovietai pasi
tenkintų vien pasižadėjimu 
nedirbti toje srityje, kas, 
aišku, būtų jų laimėjimas. 
Jie be to labai norėtų pri
statyti būsimus pasitari
mus kaip JAV nusileidimą. 
Eina gandai, kad Reaganas 
savo atsakymą per amb. 
Dobryniną suformulavo 
taip: susitikime be jokių 
sąlygų — 'jūs kalbėsite ką 
norite ir mes taip pat.

Logiškai galvojant, nebū
tų reikalo galvoti apie ap
saugą erdvėse, jei būtų su
mažintas raketų skaičius 
žemėje, kas turėtų būti pir
mas dienotvarkės punktas.

★

Nesenai rašėme apie vo
kiečių ats. generolą Krause 
teigimą, jog sovietai neturi 
tiek daug kariuomenės, kad 
galėtų tikėtis su ja staiga 
pirmu smūgiu nugalėti NA
TO. Dabar ir NATO gen. 
sekretorius Joseph Luns 
(olandas), kuris birželio 22 
d. perdavė savo pareigas 
anglui lordui Carringtonui, 
paskutinėje savo spaudos 
k o n f erencijoje paskelbė, 
kąd paskutiniais duomeni
mis Varšuvos paktas turi 
bent trečdaliu mažiau divi
zijų negu buvo skaičiuoja
ma prieš du metus. Tada 
buvo manoma, kad visas
Varšuvos paktas prieš Va-

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —•

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

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

Kainos lemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
Vakaruose vyrauja pažiūra, kad sovietai atsisakė 

dalyvauti Los Angeles olimpiadoje, norėdami pademons
truoti savo nepasitenkinimą JAV, o ypač prezidento 
Reagano, politika. Tai turėtų išgąsdinti taikiai nusitei
kusi pasauli ir sukelti tokia amerikiečių laikysena nepa
sitenkinimą, kas savo keliu verstų dabartinę ar sekančią 
Washingtono administraciją naujom nuolaidom ieškoti 
kokios bendros kalbos su Maskva. Sovietai visai teisingai 
skaičiavo, kad atsisakymas dalyvauti olimpiadoje plačiom 
masėm, bent laikinai, padarys didesnį įspūdį, negu jų 
pasitraukimas iš derybų dėl atominio apsiginklavimo. 
Juk šiaip ar taip po visų tų sovietų pykčio demonstra
cijų Reaganas jiems ištiesė alyvos šakelę ...

Jei taip, sovietai turėtų būti dėkingi visiems tiems, 
kurie pasitraukimui iš olimpiados sudarė reikalingą pre
tekstą. Bet kur tau! štai prieš akis guli birželio 3 d. 
TIESA ir birželio 7-os GIMTASIS KRAŠTAS. Pirmasis 
paskelbė tūlo Jono Laukio straipsnį Taktai Stipresni už 
Melą — Kas it Kaip Los Andžele Spendė Spąstus. Antra
me yra daugiau žinomo Vytauto Kazakevičiaus str.: 
KRANKLIŲ LIZDAS LOS ANDŽELE. arba Kuo Di
džiuojasi Niekšybių Istorijos Papildyto jai. Jis ten rašo: 

”... buvo sukurtas specialus antitarybinių lietuvių 
emigrantų komitetas, kuris pradėjo ruoštis veiklai 
prieš tarybinius sportininkus, jo nariais, greta 
reakcingiausių veikėjų J. Kojelio, S. Damušio, A. 
Mažeikos ir kitų, tapo ir S. Kudirka su V. Šakaliu.” 

šiems paskutiniesiems, o taip pat ir Jurašams, TIE
SA su G KRAŠTU skiria daugiausiai vietos. (Tarp kitko, 
abu sovietiniai autoriai teigia, kad Kudirka iššoko iš 
sovietinio laivo dėl... savo žmonos neištikimybės. Tai 
tikrai retas atsitikimas).

Apsižiūrėjęs, kad jis gal pervertino tą komitetą, V. 
Kazakevičius staiga pasisuko 180 :

"Neverta net kalbėti apie kokią realią šių an- 
titarybininkų sambūrio įtaką ar galią, nes jos 
nėra, tenoriu atskleisti jų elgesio tėvų krašto at
žvilgiu amoralumą.”

Atseit, rašoma norint pakelti savo tautiečių . .. mo
ralę. Kažin ar tam turima reikalingų kvalifikacijų? Ge
riau tie autoriai savo skaitytojams paaiškintų įdomesnį 
faktą: kodėl tiek daug žmonių (net nelegalių emigrantų 
šiame krašte priskaitoma tarp 8 i rl2 MILIJONŲ) bėga 
į JAV, o į Sovietiją grįžta tik demaskuoti ar atšaukti 
šnipai? Gal dėl to, kad net, nors ne tyčia, pasitarnavę 
susilaukia tik koliojimo? O gal dabartinis pykčio išpuo
lis liudija, kad aukščiau aptartas planas nedavė lauktų 
rezultatų? (vm)

karus galėtų pasiųsti 173 
divizijas. Dabar tas skai
čius sumažintas iki 115. 
Mat, anksčiau prie tų divi
zijų buvo priskaičiuojamos 
ir pačioje Sovietų Sąjungo
je esančios (šešiose jos va
karinėse karinėse apygar
dose). Dabar apsižiūrėtą, 
kad kai kurios jų yrą 'tre
čios kategorijos’ t. y. jos 
turi tik branduolį batalijo
je) ąr kartais tik kuopos di
dumo, kurį papildyti turėtų 
pašaukti atsarginiai. Dabar 
skaičiuojama, kad karui pa
sirengusias Varšuvos pak
tas turi 115 divizijų, o NA
TO 88. Po mobilizacijos so
vietų pusė turėtų 192 divi
zijas prieš NATO 115.

Kaip gen. Krause įspėjo, 
sovietai negali pasitikėti 
savo satelitų kariuomenė
mis. Be to, divizija divizijai 

nelygi. Tiesa, jos turi pa
lyginti vienodą kiekį sun
kiųjų, puolimui reikalingų, 
ginklų, tačiau vakariečių 
divizijos turi daugiau karių. 
Trumpam mūšyje sovietų 
divizijos galėtų susilyginti 
su NATO, tačiau kautynėm 
užsitęsus turėtų nulemti 
NATO divizijų skaitlinges- 
ni kariai.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

OPPORTUNITY FOR
GENERAL SURGEON 

needed in a famllv orlented communlty 
In Soutti Centrai Kansas, town of 3000, 
rural dravving area of 6000. Area offers 
excellent huntlng, fishino & camping as 
well as good schools and recreational 
facilities. 90 min from a maior urbar. 
center of 300,000. Long established 42 
bed open stati hospltal housing medical. 
surgical, obstetrical, psvchological. 
nursery, pediatries, and intensive care, 
emergency room, and attached elinie 
with four family practice physicians. 
Address ingulrles to Kevin E. VVhlte,
Adminlstr ator, Medicine Lodge
Memorlal Hospltal, 710 N. Walnut, 

Lod—, KS 67104 3U-M6-3771.
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GIMNAZIJAI REIKIA PINIGŲ Vasario 16 gimnazijos šokėjų grupę pasitinkant Clevelando aerodrome. J. Velykio nuotr.

IR MOKINIŲ
Chicagoje yra sudarytas. 

Vasario 16 lietuviu gimna
zijai remti komitetas, ku
riam pirmininkauja visuo
menininkas Karolis Milko
vaitis. š. m. gegužės 15 d. 
Jaunimo centre buvo su
šauktas pasitarimas, ku
riame dalyvavo Vasario 16 
gimnazijos mokytojas — 
muzikas Arvydas Paltinas. 
Paltinai su koncertais ap
lankė didesnes lietuvių nau
sėdijas ir supažindino su 
Vasario 16 gimnazija. Pa
sitarimui vadovavo komite
to pirm. K. Milkovaitis, pa
daręs platesnį ivadą apie 
Vasario 16 gimnaziją ir ko
miteto veiklą. Lietuvių šau
liu sąjungos Vytauto Di
džiojo rinktinė, Chicagoje, 
yra sudariusi rėmėjų būre
li, turintį šimtinę (tai jau 
visas būrys) narių. Kvietė 
ir kitas organizacijas bei 
klubus sudaryti rėmėjų bū
relius ii- padėti vienintelei 
laisvojo pasaulio lietuvių 
gimnazijai.

Gimnazijos direktorius 
Andrius Šmitas, tos pačios 
gimnazijos absolventas, rū
pinasi gimnazijos mokinių 
skaičiaus pakėlimu, kad ne
nustotų vokiečių valdžios 
teikiamos gausios paramos. 
Komiteto pirm. K. Milko
vaitis susirinkusius supa
žindino su atsiųsta direkto
riaus A. šmito plačia infor
macija apie Vasario 16 gim
naziją, vidaus tvarką, mok
slą ir bendrą aplinką. In
formacija yra vispusiška ir 
turėtų lietuviškoji visuo
menė apie tai žinoti, nes 
remiant gimnaziją iškyla 
įvairių klausimų.

Bandysiu trumpai svar
besnius dalykus paminėti, 
nes ištisai paskelbti būtų 
per ilgas straipsnis.

Gimnazijos pastatai ir 
sklypas yra Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenės nuo
savybė. Pilis ir parkas 1953 
m. kainavo 150,000 DM, o 
pritaikymas bendrabučiui 
dar 132,000 DM. šiuos pini
gus sudėjo lietuviai ir sve
timtaučiai. Mokyklos pasta
tas kainavo 840,00 DM, iš 
kurių lietuviai sudėjo 

245,000 DM. Pusę milijono 
DM davė vokiečių valdžia 
su sąlyga, kad pastatas 
tarnautų lietuvių švietimo 
ir kultūriniams reikalams 
ir negali būti perleistas ki
tiems šeimininkams. Tomis 
pačiomis sąlygomis valdžia 
davė 400,000 DM statyti 
mergaičių bendrabutį, kai
navusį 589,000 DM. Skirtu
mą suaukojo lietuviai. To
mis pačiomis sąlygomis val
džia sutinka paskolinti tris 
milijonus DM berniukų ben
drabučio statybai ir mer
gaičių bendrabučio praplė
timui. šis projektas kainuos 
tris su puse milijonų DM. 
Taigi, lietuviams teks su
mesti visą pusmilijoną vo
kiškų markių.

Ši informacija gauta dar 
prieš pilyje kilusį gaisrą ir, 
galimas dalykas, kad nau
jų projektų įgyvendinimas 
pasikeis. Gimnazijos vado
vybė užtikrino, kad moks
las Vasario 16 gimnazijoje 
prasidės laiku ir veiks vi
sos klasės. Viskas daroma, 
kad mokinių gyvenimo są
lygos nepasikeistų, o dar 
pagerėtų. Gali būti, kad 
berniukų bendrabučiui bus 
panaudotas gimnazijos pa
talpos, kaip rašo K. Baro
nas š. m. birželio 14 d. 
Drauge. Nors kilęs pilyje 
gaisras sudaro didelį gal
vosūkį. bet viskas daroma, 
kad mokslas nenukentėtų 
ir mokinių gyvenimo sąly
gos nepablogėtų. Laukiama 
platesnė vietinė informaci
ja.

Laisvojo pasaulio lietu
viai prašomi plačiau atida
ryti pinigines ir dosniau pa
remti padegėlius. Visais lai
kais padegėliai, sulaukdavo 
ne tik žodinės užuojautos, 
bet ir materialinės paramos.

Kaip minėta, nauji moks
lo metai prasidės nustaty
tu laiku — rugsėjo 1 d. 
Gaunant tokią stambią val
džios paramą, reikia dėti 
visas pastangas, kad gimna
zija išsilaikytų ir toliau 
tarnautų lietuvybės išlai
kymui.

Vasario 16 gimnazija yra 

ne tik lietuvių švietimo 
įstaiga, bet visos Vakarų 
Vokietijos lietuvių kultūri
nės ir visuomeninės veiklos 
centras. Netekus gimnazi
jos, lietuvių veikla žymiai 
susilpnėtų, o ilgainiui ir vi
siškai sunyktų. Vokietijos 
lietuviams Vasario 16 gim
nazija yra tas pats, kaip 
Chicagai Jaunimo centras, 
New Yorkui Kultūros židi
nys, kitose vietose — para
pijų centrai ar lietuvių na
mai.

Vasario 16 gimnazijoje 
mokslo lygis yra aukštas, 
mokytojai kvalifikuoti ir 
baigusieji gimnaziją pri- 
imamami j visas aukštąsias 
mokyklas (universitetus). 
Didžiąją daugumą mokinių 
sudaro vietiniai gyventojai, 
bet jų nepakanka net mini
maliam reikalavimui užpil
dyti. Ne tik pageidaujam, 
bet ir prašoma užjūrio lie- 
tuivus bent vieniems me
tams siųsti mokinius į Va
sario 16 gimnazija ir taip 
papildyti mažėjančių moki
nių skaičių.

Mokslas gimnazijoje pri
taikytas ir užsieniečiams, 
nes sudaromos sąlygos pra
mokti vokiečių kalbą ir, 
svarbiausia, išmokti geriau 
t a i syklingiau lietuviškai 
kalbėti.

Apie gimnazijos tvarką 
ir drausmę buvo ne vieną 
kartą spaudoje rašyta, kal
bėta ir diskutuota. Pasita
rime dalyvavę keli buvę 
gimnazijos mokiniai pasi
sakė už esamą tvarką ir 
džiaugėsi išmokę savaran
kiškiau gyventi. Gimnazijo
je. veikia dramos ir tauti
nių šokių būreliai, sporto, 
muzikos ir dainos vienetai. 
Mokiniai gyvena bendrabu
čiuose, o savaitgalius ar 
atostogas naudoja išvykoms 
bei ekskursijoms. Susipa- 
pažįsta su Europos kraštų 
gyvenimu ir aplinka. Nė 
vienas buvęs gimnazijos 
mokinys nenusiskundė esa
ma tvarka ir drausme, o 
atvirkščiai, prašė perduoti 
vadovams padėką, už su
teiktą galimybę geriau pra
mokti lietuvių kalbą, susi- 
drausminti ir pamatyti pla
tųjį pasaulį.

Mokslas yra nemokamas, 
bet už pragyvenimą bendra
butyje mokslo metams kai
nuoja apie 1,500 dol. čia 
įskaitytas ir mokestis už 
papild. vokiečių kalbos pa
mokas.

Pasitarime dalyvavęs mo
kytojas A. Paltinas plačiau 
papasakojo apie gimnazi
joje esamą tvarką, mokslą, 
gyvenimą, pramogas ir pa
reigas. Mokiniai turi dirbti 
daugiau, kaip amerikietiš
kose mokyklose, nes čia 
aukštesnis mokslo lygis, o 
taip pat reikia išmokti lie
tuvių ii- vokiečiu kalbas, 
bet <a i nėra nepakeliama. 
Racionaliai naudojant nu
statytą tvarką ir išdirbtus 
metodus, pakankamai laiko 
lieka užsiėmimams ir lais
valaikiui. Tik tinginiams ir 
padaužoms vietos nėra, nes 
gimnazija nėra pataisos na
mai.

Lietuviškos šeimos, tu
rinčios atitinkamo amžiaus 
vaikus (aukštesniosios mo
kyklos), prašomi susidomė
ti Vasario 16 gimnazija ir 
bent vieniems metams pa
siųsti savo vaikus, kaip mi
nėjau, bus pasiekta keli lie
tuviams svarbūs tikslai: 
pagilinta jaunuolių lietuvių 
kalba, paremtos pastangos 
išalikyti gimnaziją, prisi
dėta prie lietuvybės išlai

* 
♦ 
* 
♦ 
* 
♦
* 
♦* 
♦
* 
* 
♦
♦
♦ 
*
★
*
♦ 
♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
* 
♦ 
* 
* 
* 
*
♦ 

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd 

Willowbrook, III. 60521

FSLK

JOSEPH F. GRIBAUSKAS
EXECUTIVE SECRETARY
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............. ♦

kymo, išnaudota valdžios 
teikiama parama.

Pietų Amerikos lietuvių 
vaikai reikalingi visu para
mos, nes jie ekonomiškai 
nepajėgūs vieni patys pa
dengti kelionės ir išlaikymo 
išlaidų. Komitetas stengia
si surast lėšų ir prisidėti 
prie Vasario 16 gimnazijos 
išlaikymo. Remkime komi
teto pastangas, organizuo
kime būrelius ir įtraukime 
j rėmėjų gretas kuo didesnį 
skaičių lietuvių.

Platesnes informacijas 
teikia PLB būstinė: 5620 
So. Claremont Avė., Chica
go, 111. 60636, telef. (312) 
778-2200.

P. S. Paskutinėmis žinio
mis, vien tik iš Chicagos 
apylinkių į Vasario 16 gim
naziją jau užsiregistravo 8 
mokiniai. Reikia manyti, ir 
kitų vietovių lietuviškos 
šeimos prisijungs prie chi- 
cagiškių, o taip pat ir paju
dės Kanada.

A. Juodvalkis

WANTED 
EXPERIENCED

HVAC
A1R CONDIT1ONING MECHANICS 

IMMEDIATE OPENING FOR APPLI
CANTS WILLING TO RELOCATE TO 
CHARLOTTE, N.C. AND DUTCHESS 
COUNTY NY. EXPENSES PAID. FIVE 
OR MORE YRS. EXPERIENCE OPERA- 
TION AND MAINTENANCE REPAIR 
OR RECOP. CHII.LERS, CENTRĄVAC. 
CENTR1FIGAL AND PHEbMATICS 
SYSTEMS. CONTACT: TONY LOGL’I- 
DICE, BETWEEN 9 AM & 3 PM.

(014) 473-2863 
OR AFTER 5 PM 

(914) 473-3636

* ♦ * ♦ » > * 
♦
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♦
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♦ 
♦

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

St.).

Dennis N. Gribauskas
Senor Viee-President/
Willowbrook Manager
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Didžioji lietuvybės manifestacija
(Atkelta iš 1 psl.) 

nį ir kultūrini darbą, šia 
proga pastebėtina, kad joks 
kitas porengis taip neišju
dino mūsų išeivijos, kaip 
lietuviško meno manifesta
cijos: turiu galvoje šokių ir 
dainų šventes. Tokiais atve
jais per visą išeiviją nusi
rita tautinės atgaivos ban
ga. Tai parodo, kad esame 
ne tik poetų, bet šokėjų bei 
daThininkų tauta.

Clevelande įvykusi liepos 
1 d. lietuvių šokių šventė 
buvo iškalbinga lietuviško 
solidarumo apraiška. Maty
damas suplaukusią iš visų 
kraštų tautiečių masę, gir
dėdamas plačiai skamban
čią lietuvių kalbą, o ypač 
grožėdamasis lietuvišku sti
liumi ir spalvomis pasipuo- 
šuosią šokėjų gausybę are
noje, atliekančią darnų, ta
čiau, išpuoselėtą lietuvišką 

Šventės pranešėja Dalia Orantaitė ir garbės svečiai tribūnoje. J. Garlos nuotr.

šokį, pasimatydavai patekęs 
į savą lietuvišką stichiją, 
tartum iš tikrųjų būtum 
grįžęs "namo”. . .

Šokėjų tautinių kostiumų 
spalvingumas mirga akyse 
ir jų "suprasti” nereikia, 
bet kitas dalykas lietuviš
kas šokis: kaip jį reikia su
prasti? Arenoje matai šo
kančius pavienius šokėjus, 
jų painias grupuotes, pra
silenkiančias eiles, kampūo- 
tuotus derinius .ratukus ir 
t.t. Tas judrus, margas 
spektaklis tau atrodo kaž
kur ir kažkada matytas tik 
prisimirštas. Apibūdinti kas 
yra lietuviškas šokis ne- 
įmanu, gal ir nėra reikalo: 
jį reikia suvokti intuityviai, 
reikia išgyventi. Labai ge
rai kad tautinio šokio kū
rėjai, prisimindami tradici
nes formas, eina tautosakos 
įkvėptu keliu. Tik man ro
dos ta linkmė turėtų būti 

dar ryškiau akcentuojama. 
Neturėjau progos susipažin
ti su šokamais liaudies šo
kiais okupuotoje Lietuvoje, 
tik žinau, kad "vyresnysis
brolis”, ar jo pataikūnai 
bruka maskolinius šablo
nus. Tik išeivijoje gali bū
ti puoselėjamas tikras lie
tuviškas tautinis šokis.

Aukščiau pastebėjau, kad 
šokių šventė buvo visuome
nės veikėjų, šokėjų vadovų 
įr pačių šokėjų sutelktinis 
rezultatas. ‘Reikia pasakyti, 
kąd žurnalistų įnašas, į ren
gimo darbą taip pat buvo 
žymus. Jų pastovus ir pla
tus šventės reklamavimas 
buvo apvainikuotas praban
giu, gausiai iliustruotu, ant 
gero popieriaus išspausdin
tu 224 psl. leidiniu: VII 
laisvojo pasaulio lietuvių 
tautinių šokių šventė. Re
daktoriaus žurnalisto Al-

fonso Nako kruopščiai su
redaguotas tekstas ir daili
ninkės Ados Korsakaitės- 
Sutkuvienės estetinis api
pavidalinimas knygą padarė 
kone puošniu albumu, ku
riame atsispindi visa šokių 
šventė ir kitų buvusių to
kių švenčių atsiminimai. 
Knygą pavyzdingai išspaus
dino M. Morkūno spaustuvė. 
Jei šokių šventę laikysime 
pačiu didžiuoju 1984 m. mū
sų išeivijos tautiniu ir kul
tūriniu įvykiu, tai išleistas 
apie ją leidinys bus išliekan
tis dokumentas, padėtas į 
mūsų kultūros istorijos len
tynas.

Tam tikru požiūriu šo
kių šventė buvo ir politinis 
įvykis. Knygos pradžioje 
įdėtas prezidento R. Reaga
no portretas ir sveikinimas. 
Prezidentas tarp kitko pa
brėžia, kad mes, atseit, lie

tuviai, "galime didžiuotis 
savo tautos ir jos palikuo
nių patvariu įnašu į mūsų 
tautos, t. y. Amerikos, pa
žangą". Taigi, Amerikos 
prezidentas sveikina ir dė
koja mums už įnašą į Ame
rikos kultūrą, o tėvynėje 
okupantas mūsų tautinę 
kultūrą trypia ir jos vieton 
bruka "broliškų respublikų 
laimėjimus”...

1984 m. liepos 1 d. CIeve
lando Koliziejuje šoko du 
tūkstančiai suskridusių šo
kėjų. Jiems entuziastiškai 
plojo suvažiavusių iš Ame
rikos ir kitų šalių tūkstan
čiai lietuvių! Tai buvo mū
sų tautinė demonstracija 
parodžiusi lietuvybės gy
vastingumą! Tai buvo lyg 
ir pasižadėjimas nenuleisti 
lietuviškos vėliavos, kovo
jant už Lietuvos laisvę.

Vyt. Alantas
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Priešrinkiminis pokštas
Paaiškina Reagano politikos vingius

Vytautas Meškauskas

Rev. Jacksono priešrinkimi
nis epizodas gerai paryškino 
JAV politinę sceną ir padeda 
lengviau suprasti politikų lai
kyseną. ‘Senoviško’ patriotiz
mo akimis žiūrint, reikia su
tikti su N.Y. Times James Res- 
ton, kad Jacksono flirtas su 
Kubos ir Nicaragvos režimais 
buvo'bad politics, bad diplo- 
macy, and bad manners’:

‘Jis (Jackson) laikosi kaip 
JAV prezidentas, nors i tą pos
tą ne tik dar nėra išrinktas, 
bet ir nenonimuotas. Tai prieš 
tarauja konstitucijos nuosta
tams, kurie užsienio politikos 
vedimą rezervuoja preziden
tui ir kongresui/

Su tuo visai sutinkant, rei
kia kartu atsiminti, kad - gal 
kiek mažiau ryškiomis formo
mis - toks prieštaravimas kons 
titucijai yra vykdomas bent 
nuo 1960 metų. Jj ypač skati
na atėjęs televizijos amžius, 
kuris verčia visais būdais ko
voti dėl vietos TV prožektorių 
šviesoje.

Stebint televizijos žinių 
programas, tai padaryti Jack- 
sonui ir pasisekė. Daug kas jj 
kritikuoja, bet netrūksta ir to
kių kurie mano, kad jo išdaiga 
nieko nepakenkė: jei karas 
nepriimtinas - reikia bandyti 
sugyventi su visais artimais ir 
tolimais kaimynais, ne tik ne-

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

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

Aukos gautos 1984 m. 
balandžio ir gegužės mėne
siais:

$1,940.00: Kęstas ir Mirga 
Pažemėnai, Rancho Palos Ver- 
des, CA (iŠ viso $2,940.00).

$600.00: Draugų dovana 
Stasio Jokubausko gimtadienio 
proga, Palos Park, IL.

$500.00: dr. Vytautas ir Mara 
Vygantai, Dalias, TX (iš viso 
$750.00)

$300.00: Donald Jančauskas, 
Corpus Christi, TX.

$250.00: Jonas ir Bronė 
Vašiai, Dedham, MA (iš viso 
$1,000.00).

$200.00: Povilas ir Sigutė 
Abelkiai, Buena Park, CA (iš viso 
$400.00); a.a. Aleksandros-Mari- 
jos Jablonskienės ir a.a. Pranės 
Jablonskienės atminimui — 
Bonaventūras Jablonskis, Auro
ra, IL (iš viso $500.00).

$100.00: Alfonsas ir Ona 
Kinduriai, Gulfport, FL (iš viso 
$400.00); a.a. Broniaus Kliorės 
vienerių metų mirties atminimui 
— Antonia Kliorienė, St. Peters
burg Beach, FL, a.a. pulk. lt. 
Antano Mačiuikos atminimui — 
Antanė Mačiuikienė, Chicago, IL.

$90.00: Petrė Kasparavičiūtė, 
Gulfport, FL (iš viso $100.00).

$50.00: Vytautas ir Alfonsą 
Budrioniai, Crete, IL.

$30.00: Juozas Jakštas,
Lakewood, OH (iš viso $130.00).

$20.00: Sidney H. Goodman, 
Pacific Palisades, CA.
$10.00: Algirdas ir Stasė Didžiu

liai, Cicero, IL, Frank Kasper, 
Gulfport, FL. 

sigilinant j praeities sąskaitas, 
bet jas tyčia nustumiant nuo 
derybų stalo. Tokių turbūt 
yra daugiau negu mes norėtu
mėm. Už tat su tokia pažiūra 
skaitosi ir dabartinė adminis
tracija. Juk reikia skaitytis su 
galimybe, kad pvz. demokra
tų nominuotas kandidatas ga
lėtų nuvykti į Maskvą ir grįžti 
su pačiu ... Sacharovu, jei tai 
tiktų Maskvos apskaičiavi
mams.

Tokios galimybės verčia ir 
kandidatą, sėdintį Baltuose 
Rūmuose, laikytis tokios poli
tikos, kuri daugiau ar mažiau 
atitiktų daugumos pažiūras, 
kad ir demokratų kandidatas 
negalėtų jos iš esmės kritikuoti.

Prezidentas Reaganas jau 
beveik pusmeti eina ta krypti
mi. Po nepasisekimo Libane, 
jis vengia bet kokio rizikingo 
užsiangažavimo Vid. Rytuo
se, o Centro Amerikoje per 
Valst. Sekretorių ar jo pava
duotojus net palaiko kontaktą 
su Nicaragvos sandanistiniu 
režimu.

Mums, žinoma, daugiau
siai rūpi JAV santykiai su so
vietais. Šioje byloje Reaganas 
panaikino beveik visas sankci- 
jas, kurias pradėjo Carterio- 
Mondale administracija, aiš
kindamas, kad sankcijos ne
pasiekė savo tikslo, kas kandi-

$5.00: George ir Madeline Pet
kus, North Plainfield, NJ.

Aukų balandžio mėnesį 
surinko:

JAV LB Brockton apylinkė 
$593.00: JAV LB Lemonto apylin
kė $185.00 (iš viso $768.00), JAV 
LB St. Petersburg apylinkė 
$200.00 (iš viso $2,142.00).

Pagal pasižadėjimus gauta;

$1,500.00: dr. Rimvydas ir 
Milda Šilbajoriai, Columbus, OH, 
vasario ir kovo mėn. $400.00 (iš 
viso $1,450.00).

$750.00: dr. Kęstutis A. 
Keblys, Baton Rouge, IA $300.00 
(iš viso $1,000.00).

$500.00: Kęstutis ir Austrą 
Bileriai, Richmond Hill, N Y 
$100.00 (iš viso $200.00), Andrius 
Laukaitis, Lemont, IL $100.00, dr. 
Linas ir Rima Sidriai, Palos Hills, 
IL $200.00 (iš viso $300.00).

$200.00: M. Vansauskas, 
Lyons, IL $20.00 (iš viso $140.00).

$60.00: Frank ir Joanne 
Wojcicki, Severna Park, MD 
$15.00 (iš viso $30.00).

Nuoširdi padėka visiems 
aukotojams ir aukų rinkėjams. 
Antram įmokėjimui 1984 spalio 5 
d. dar trūksta $25,000.00. Čekius 
ir perlaidas prašome rašyti ir siųs
ti: Lithuanian World Community 
Foundation, 5620 So. Claremont 
Avė., Chicago, IL 60636.

Jonas Kavaliūnas, 
Lėšų telkimo komiteto prim. 

datui Mondale atima progą 
pasisakyti už ‘minkštesnę’ po
litiką, kurios norėtų demokra
tų dauguma.

Savo dabartinę politiką so
vietų atžvilgiu - kalbėdamas 
suinteresuotų kultūriniais ir 
moksliniais pasikeitimais su So- 
vietijoję asmenybių konferen
cijoje, kurios dalyvius birželio 
27 d. jis priėmė Baltuose Rū
muose - Reaganas taip aiški
no:

‘Nieko nėra svarbesnio už 
užmezgimą geresnio susižino
jimo (komunikacijos) su Sovie
tų Sąjungos tautomis ir vyriau
sybe. Jau prieš kelis mėnesius 
aš įtaigavau Sovietų Sąjungą 
kartu ieškoti rūpimų proble
mų sprendimų: sumažinti ka
ro pavojų, ieškant susitarimų 
tarptautiniuose ginčuose, su
mažinti pasaulio apsiginkla
vimą ir turėti geresnius santy
kius tarp savęs.’

Konkrečiai prezidentas nu
rodė pradėtus pasitarimus dėl 
pasikeitimo moksjininkais, ati
daryti konsulatus Nevv Yorke 
ir Kijeve, o taip pat bendrauti 
gamtos apsaugos, sveikatos, 
žemės ūkio ir namų statybos 
srityse. Tai jau buvo pradėta, 
bet paskutiniu laiku nebetę- 
siama (po sovietų invazijos į 
Afganistaną). JAV padariusi 
savo pasiūlymus visoje eilėje 
sričių. Dėl kai kurių jau esą 
baigiama susitarti, kai kurie 
buvo atmesti, dėl kitų tęsia
mos diskusijos.

‘Kontaktas’ - tęsė toliau Rea
ganas - ‘su uždara bendruo
mene niekados nebus lengvas. 
Esu, kaip ir jūs, nemaloniai 
paveiktas žinių apie naujas so
vietų represijas prieš visus 
tuos, kurie drįsta pareikšti sa
vo nuomonę, prieštaraujančią 
sovietų politiniam elitui ir su
sinėsimo su tarp sovietų pilie
čių ir užsienio apsunkinimą.’

‘Sovietų Sąjungos tautos 
moka sunkią kainą už savo vy
riausybės elgseną. Faktinai 
mes visi mokame tą kainą ...’ 
Sovietų noras neleisti savo pa
valdiniams palaikyti kontaktą 
ir pasikeisti informacijom su 
užsieniečiais esąs sunkiausia 
problema ... Mes neturime 
jokių nesusiparatimų su rusų 
tauta, ukrainiečiais ar kokia 
kita kilnia tauta toje daugelio 
tautybių valstybėje. Reaguo
jant į sovietų vyriausybės žy
gius, negalima kaltinti tų, ku
rie dėl to yra niekuo dėti. Visa 
tai nereiškia, kad užmirštas 
Afganistanas ar Helsinkio Bai
giamojo Akto nuostatų nepai
symas. ‘... Faktinai mes ne
reikalaujame iš Sovietijos va
dų ko nors, kas nebūtų jų pa
čių interesuose. Jei jie yra už 
taiką, kaip teigia, pradėkime 
kalbėtis ...’

Kai kas aiškina, kad sovie
tams ne taika rūpinti. Iš tikro 
jie tik norį išplėsti savo viešp^- 
tayįrną, gąsdindami savo ka
rine jėga. Tam esą nemažai 
įrodymų, tačiau kartu daugė
ja argumentai už tai, kad to
kia strategija negali pasisekti.

Tikėtis, kad kada nors ame

rikiečiai ir sovietai galėtų lais
vai vieni kitus lankyti, pasi
keisti nuomonėmis, pasiginčy
ti ir kartu spręsti problemas 
dabar dar atrodo nerealu, bet 
beveik visame likusiame pa
saulyje tai jau įmanoma. Ir 
prezidentas nenorįs sutikti, 
kad JAV ir Sovietijos piliečiai 
niekados negalės pasidžiaugti 
• kiais pat ryšiais.

‘Aš netikiu’ - baigė Reaga
nas - ‘kad tai būtų neišpildo
mas sapnas. Ir aš manau, kad 
ir jūs taip nemanote.’

Tokią deklaraciją sunku 

Puikiausius kailius

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, IUL. 60601

T«l. kraatavis (312) 263-5826; iom, (312) 677-8489.

DOVANOS GIMINĖMS 
LIETUVOJ

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

Siuntinys Nr. 2 — 1984
3 m. šilkinio aksomo suknelei; 3 m. labai geros vilnonės me

džiagos eilutei; 2 sv. vilnonių siūlų; 3 vilnonės gėlėtos skarelės, 1 
didelė vilnonė plona gėlėta vakarinė skara; nepermatomo nailono 
medžiaga suknelei; 1 pora „wrangler” rumbuoto aksomo jeans; 1 
pora denim jeans.

• Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimu $450.00.
Į šį siuntinį dar galima dadėti 7 svarus įvairių prekių.
Žemiau siūlome keletą naudingesnių dalykų (kaina su muitu):

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

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

Sudarant siuntinį savo nuožiūra reikia pridėti $60.00 persiun
timui.

Siunčiame pramogines ir kitokios muzikos plokšteles.

BALTIC STORES, LTD.
(Z. JI U B A s )

II London Lane, Bromley, Kent,
BRI 4HB, ENGLAND

Tel. 10 460 2592

sukritikuoti ir politiniams prie
šams. O draugai, kurie iš Rea
gano tikėjosi griežtesnės laiky- 
senos, neturi irgi kito pasirin
kimo kaip tik balsuoti už jį. 
Tokia deklaracija sumaiš/)~ir 
sovietams kortas (žiūr. Iš kitos 
pusės). Kartu reikia sutikti su 
londoniškiu The Economist, 
kuris DĖKOJA DIEVUI, kad 
Cernenko tuoj pat nesutiko su 
Reagano pasiūlymu susitikti 
be jokių sąlygų. Toks susitiki
mas tik verstų ką nors tuojau 
pat laimėti, kas nepasiekiama 
be didesnių nuolaidų.
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Ir vėl prisėjo atsidurti 
Bahamų vandenyse ir vėl 
sėdėti ant seklumų, turėti 
nepasisekimų su varikliu.

Atrodo kad varikliai ma
nęs nemėgsta. Negana, kad 
nuosavos jachtos, dargi di- 
zelio, visokių bėdų prama
no, bet išnuomoti jachtų 
varikliai vis pokštus išrai- 
to, ir tai ne vieną kartą.

* * *
Jau sutemus iš Eleu- 

ter’os salos, Gubernato
riaus uosto, taksi duobėtu 
keliu atvežė ir išmetė mus 
Hatchet Įlankoje. Kažkus 
toliau švietė vienas žiburys, 
b et ir tas atrodė kaip vil
ko akis. Apsipratus su tam
sa, pastebėjome, kad stovi
me ant krantinės prie ku
rios prisišliejusios siūbavo 
kelios jachtos, tik negalė
jome nuspėti, kuri turėjo 
būti mums paskirta. Stovė
jome tamsoje, Raimundas, 
Vygandas (dabar Bostone) 
ir aš tarėmės kaip suras
ti jachtų savininką, kuris 
matomai, mūsų nesulaukęs 
išvažiavo namo.

Su Raimundu kiekvieną 
vasarą buriuojame Ontario 
ežere, o su Vygandu teko 
būriuoti gal prieš trisde
šimt metų. Tada atmintino
je kelionėje su devyniolikos 
pėdų jachta, kuri net va
riklio neturėjo, norėjome iš 
Toronto nuburiuoti i Ro- 
chesterį, maždaug už šim
to mylių.

‘An?ber Hol'days”
1984 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO

LIEPOS 18---------$1361.00
RUGPIŪČIO 1 —$1361.00
RUGPIŪČIO 13 —$1528.00
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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 VISU AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 
mokesčiu. Grupes lydės vadovai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite 

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadwav
P. O. Bok 116.

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PRIVES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANGES REGISTERED TRAVEL AGENT jį TA 0324

Dar kartą negilioje jūroje
B. Stundžia

Pietinėje ežero pusėje 
naktį mus užklupo stiprus 
rytų vėjas ir aukštas ban
gavimas. Jachtelė neturėjo 
skylių vandeniui ištekėti iš 
vairinės, todėl teko vienam 
su kibiru pastoviai semti 
vandenį iš dugno. Trečiąjį 
mūsų įgulos vyrą sugriebė 
jūros liga, todėl tik mudu 
su Vvgandu pasikeisdami 
vairavome — sėmėme van
denį. Vairuoti reikėjo ati
džiai, nes tokio aukšto ban
gavimo, buriuodamas šiame 
ežere virš keliasdešimt me
tų, nepatyriau. Vos sulau
kėme saulėtekio ir gerokai 
įsidienojus, slysdami žemyn 
nuo bangos viršūnės, saulę 
matėme per vandens sieną.

Dabar Vygandas išsitrau
kė elektrinį žibintuvą ir 
tamsoje ėmėme apžiūrėti 
jachtas, bandydami nuspė
ti, kuri mus išnuomota.

J kitą jachtą irgi atvyko 
įgula ir susiėję tarėmės 
kaip į jachtas patekti. Pa
sigavus ant kelio taksistą 
sužinojome, kad jachtų sa
vininkas gyvena už kokių 
septynių mylių viešbutyje. 
Vygandas, Raimundas ir ki
tos jachtos įgula sugriuvo 
į automobilį, o aš likau sau
goti mūsų reikmenų.

Gal už valandos, ar pus
antros atvyko savininko 
įgaliotinis ir atrakino jach
tų kajutes. Prisijungė prie 
elektros tinklo ir pasikloję 
gultus, ilgai neplepėjome ir 
užmigome. Atrodo, kad nak

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

tį lijo gerokai, nes iš ryto 
visur stovėjo vandens kla
nai. Ir vėjas nakti pasuko 
į šiaurę ir atrodė, kad rei
kės sėdėti uoste, nes maži 
laivai buvo įspėti, kad nie
kur neplauktų.

Iš ryto su savininko padė
jėju patikrinome ir papildė
me jachtos inventorių ir iš
bandėme benzininį variklį, 
kuris lyg ir įtartinai veikė.

Išsmukę iš uosto pakėlė
me bures ir su geru pasto
viu vėju pasukome kursu į 
siaurą praplaukimą, vadi
nama Current Cut, kuris 
yra tarp Eleuther’os ir Cur
rent salų. Iš karto galvojo
me nuburiuoti i Ispanų šal
tinių miestelį tSpanish 
Wells), bet po penkių va
landų plaukimo su gan stip
riu vėju apsižiūrėjome, 
kad netoli nuplaukėme, bu
vo plaukta prieš potvynio 
srovę. Užtruko gerą pusva
landį praeiti po Current 
Cut sąsiaurį, kuris buvo gal 
pusės mylios ilgumo ir ke
lių šimtų pėdų platumo. 
Ėjome ir su varikliu, nes 
vien su burėmis nebūtume 
galėję įveikti pašėlusios, 
priešais tekančios srovės.

Mūsų įtarimas, kad kaž 
kas yra netvarkoje su va
rikliu pasitvirtino jau plau
kiant per Currdent Cut.

Palikę sąsiaurį nuspren
dėme, kad vis tiek iki sutem
stant Ispanų šaltinių nepa
sieksime, o» .tamsoje greitai 
ant seklumos užsėstume 
arba ant rifo pakibtume. 
Reikia pasakyti, kad navi
gacinių ženklų, kuriais ap- 
statoma plaukiama vaga, 
arba nurodo kur yra rifai, 
Bahamų salyne beveik ne
simato. Gal praktiškai, ma
žai gyventojų turinčiai val
stybei ir išsimėčiusiai ant 
šimto salų, tai priemonių 
priežiūra būtų neįmanoma. 
Taigi Bahamose daugelyje 
vietų naktį buriuoti neįma
noma, nes dažnai po jach
tos kyliu būna pėda ar ke
lios vandens.

Artimiausia tinkama vie
ta užsiinkaruoti buvo Kara
liška (Royal) sala ir to pa
ties vardo uostas.

Uostas tai buvo nemažas, 
gal kokios jūrmylės ilgumo 
ir šiek tiek siauresnis. Vie
tos ten pakaktu visam 
jachtų laivynui, bet be mū
sų ant inkaro suposi dar 
pora jachtų. Prie vadinamo 
uosto nesimatė jokio mies
telio ar kaimelio.

Kolei astuonių pėdų gy
lyje užsiinkaravome, su
tvarkėme bures ir virves, 
pradėjo temti. Vėjas šiau
šes per visą dieną jūrą, ne
susilpnėjo nei naktį, bet 
miegoti, jachtai lengvai su
pantis, buvo ramu. Dangus 
buvo giedras ir sėte nusė
tas žvaigždėmis.

Uostą palikome apie 8 va
landą ryto. Vėjo turėjome 

užtektinai, todėl iš uosto 
išėjome su burimis, nes va
riklį užvedus greitai susto
davo. Diena buvo šilta, sau
lėta, o jachta atrodė, pati 
žinojo kur plaukti — taip, 
grakščiai slydo vandens pa
viršiumi. Nereikėjo tampyT 
ti virvių, nei keisti burių.

Praplaukėme kelias nedi
deles saleles ir pasiekime 
Russel ir Šv. Jurgio (St. 
Georgės) didesnes salas. 
Galiausiai ėjome Karolio 
(Charles) salos pakraščiu 
iki rytinio jos galo. Gale 
salos buvo stulpais nužy
mėtas įėjimas į Ispanų šal
tinių uostą. Kadangi ėjo
me su burėmis ir dar sek
liame ir siaurame kelyje, 
tai skubant, vietoje eiti pa- 
liai skulpus pietinėje pusė
je, pasukome į šiaurę ir 
įsmigome į smėlį. Neati
džiai skaitėme jūrlapį ir ke
lionių vadovą ir dabar sė
dėjome, bures nuleidę o va
riklis neveikjė.

Gerą pusvalandį vargome 
su inkarais, bet nieko neiŠ- 
raitėme, nes buvo atoslū
gis ir vanduo greitai žemė
jo. Jachta jau buvo truputį 
ant šono pakrypusi, buvo 
neramu, nervinomės ir kei- 
kėmės, kad nepavyksta nu- 
sibrauti į gilesnę vietą. At
plaukė iš uosto su pagalbi
ne valtimi vienas buriuoto
jas, bet jo variklis buvo 
silpnas ir jis nevaliojo mus 
nuo seklumos nutraukti. 
Potvynis turėjo prasidėti 
tik sutemus, bet ar jachtai 
per daug pavirtus ant šono, 
sugebėsime tamsoje išsilai
kyti, kad vanduo vidun ne
plūstu?

Mums tariantis kas toliau 
daryti ir kur geriausiai in
karus išmesti, matomai iš 
uosto, atplaukė žvejys su 
didesne motorvalte ir stip- 
i iu varikliu ir už 20 dolerių 
pasisiūlė mus išgelbėti iš 
nemalonios padėties. Priri
šome lyną nuo stiebo viršū
nės prie jo motorvaltės ga
lo. Kelis kartus pabandžius 
skirtingomis kryptimis, pa
vyko jachta tiek paversti, 
kad ji pamažu nuslinko nuo 
smėlio kauburio. Laimin
gai išsisukę iš bėdos neuž

Sam Cooper 
(801) 782-2070

Precision Controls Dlvlsion 
2533 North 1500 We»t 
Ogden, Utah 84404
Lqual Opportunity Employer M/F

MOLD MAKERS
Bourns. Ine., wantsyou to come West! Wecurrently have openings 
in our Precision Controls Division located in Ogden. Utah.

II you're looking for fresh air, clear blue skies, and great outdoor 
sports, then you wiII likę Ogden. Utah. Weare located just 35 miies 
north of Salt Lake City nestled against the beautiful Wasatch 
Mountains.

lf you have experience in mold making to inciude; fabrication and 
maintenance of thermalplastic molds used for automated pro- 
duetion of high volume small precision parts, then come to Utah. 
Four to eight years experience desired Salary range: $12 34 to 
$16 10 per hour

We offer you an opportunity to join a growing organization with 
challenge. excellent benefits and salary Please call or send your. 
resume to:

ilgo užsiinkaravome šalia 
kitų jachtų Ispanų šaltinių 
uoste.

Su jachta vilkome mažą 
valtelę, kuriai turėjome ir 
pakabinomą variklį. Atrodė 
viskas kaip reikia, tik va
riklį užvedus ir įjungus pa
varą, valtis nejudėjo iš vie
tos. Suradome, kad sraigto 
spyruoklės galas nulūžęs, 
teko kapstytis į krantą su 
irklais.

Aišku, sekmadienį nieko 
negavome, nes visos mari
nos siūlė tik būtiniausius 
patarnavimus. Pavaikščioję 
IX) uostą pastebėjome ant 
vienos jachtos tokį patį 
"Seagull” pakabinamą va
riklį, bet jachtos savininkas 
nenorėjo atsiskirti su at
sargine spyruokle, nes jų 
Bahamose beveik neįmano
ma pirkti, kadangi tai ang
lų gamybos. Beveik visose 
jachtose matėsi amerikie
čių gamybos pakabinami 
varikliai.

Pirmadienį pradėjome 
čiupinėti jachtos variklį, 
kurį reikėjo kaip nors su
taisyti, nes be jo negalėjo 
išeiti iš uosto ir praeiti pa
gal salą siaura plaukiama 
vaga. Po poros valandų dar
bo Raimundui pavyko nu
statyti gedimą, bet neturint 
įrankių, ėjosi pataisyti tik 
laikinam naudojimui.

Pakabinamam varikliui, 
aišku, spyruoklės negavo
me, bet Vygandui vienoje 
marinoje seną spyruoklę 
pavyko pailginti, atlenkti ir 
vėl variklį galima buvo 
naudoti. Jachta buvo pa
ruošta plaukimui, bet tą 
dieną vėjas šėlo, tad uoste 
buvo smagu sėdėti.

(Bus daugiau)

OPPORTUNITY FOR 
EXPERIENCED

PRESS PERSON 
OFFSET WEB 

Growlnę company In smėli 
fown sattlnę Located haif 
way ba»wwn Houston and 
Gelveston tooklng for 
perlenced. dependeble Wet> 
Prast ope»aio/s Ior h*at sat 
• nd culd b Hir f l» 
prastas Good benefits and 
pa y for 900d people O pa n 
Ings all shifts Send resume 
to Sun Publlshlnę Comoa 

Fu ecM 1230. Leegue 
City, Tavas 77573 or call 713 
337-4M7
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Genocidas, holocaustas ir 'propaganda’
Kalbant apie buvusį ar 

būsimą karą dažnai išgirs
tam žodžius — genocidas ir 
holocaustas, tad naudinga 
žinoti, ką tai reiškia ir kas 
bei kokiu tikslu tuos žo
džius vartoja. Karo opera
cijoms vykstant — žūva ne 
tik kariai, bet ir nekalti ci
viliai, pav. moteris ir vai
kai. Kaip to išvengti? Buvo 
tariamasi ir yra pasirašytos 
įvairios sutartys. 1907 m. 
Hagoj pasirašyta sutartis 
apie sausžemyj vedamą ka
rą, Joje kalbama — kokias 
teises ir prievoles turi oku
pacinės kariuomenės vado
vybė užimtame krašte. Prie 
tos sutarties prijungtame 
priede kalbama apie parti
zanus ir jų veiklą,

1928 m. buvo sudarytas 
taip vadinamas Briand-Kel- 
log paktas, pagal kurį susi
tariančios šalys pasmerkė 
karą kaip priemonę spręsti 
savitarpio ginčus. Tą pak
tą, be kitų, pasirašė Sovie
tu Sąjungą ir Vokietija./

1939-1945 m. kare ne vi
sos kariaujančios valstybės 
prisilaikė tų sutarčių arba 
prisilaikė tik dalinai: o Sov.

1984 KELIONĖS Į LIETUVĄ
10-18 DIENŲ KELIONĖS, {SKAITANT 11 DIENŲ LIETUVOJE

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#710 B: liepos 10—27 .......   $1,999
#814 B: rugpjūčio 14-31 ............................................. $1,999
11 dienų Lietuvoj, 2 Maskvoj, 2 I^eningrade, 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, LATVIJA IR VOKIETIJA
#612 B: birželio 12-28 ...... $1,899
#918 B: rugsėjo 18 - spalio 4....................................$1,829
6 dienos Vilniuj , 4 Rygoj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK U Boston

13 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA
# 520: gegužės 20 - birželio 1 ......................... $1,699
5 dienos Vilniuj, 5 Romoj, 2 Maskvoj 
ALITALIA via JFK

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
#612A: birželio 12-23 ..................................................$1,649
#710: liepos 10-21 ......................................  $1,649
#807: rugpjūčio 7-18 ...................................................$1,649
#918A: rugsėjo 18 - 29...........................-...................41,489
6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK 6 Boston
OBERAMMERGAU IR MIUNCHENAS (penkių dienų 
ekstra kelione) — $439

12 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#604: birželio 4-15....................................................... $1,639
#710A: liepos 10-21 ....................................................41,639
#814A: rugpjūčio 14-25...............................................$1,639
#904: rugsėjo 4-15..................................................  $1,639
#101: spalio 1-12 ..........................................................$1,289
6 dienos Vilniuj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 1 Helsinky 
FINNAIR via JFK

10 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA 
#917: rugsėjo 17-26 ..............  _......... 41,259

6 dienos Vilniuj , 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

Dėl brošiūros ir daugiau informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
293 Auburn St.

NEWTON, MA 02166
(617) 965-8080 arba (617) 969 - 1190

V. DOMEIKA

Sąjunga visai nekreipė dė
mesio į tai, jinai pripažino 
tik kas jai reikalinga ir 
naudinga. Vyko sistematiš- 
kas žmonių naikinimas. Per 
tuos naikinimus žuvo kelios 
dešimts milijonų nekaltų 
žmonių.

1942 m. Augi įjos ir Ame
rikos vyriausybės paskelbė, 
jog karui pasibaigus, as
mens, kurie vykdė nekaltų 
žmonių naikinimą — turės 
atsakyti teisme už savo nu
sikalstamus darbus. 1943 
metais Teherano sutar
tyje, kurią pasirašė — 
Rooseveltas, Chųręhillis ir 
Stalinas?'jau tiksliau api
brėžiama, kad vokiečiai ir 
jų talkininkai bus baudžia
mi už padarytus nusikalsta
mus darbus. Londono susi
tarime (1945 m. rugpjūčio 
8 d.), čarteryj ir Kontroli
nės Komisijos įstatyme Nr. 
10 — jau aiškiai nurodyta, 
kad už padarytus karo nu
sikaltimus, n u s įkaitimus 
prieš taiką ir žmoniją — 
asmens turi būti baudžiami 
mirties bausme arba sun

kiųjų darbų kalėjimu. Ei
nant tais nuostatais Niu- 
renbergo Tarptautinis karo 
tribunolas, Amerikos karo 
tribunolai ir kitų valstybių 
teismai žiūrėjo ir sprendė 
tos rūšies bylas; dalis kal
tinamųjų buvo nuteisti mir
ties bausmėmis, kitiems bu
vo paskirtos kalėjimo baus
mės, o taip pat nekurie kal
tinamieji buvo išteisinti. - 
Tose bylose nustatyta, kad 
vokiečių "karo mašina” su
naikino arba nužudė apie 
13,5 milijonu s nekaltų žmo
nių. Žydų mokslininkai ap- 
skaičiuoja, jog į tą skaičių 
įeina —- 5,880,000 žydai.

Bolševikų 'Ikaro mašiną” 
sunaikino taip pat milijo
nus nekalti^ žmomų, bet 
apie tai tylima. Niekas ne
išdrįsta pasakyti tiesos žo
dį apie bolševikinius nusi
kaltimus.

Varšuvoj gyveno teisinin
kas Rafaelis Lemkinas, Jis 
tenai vertėsi advokatūros 
darb. Karo metu vokiečiai 
sunaikino Lemkino šeimą, 
bet jam pačiam pavyko iš
sislapstyti. Po karo Lemki
nas atvyko į Ameriką, čia 
jis buvo pakviestas padėti 
ruošti medžiagą Niurenber- 
go karo nusikaltėlių bylose.

Apibrėžti žmonių naiki
nimą, daroma rasiniais, tau
tiniais ir tikybiniais pagrin
dais, — Lemkinas pasiūlė 
priimti ir vartoti vieną ben
drą terminą-žodį "genoci
das.”. Tai yra iš graikų "ge
ltos” ir lotynų — ”cide”, 
kas reiškia genčių-tautų 
naikinimą. Tas Lemkino pa
siūlytas terminas — geno
cidas susilaukė visų prita
rimą.

Lemkinui buvo pavesta 
paruošti genocido sutarties 
projektą. Lemkinas paruošė 
projektą, kuriame buvo nu
rodyta, kokie veiksmai su
daro genocidinius nusikalti
mus, kad visi genocidiniai 
nusikaltimai turi būti skai
tomi tarptautinio pobūdžio 
ir 1.1.

^948 metais gruodžio 
mėn. 8 d. JTO apskvarsčiu- 
si tą projektą ir išklausiu
si tam tikrus pasiūlymus — 
vienbalsiti priėmė genocido 
sutartį. Dauguma valsty
bių, einant tais genocido su
tarties nuostatais, pertvar
kė savo baudžiamuosius 
įstatymus. Taip, pav., Va
karų Vokietija 1954 m. pri
ėmė "Voelkermord” įstaty
mą, kuris Bausmių Knygoj 
(S G B) yra įrašytas ”220 
a" straipsnyje, čia pasaky
ta, kas nužudė ar papildė 
kitus "naikinimo” veiks
mus — vadovaudamasis ra
siniais, tautiniais ar tikybi
niais tikslais — yra bau
džiamas kalėti iki gyvos 
galvos. Amerikos Kongrę- 
sas iki šiolei dar nėra . pa
tvirtinęs tos sutarties So
vietų Sąjunga atmetė toj 
sutartyj esamus tam tikrus 
procedūros nuostatus. Ne
žiūrint to — visos valsty

bės priėmė terminą — žo
dį "genocidas" tikslu api
brėžti ir nustatyti nekaltų 
žmonių "naikinimą”.

1951 m. Izraelio Seimas- 
Knesset priėmė nutarimą
— kas metai balandžio 12 
ir 19 minėti žydų naikini
mą ir Varšuvos geto suki
limą. Izraelyje ir kitose 
valstybėse gyveną žydai, 
norėdami aptarti buvusį 
žmonių naikinimą — varto
jo ir vartoja įvairius "jidiš” 
ir hebrajų kalbų žodžius. 
IŠ jų daugiausia paplito 
”shoah”.

Kai po pergyventų karo 
nelaimių žmonių gyvenimas 
pradėjo normalėti — pavie
ni žydai — istorikai, visuo- 
meninkai ir mokslininkai 
pradėjo svarstyti, kodėl, 
toji negirdėto dydžio, ne
laimė prislėgė žydų tautą? 
Kodėl žudymai vyko vien 
todėl, kad auka buvo užgi
musi žydu? 1957-1969 m. 
laikotarpyje tie klausimai 
iškilo visoj pilnumoj. Pa
saulinė, o ypatingai Ame
rikos spauda, čia vaidino 
žymią rolę. Vadovaujantie
ji žydų tautos sluoksniai 
priėjo išvados, kad žydų 
naikinimas vyko didesnėj 
proporcijoj ir žiauresnėse 
sąlygose negu kitų žmonių 
ir, kad parodyti tą skirtu
mą, nutarė vartoti, jau 
Biblijos laikais žinomą, ho- 
locaušto vardąTPagal We5sl 
ter ir Hitus žodynus holo- 
caust reiškia "sudeginti au
ką dievų garbei arba visai 
sunaikinti1 žydų organiza
cijų pastangomis, padedant 
pasaulinei spaudai, holo- 
causto vardas prigijo. Aiš
ku, jog kiekvienas asmuo 
arba asmenų grupė turi tei
sę reikšti savo mintis bei 
išvadas apie juos arba jų 
grupę ištikusią nelaimę, bet 
tas neturi mažinti kitų gru
pių pergyventas tokias pat 
nelaimes ar tragedijas,. Ho- 
locausto vartojimas suke
lia žmonėse tam tikrus ne
aiškumus, abejojimus ir 
įtarimus.

Aušvice, Treblinkoj, ir 
kitose vietovėse — viena
me pastate, vienu metu ir 
tokiomis pat priemonėmis 
buvo žudomi lenkai ir žy
dai — tai kodėl vieni turi 
būti skaitomi gepacido, o 
kiti — holocausto aukomis?

Panašūs žmonių naikini
mai vyko ir ankstyvesniuo
se laikuose. Pav. armėnų 
žudynės, pokariniais laikais
— Kambodijos gyventojų 
naikinimas, o nuo 1917 me
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> PRODUCTiON SUPERVISORS
Due to dramatio growth of our business the i

; i leading manufącturer of chain saws and line i ; 
trimmers refluires additional supervisors. i ;

• Oualified candidates will possess strong em- i; 
I ployee relation skills and will have a mmimum ;; 
I of 3 years exp. in high volume assembly or i 
i I heavy machining. ;
' [ We offer competitive salaries and benefits in an ; 
i; excellent outdoor recreation area. 1;
I; Send resume includmg current salary in con- ;; 
; ’ fidence to: | >

PERSONNELMANAGER
i' BEAIRD-POULAH/WEED EATER

Divition of Emerton Electric 
#1PoulanDr.

Nashville, AR 71852

tų iki šiolei Sov. Sąjungoj 
yra naikinami žmonės vien 
todėl, kad jų socialinė, tau
tinė, tikybinė ir politinė pa
žiūra nepatinka bolševiki
niams valdovams.

O kiek milijonu nekaltų 
žmonių__sunmkino bolševi
kai ? Kiekvienas žmogaus 
nužudymas yra "žiaurus 
veiksmas". Dar blogesnį 
vaizdą sudaro, kad tie žu
dymai vyko fiziškai psicho
logiškai išniekinant pačio 
žmogaus asmenybe. O tą 
darė ne tik vokiečiai, bet ir 
bolševikai.

Pasienio rusų kariai, vie
tiniams bolševikams pade
dant, Telšįų kalėjime — 
užpakalyje surišo rankas 
apie. 70 kaliniams ir skudu
rais užkimšo jiems bumas, 
o po to, lyg kokias rugių 
pėdas, sumetė j sunkveži
mius ir atvežė į Rainiu miš
kelį. čia suimtieji buvo 
žiauriai kankinami, beveik 
kiekvienam iš jų sudaužė 
lyties organus ir tik po to 
sušaudė. Tas parodo iki ko
kio laipsnio buvo sužvėrėję 
tų žudynių vykdytojai. Tok
sai "žmogaus" ar "žmo
nių sužvėrėjimas prasidėjo 
1917 m. t. y. rusų revoliu
cijai vykstant. Į tą revoliu
cinį sūkurį pateko, vieni sa
vo laisva valia, o kiti — 
prievarta, įvairių tautybių 
žmones. Savo žiaurumu dau- 
giaųsia pasižymėjo kiniečiai 
ir žydai. Toksai "žvėrišku
mas", kurstomas tam tik
rų jėgų — tebesitęsia iki 
šiolei.

Nereikia pamiršti, jog ne- ■ 
kaltų žmonių (lenkų, pabal- 
tiečių, žydų ir kitų) naiki
nimas yra pasėka arba iš
dava buvusio karo. Tą karą 
suplanavo ir sukėlė Mask
vos ir Berlyno imperialis
tai; pirmieji norėjo (dar ir 
dabar tebeplanoja) užval
dyti pasaulį ir, prisidengus 
komunistine skraiste, su
kurti Maskvos vadovauja
mą, rusiška diktatūrinę im
periją, o rudieji imperialis
tai tikėjosi užvaldyti ryti
ne erdvę — būsimai vokie
čių kolonizacijai.

<Bus daugiau)

OWNER OPERATORS WANTED
Trailer Trunsit, a fast fjrovving cum« 
pany, necds 2 or 3 axlc Iractors to 
pui empty u uiters nnliomvide, \Ve 
pay all permils except Indiana base 
plate and Ohio Hut. Wt pay 71% oi 
«rass, toad ratio 80-85%. v/eekly 
»et liemenį, 50% advance on cach 
lortd. Group health insurance uvail- 
able throngh company. All our oper- 
ations peoole are exowner opera t ors 
or driver. If you are 23 years old or 
older and you think you and your 
eųuipaient c n n pas* ali D.O.T. re- 
«]uirenienr.s c» 11 800-821-6093 (India
na) 800-348-2229 (all others) ask 
for BOB. (25-28)
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VII tautinių šokių vyr. meno vadovė J. Reginienė uždega aukurą prie žuvusiems dėl 
Lietuvos laisvės paminklo Dievo Motinos parapijos aikštelėje. J. Garlos nuotr.

SEPTINTOSIOS LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS MUZIKINIAM 

PERSONALUI;
MUZIKOS KOORDINATORIUI-DIRIGENTUI ALGIUI MODES
TUI, CHORŲ KOORDINATORIUI-DIRIGENTUI BRONIUI KA
ZĖNUI, DIRIGENTAMS RIMUI KASPUČIUI, DALIAI VISKON- 
TIENEI, ATSKIRŲ CHORŲ VADOVAMS IR VISIEMS ŠOKIŲ 

ŠVENTĖS CHORISTAMS.

Septintoji tautinių šokių šventė

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžią padėką Aligiui Modestui ir Broniui Ka

zėnui už didelį pasišventimą ir įdėtas nesukaitomas darbo va
landas ruošiant-orkestruojant šventės šokiams muziką.

Dirigentams Algiui Modestui. Broniui Kazėnui ir Rimui 
Kaspučiui už muzikinius talentus, šventą kantrybę ir brangaus 
laiko valandas, sujungiant orkestro, choro ir šokėjų partijas 
vienam bendram, gražiamįp deriniui, generalinės repeticijos 
metu.

Ačiū Daliai Viskontienei už talkininkavimą diriguoti šven
tės programos metu.

Dėkoju atskirų chorų vadovams už dainininkų paruošimą 
ir dainininkams gražiai įsijungusiems į bendrą programos derinį. 
Jūsų įdėtas darbas liudija Jūsų didelę meilę tautinei kultūrai.

Labai atsiparašau už tuos, kurie buvo įgalioti išreikšti nors 
kuklų Jūsų pripažinimą žiūrovų akivaizdoje, tačiau ar dėl stokos 
sugebėjimo ar kitos priežasties to nepadarė.

Jūsų įžeidimą dalinuosi su Jumis lygia dalimi, nes pasi
baigus paskutiniam programos šokiui visŲbuvome priskirti tai 
pačiai kategorijai: NEREIKALINGI BEVARDŽIAI ASMENYS. 

Dar kartą ačiū už gražų bendradarbiavimą.

Jūsų
JADVYGA REGINIENĖ 

Septintosios Tautinių Šokių Šventės 
Vyriausia Meno Vadovė

Septintoji Laisvo Pasau
lio Lietuvių Tautinių šokių 
šventė, mūsų spaudoje ir 
viso laisvojo pasaulio lietu
vių kolonijose sukėlusi dide
lį judėjimų, tapo~ negausin
gos, bet darbščios ir ener- 
gi n gos~~Cieveląndp-Jietuvi ų 
visuomenės-bandymų diena. 
Tai naujas, sunkuš~uz3Svi- 
nys, kuriam sėkmingai 
įvykdyti reikėjo daug dar
bą, pastangų ir lėšų, šven
tės rengimo privilegijų lai
kinai pasisavinus iš lietuvių 
"sostinės” Chicagos.

Į milžiniškų, modernų, 
pievų bei miškelių žalumoje 
paskendusį Richfieldo Ko
liziejų, suplaukė minia lie
tuvių ir jų svečių iš Euro
pos, Pietų Amerikos, Aus
tralijos bei JAV ir Kana
dos vietovių, kuriose gyva 
nors viena lietuviška širdis. 
Jauni, paaugę, vyresnieji ir 
seni, viena istorija, bendra 
praeitimi, bendromis šakni
mis sujungti, tautinio įsi
pareigojimo skatinami, jun
gėsi j vienų didžiulę lietu
viškų šeimų. Plačioje, Koli- 
ziejų supančioje automobi
lių aikštėje jau virš valan
dos prieš šventės pradžių 
rikiavosi daugybė autobusų, 
iš kurių veržėsi būriai tau
tiniais drabužiais pasipuo
šusių jaunų žmonių bei jų 
palydovų. Clevelando ne
pastovus ir ne visada malo
nus klimatas liepos mėne
sio pirmų dienų mums pado
vanojo saulėtų, giedrų dan
gų, .gaivinantį vėjelį ir ma
lonių temperatūrų. Lauke 
stoVtniavo~niinios tautiečių, 
stebinčių praeivius. Džiaug- 
sumas, netikėtai susitikus 
seniai matytus draugus, pa
žįstamus ar gimines, buvo 
išreiškiamas juoku, sušuki
mais ar net džiaugsmo aša
romis. Tai giliai jautri,

Rochester, N. Y. 1984, liepos 3.Aurelija Balašaitienė

Argentinos šokėjų grupę pasitinkant Clevelando aerodrome. J. Velykio nuotr.

svarbi ir būtina tokio ren
ginio pusė, kuri sustiprina 
mūsų asmeniškus tarpusa
vio ryšius, taip reikalingus 
išblaškytos tautos vaikų so
lidarumui užtikrinti.

Richfield Koliziejus (apie 
25 mylios nuo Clevelando 
miesto centro), vienas iš di
džiausių, moderniausių to
kio pobūdžio pastatų Ame
rikoje, talpinantis apie 17 
tūkstančių žiūrovų, ”nepa- 
skandįno” šventęs ^večių 
savo impozantiškose patal
pose? Jei Koliziejus ir ne
buvo pripildytas, tai.žiūro
vų pilnai, užteko, kad ir da
lyviams, ir programos atli
kėjams nebūtų nejauku. 
Akimis ieškojau kokių nors 
lietuviškų užrašų, šūkių ar 
kito dekoratyvinio elemen
to, kuris kuo nors atžymė
tų tose patalpose vyksian
čių iškilmių simbolikų. Pa
čiame lubų centre ties are
na kabojo Kanųdos, Lietu
vos ir Amerikos vėliavos.

Kanados LB Krašto valdybos pirm. A. Pacevičius ir JAV LB Krašto valdybos pirm, 
dr. A. Butkus tautinių šokių šventės išvakarėse padėjo gėlių vainiką prie žuvusiems dėl Lietu
vos laisvės paminklo Dievo Motinos parapijos aikštelėje. Dešinėje stovi JAV LB Kultūros ta
rybos pirm. I. Bublienė. J. Garlos nuotr.

Publikai užėmus vietas, šo
nuose nušvito alaus, ciga
rečių ir skandinaviško 
mankštos salono nuolatinės 
reklamos ...

Su mažu pavėlavimu, Al
gio Modesto vadovaujamam 
orkestrui užgrojus maršą, 
prasidėjo vėliavų eisena. 
Programų vedė ir dviem 
kalbom pakaitomis praneši
nėjo Dalia Orantaitė iš Cle- , ii* • 
velando ir Janina Birutė 
Litviniėnė iŠ Rocheštėrio. 
šalia trijų tradicinių vėlia
vų dar matėsi Vakarų .Vo
kietijos Federalinė, Brazi
lijos ir kelios kitos vėlia
vos, kurias šventės dalyviai 
atsivežė, atstovaudami sa
vo gyvenamuosius kraštus.

Prasidėjo didinga šokėju 
eisena, kurios pradžių en- 
tuziaztingai sveikino publi-
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I
JAV prezidento Ronald Reagan žodis, perduotas telefonu 

per Dr. Butkų VU Laisvojo Pasaulio Lietuviu, 
Tautiniu,Šokių Šventes dalyviams (1984.V1L1)

Prezidentas: It is a pleasure for me to congratulate you, Dr.
Butkus, and all the partičipants of the VII Free World Lithuanian Festival.

Nancy and I are very sorry that we eould not be with you today. I 
understand that some of the young dancers are from countries as far away 
as Argentina, France , and even Australia, and I vvelcome all of those fine 
visitors to the United Statės. I hope, that your stay here will be enjoyable.

I know too, that all of today's dancers have vvorked for many months 
to learn the dances.of your Lithuanian ancestry. Your continuing traditions 
of centuries past and by doing so are bringing joy and vvonder to your fellow 
Americans.

ka, karštai plodama kiek
vienai šokiu grupei; ypatin
gai iš tolimesnių vietovių, 
kaip Vasario 16-osios gim
nazijos, Brazilijos "Nemu
nui”, Los Angeles "Spindu
liui” ir kitiems. Deja, ne
trukus entuziazmas atslū-. 
go, nes eisena nustojo savo 
efektingumo, nesudaryda
ma šokėjų masės tęstinumo 
yaizdo^ galėjusio taip įspū
dingai nuteikti visus, jei vi
sos grupės būtų sekusios 
vįe na kitą ne jie r t r a u k i a mos 
grandies pavidale. Vietoje 
to, kiekvienas vienetas buvo 
priverstas ilgai laukti^ prie 

-įėjimo, kol pirma žygiavu
sieji, perėję ilgą arenos plo
tą, pasiekė savo vietas. To-

Preserving traditions is a good thing. Someone has said that 
tradition is a glue that holds civilization together. Today's festival is not 
only a cultural celebration, būt also a celebration of your healthy families, 
your vibrant communities and deeply held religious faith. You know all of 
us in this country of ours have our roots someplace else. Many of you there 
today eould very well be and I am sure are the first of your families to be 
Americans. Others it was our parents or our grandparents or our great- 
grand-parents and back through the history of our families. Būt all of us 
have remained with the firm tie to our roots and to those countries that 
from once we came.

Finally, as many of you know just lašt month I had the privilege of 
signing the third annual Baltic Freedom Day Proclomation. And let me 
take this opportunity to reaffirm my full support to the cause of the 
Lithuanian people and my belief that a new dawn of freedom lies in their 
future.

Now, Dr. Butkus, again I thank you for this opportunity to call. 
Thank you.

Dr. Butkus: Thank you... (plojimai). Thank you very much Mr.
President. You just heard that applause... We all love you because you are 
the champion of the peace. Mr. President, we do miss you here also... 
Thank you very much, Mr. President.

Prezidentas: Thank you and God bless you all. Good bye! (Ilgi
plojimai...)

v
(Sis telefoninis pasikalbėjimas J. Stempuzio perrašytas iš 

magnetofono juostos).

Vėliavų paradas.

JAV LB Krašto valdybos ir VII tautinių šokių šventės rengimo komiteto pirm. dr. A. 
Butkus atidaro šventę. Šalia stovi pranešėja D. Orantaitė. J. Garlos nuotr.

V. Bacevičiaus nuotr.
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dėl galima pateisinti publi
kos plojimų atoslūgį, pasi
tinkant individualiai virš 
50 paskirų grupių. Tačiau 
visiems užpildžius areną, 
vaizdas buvo nepaprastai 
įspūdingas. Staiga, lyg bur
tininko lazdelės paliesti,^vi
si šokėjai, ritmingai savo 
kūnus palenkdami į vieną 
ar kitą pusę, priderinę gal
vų ir rankų judesius, suda
rė banguojančio rugių Jau
ku įspūdį, kaip tai atrodė 
vienam žiūrovui. Man as
meniškai jie priminė Balt:- 
jos jūra ramų pavasario ry
tą, kai pirmieji saulės spin- 

dūliai pradeda glamonėti 
bangų paviršių . . . Pasi
pylė audringi plojimai, 
kurių daTnT turėtų užtar
nautai tekti šventės šokių 
direktorei ir choreografei 
Jadvygai Regįnienei.

Toliau sekė šventės gar
bės svečių pristatymas. Jų 
tarpe buvo mūsų naujasis 
vyskupas Paulius Baltakis 
ir vienintelis rinktas ameri
kietis pareigūnas, apskri
ties komisijonierius Virgil 
E.^Bxtiwn. Dž.iugu svečių 
buvo matyti iš Romos atvy
kusį Stasį Lozoraitį, Lietu
vos atstovą prie Vatikano 
ir Washingtono Lietuvos 
Atstovybės patarėją. Staiga 
buvo pranešta, kad telefo
nu asmeniškai šventę gyvu 
žodžiu sveikina Amerikos 
prezidentas Reagan.

Tenka apgailestauti, kad 
netobulos garsiakalbių sis- 
temos dėka, sunku buvo su

M. Žitkaus nuotr.

prasti prezidento kalbą, 
šventės dalyvių ir visų lie
tuvių vardu šventės rengi
mo komiteto pirmininkas 
dr. Antanas Butkus prezi
dentui pareiškė padėką už 
sveikinimą ir linkėjimus. Po 
to dr. Butkus oficialiai pa
skelbė šventės atidarymą 
pabrėždamas, kad ši šven
tė "skiriama tėvynei Lie
tuvai fr~jos ateičiai — jau- 
nimui”. Iš Toronto neatvy
kus dirigentui Vaclovui Ve- 
rikaičiui, hįmnų dirigavi
mą perėmė muzikė Dalia 
Skrinskaitė-Viskontienė, To
ronto "Volungės’’ choro va
dovė. Vėliau teko patirti, 
kad ji tą atsakomingą pro
gramos dalį perėmė be spe
cialaus pasiruošimo bei re
peticijų, tuo ne tik parody
dama savo sugebėjimą kaip 
patyrusi dirigentė, bet ir 
orkestro profesionalų Jtarpe 
sukeldama didelį pasigėrė
jimą. čia pažymėtina, kad 
šveųtės muzikinei daliai va
dovaujant Algiui Modestui 
iš^ Chicagos, du mūsų jau
nieji muzikai-profesionalai, 
Bronius Kazėnas iš Cleve- 
lando ir Rimantas Kaspu- 
tis-iš Detroito, pirmą kartą 
pasirodo tokio didelio mas
to lietuviškame renginyje, 
tuo savo profesines žinias 
ir patyrimą skirdami lietu
viškam reikalui ir viešai 
įsipareigodami, kaip mūsų 
visuomenės aktyvūs ir pa
reigingi nariai.

(Bus daugiau)

FORGING HAMMER 
OPERATOR

Canton Drop Foroe, b leadlno 
suppller of steel and non-ferrous 
forginos. is seekino foroino 
nammer operators. Applicanlt 
muši have soeclflc hammerman 
background and work experl- 
ence to qualifv. Replv In vvrltlne 
ONLY-no phone calls or vvalk In 
applicants accepted. Send re
tume to:

MR. H.E. ENGLAND 
PO BOX 6902 

CANTON. OHIO 44706

DIECAST TOOL ENGINEER 
SUPERVISOR

Mušt be responsible for repairing of 
dies, trim dies. design of new dies, 
•»nd be able to discuss new tooling 
wilh customers. Competitive salary A 
complele benefil package. Forward 
re-urn- ’.vith salary history to 

GENERAL DIECASTING CO.
10750 CAPITAL

OAK PARK. MICH. 48237 
ATT. MR. D. G. STRNAD

NO ”HONE CALLS & NO flFAD 
HUNTER.

(23-29)
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LOS ANGELES

TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Los Angeles mieste Tra
giškųjų Birželio Įvykių mi
nėjimus rengia Pabaltijos 
Tautų Komitetas, šiais me
tais minėjimą rengė ir jam 
vadovavo latviai, estams ir 
lietuviams padedant (vado
vavimui tautybės keičiasi 
kas metai iš eilės). Minėji
mas Įvyko Latvių Namų sa
lėje. Įnešus tautines vėlia
vas, sugiedotas Amerikos 
himnas. Invokacija sukal
bėjo latvių kunigas Edvards 
I’utnins. Rengimo komiteto 
pirmininkas latvis dr. Ansis 
Blakis pasveikino susirin
kusius ir tarė trumpą įžan
gini žodi. Programos vedėja 
latvaite Daina Abele pri
statė garbės svečius — kon
sulus ir tautybių komitetų 
pirmininkus. Perskaitė pre
zidento Reagano birželio 14 
d. Baltijos Laisvės Dienos 
paskelbimą ir gubernato
riaus Deukmejian prokla
maciją skelbiančią Birželio

Garbės svečiai. Iš kairės: Los Angeles Estų bendruomenės 
pirm. B. Nurmsen, pagrindinis kalbėtojas iš Washingtono I. 
Belousovitch, Estų konsulas E. La u r ir ponia ir L. Mažeikienė 
Kalifornijos Liet. Respublikonų S-gos pirmininkė.

KASOS VALANDOS:

MARQUETTE PARKE 
2615 W. 71st St. 
Chicago, IL 60629 
tel. 737-2110

CICERO
1445 So. 50th Avė. 
Cicero, IL 60650 
tel. 656-2201

14 d. Pabaltiečių Laisvės 
Dieną Kalifornijoje. Minė
jimo proga buvo priimta 
rezoliucija, kuri pasiųsta 
prezidentui Reagan ir ki
tiems Valstybės pareigū
nams.

Belousovitch "Analyst, 
Soviet Affairs Bureau of

Sol. Janina Čekanauskicnė ir muz. Aloyzas Jurgutis, atlie
kant meninę programą.

AUDRA
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Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 
Kelionės lydimos patyrusių palydovų.

Musų įstaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:
• sutvarkant dokumentus iškvietimams
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę 

paramą, greitą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje 
palikimų sutvarkymą.

Visais atvejais garantuojamas sąžiningas ir konfidencialus patarnavimas.
Smulkesnių žinių teiraukitės nauju adresu:

1576 Bloor St. W., Toronto, Ont., Canada, M6P 1A4 
(Priešais Lietuvių namus)

Tel. (416) 532-8772 arba (416) 537-3060 
Telex 06-986766 TOR

Kelionių įstaigos registracijos numeris — 2159872
Savininkė — Audronė Našlėnaitė-Simon

Intelligence and Research 
for the Soviet Union and 
East Europe, Department 
of Statė”. Savo ilgoj kalboj 
Įdomiai palygino pabaltiečių 
reikalus bei problemas su 
kitom tautybėm Sovietų Są
jungoje. Minėjo, kad pa- 
baltiečiams yra daug sun
kiau išreikalauti teisių bei 
privilegijų nei kitom pa- 
pavergtom tautybėm, nes 
jų gyventojų skaičius yra 
palyginamai daug mažesnis. 
Davė kelis pavyzdžius iš ku
rių stebėjosi, kad lietuviai, 
latviai ir estai taip ištver
mingai ir drąsiai kovoja 
dėl žmogaus teisių pageri
nimo.

Meninėje dalyje dalyvavo 
visos trys tautybės. Lietu
vių programą gražiai atli
ko sol. Janina Cekanauskie- 
nė. Solistę’ pianinu palydė
jo muz. Aloyzas Jurgutis.

Latvių programą atliko 
smuiku dr. Janis Zemjanis. 
Estų programoje dalyvavo 
sol. Matti Riivald.

Minėjimas baigtas publi
kai giedant Lietuvos. Lat
vijos ir Estijos himnus.

(am)

LOS ANGELES 
NEOLITU ANŲ N AUJ A 

VALDYBA

Metinėje Korp! Neo-Li
thuania, Los Angeles, suei
goje, kurią pravedė pirm. 
V. Burokas, sekretoriaujant 
E. Gedgaudienei, buvo ap
žvelgta praeitų metų veik
la. Iškilmingai paminėta 
Korp! Garbės Nario kan. 
Tumo-Vaižganto 50 m. mir
ties sukaktis. Dr. Em. Ja
rašūnas pr. metų lapkričio 
mėn. per vietinę lietuvišką 
radijo valandėlę Korp! 61- 
m. sukakties proga vaiz
džiai sitpažindino mūsiškę 
visuomenę su Korp’ siekiais 
ir veikla. Rugsėjo mėn. su
ruošta labai pavykusi išky
la p.p. Sinkių sodyboje, pa
pildžiusi kasą gana stam
boka suma.

Sueigoje buvo pristatyti 
naujai Įstoję junjorai: Vir
ginija Brazinskienė-Krivy- 
tė, Danguolė Kuzmickaitė, 
Petras Kuzmickas, Rita Tu- 
mienė-DičĮjūtė ir Rimas Tu
mas. Nutarta Korp! metinę

KASA LIETUVIŲ FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
New York — Chicago — St. Petersburg

AKTYVAI 25,000,000 dolerių

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00 

Ketvirtadieniais: 
iki 7:00

Šeštadieniais 
10:00-1:00

Antr. 9:00-12:00
Ketv 3:00- 6:00
Sešt. 9:00-12:00

New Yorko tel. (212) 441-6799
St. Petersburgo tel. (813) 367-6304

MOKA:
9% už taupomąsias są
skaitas (oassbook) 
10.5%, 10.75%

11%. 11.5%
už terminuotus in
dėlius (CD)

12% už IRA

SKOLINA:
Tik savo nariams že
mesniais nuošimčiais 
ir geresnėmis sąly
gomis.
Paskolos namų pirkimui, 
statybai ir kitiems reika
lams.

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI $100,000.00 
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

šventę rengti š. m. lapkri
čio mėn. 10 d. Tautiniuose 
Namuose.

Išrinkta nauja valdyba, 
kuri už poros dienų savo po
sėdyje pasiskirstė pareigo
mis: Ramunė Vitkienė-Jur- 
kūnaitė — pirm., Vitas Mi
kalauskas — vicepirm., Ele
na Gedgaudienė — sekr., 
Aloyzas Pečiulis — ižd. ir 
Algirdas Bražinskas — ar
biter elegantiarum. Be to, 
valdyba paskyrė šiuos pa
reigūnus: Kristina Švarcai
tę — magistrą ir jos padė
jėja Laimą Tarnaitę, Stasį 
Petravičių — tėvųnii ir jo 
pad. Liną Raibi ir Edviną 
Raleeri arbitro padėjėju. Į 
Kontrolės komisiją, išrink
ti: Vytautas Aleksandrū- 
nas, Leonas Juozas ir Lai
ma Tumaitė.

Nauja ir amžiumi jauna 
valdyba, vadovaujama ener
gingos ir prityrusios pir
mininkės R. Vitkienės, pa
sižadėjo tikrai nesnausti ir 
visą energiją nukreipti i po
zityvią veiklą. Rudeniop 
numatyta kas mėnesį susi
eiti su junjorajs ir jaunes
niais korporantais pašneke
siams, kuriuose būtų gvil
denama ne vien tik Korp! 
ideologija, jos siekiai ir 
veikla, bet taip pat pasi
kviesti atskirų sričių žino
vus supažindinti su rpenu, 
literatūra ir Įvairiąja kitais 
kultūriniais pasireiškimais 
bei praktiškais gyvenimo 
aspektais, kaip profesijų 
pasirinkimas ir pan. Taip 
pat nutarta suorganizuoti 
porą neolituanų būrelių Va
sario 16 d. gimnazijai pa
remti. Kad vasara nepra
bėgtų lūkuriuojant, numa

tyta nusisamdyti didesni 
laivą ir išplaukti i vandeny
ną pažvejoti ir dar priedų, 
gal vieną išvyką padaryti 
į I.as Vegas. Rugsėjo mėn. 
9 d. surengti ne viešą, tik 
pasikviečiant draugus ir pa
žįstamus, iškylą - gegužine 
prie vandenyno.

Dabar tai visa kol kas 
ant popierio, bet tikrai ti
kiu, kad ne už ilgo išgirsite 
ir apie konkrečias pasek
mes. (ebl

• "Lietuvių Dienos" žur
nalo gegužės mėnesio nume
ryje randama:

Lietuviai Amerikos poli
tinėje veikloje. Kun. dr. J. 
Prunškis — Mūsų proveržis 
respublikonų veikloje. Rūta 
Klevą Vidžiūnienė —- Lai
mė lydi Alę Rūtą Jurgis 
Gliaudą — Bruno Markai- 
Čio "Pilnatis”. Dainuoja ža
lieji beržai — pogrindžio 
eilėraščiai. Alė Rūta — Do
vana mažiems. Vytautas F. 
Beliajus 75 metų. Alė Rū
ta — Martišiūnas išeina ar
ti. Iš Tautos Fondo valdy- 
l>os pirm. Juozo Giedraičio 
pranešimo. Algirdas Gus
taitis — Pagaliau, Darius ir 
Girėnas Smithsonian Insti
tute. Liūdna metinė sukak
tis?

žurnalas gausiai ilius
truotas nuotraukomis. Vir
šelyje — JAV lietuvių res
publikonu pirm Anatolijus 
Milūnas.

"L. D.” prenumerata 20 
dol. metams, Kanadoje 25 
dol. Prenumeratą siųsti: 
”L D.” redakcijai, 4364 
Sunset Blvd., Los Angeles, 
Calif. 90029.

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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Paskutinės dienos Kaune
Atrodo buvo taip nesenai* 

o praėjo jau keturiasdešimt 
metų kaip pradėjome savo 
kelionę. Dar Kaune, pasku
tinėmis savaitėmis. įvy
kiams dideliu tempu rie
dant susigalvojau savo, 
įspūdžius užrašyti į sąsiu
vinį. Su laiku jų skaičius 
didėjo. Dabar pervertus pa
geltonavusius lapus, daug 
įvykių ir pergyvenimų su
grįžta, kurie jau buvo už
miršti’.

Birželio gale Kaune ir vi
soje Lietuvoje plito įvairūs 
gandai, kurių nebuvo gali
ma patikrinti. Kiekvienas 
turėjo skirtingą karo eigos 
versiją ir skirtingus žinių 
šaltinius.

Birželio 25 d. pavakarėje 
Ukmergės plentu į vakarus 
nuvažiavo, kelios berželiais 
užmaskuotos Vitebsko ug
niagesių mašinos. Supra
tau,’ kad vokiečiai vykdo 
evakuaciją pilnu mastų. 
Jeigu tos mašinos nebuvo 
nukreiptos į Minską, Vilnių 
ar Daugpilį — reiškia vo
kiečiai nebesitiki fronto su
laikyti.

Liepos 2 d. (sekmadie
nis) su draugais ir pažįs
tamais ėjome į A. Panemu
nės šilą, kadang jokio su
sisiekimo nėra, tad ėjome 
pėsčiomis. Per ąžuolyną ir 
per tunelio kalną pasiekia
me Nemuną, persikeliamo 
keltu ir jau esame A. Pa
nemunėje. Diena gana karš
ta ir Nemune daug besi
maudančių, bet ore jaučia
mas įtempimas ir niekas 
geros nuotaikos neturi. Iš 
mūsų būrelio pora merginų 
jau užsirašiusios važiuoti į 
Vieną. ir už keletos dienų 
išvažįupja. Mums besimau
dant iš Petrašiūnų pusės 
atvažiuoja gana ilgas trau
kinys, gana daug platfor
mų užmąskuotu šakomis. 
Ant tų platformų matosi 
apskųrdę^žmonės (gal kol- 
chozininkai), tą beveik tuš
čią sąstatą tempia gjjąrve- 
žiai. Aišku, kad evakuoja 
garvežius ir geležinkelio 
riedmenis.

Nusimaudę einame į šilą, 
mums ten bevaikštant iš
girstame gegutę kukuojant. 
Sakoma, jeigu gegutė ku
kuoja po Šv. Antano, tai ne
laimę iškukuoja. O dabar 
jau ir po šv. Petro, nors ir 
nesame prietaringi, bet tai 
nuotaikos nepataiso. Pake
liui į namus užsuku pas vy
resnį brolį, kuris gyveno 
prie radijo stoties. Papasa
koju jam, kad mano nuomo
ne, jau yra evakuojami ge
ležinkelių riedmenys. Tai 
pagal jį, gal dar nėra taip 
blogai. Paskutinėmis radi
jo žiniomis, vokiečių divizi
jos dar yra į rytus nuo 
Minsko. Parėjęs į namus 
įsijungiu radijo, nusista
tau Maskvą, žinoma, jie 
giriasi dideliais laimėji
mais, pagal Maskvos prane
šimą, vokiečių teigimas 
apie esamas vokiečių divizi-

JUOZAS ŽYGAS

jas j rytus nuo Minsko yra 
teisingas, tik tos. divizijos 
kaip belaisviai eina į rytus. 
PaskuTsusirandrrBBC siųs
tuvą, pagal Londono prane
šimus, atrodo Maskvos ži
nios gal ir teisingos. Mask
vos pranešimuose minima: 
Glubokai, Vileika, Malade- 
činą ir kitos Vilniaus kraš
tui artimos vietovės. Atro
do tankų dalinių smaigaliai, 
veržiasi Švenčionių krypti
mi. Stebint fronto linijas, 
atrodo, kad jų nebėra. Vo
kiečiai tebando gintis tik 
atskiruose taškuose. Darosi 
aišku, kad ateina lemiamas 
momentas ir reikės apsi
spręsti. Kasdien po keletą 
kartų einu į Ukmergės 
plentą stebėti judėjimą. 
Retkarčiais karinė mašina, 
nuvažiuoja ir į rytus, o šiaip 
tai visos važiuoja į vaka
rus — sudulkėję ir apdau
žyti daliniai. Daug sužeistų 
ir bendrai nebe ta armija 
— kuri 1941 metais nudun
dėjo į rytus. Taip pat ret
karčiais pravažiuoja sunk
vežimiai su civiliais ir įvai
riais ryšuliais, atrodo pa
bėgėliai yra lietuviai — gal 
iš Vilniaus.

Taip pat stebiu kas vyks
ta geležinkelio stotyje. Tam 
reikalui labai patogi stebė
jimo vieta yra Žaliakalnio 
šlaitai, prie radijo stoties 
stiebų. Iš čia labai gerai 
matosi visas geležinkelio 
mazgas tarp tunelio ir ža
liojo tilto. Vien radijo ar 
Wehrmachto pranešimais 
tikėti nebegalima. Jeigu dar 
numato kiek pasipriešinti, 
tai turi siųsti pastiprini
mus ir medžiagas, bet at
rodo, kad tų pastiprinimų 
ir atsarginiu dalinių jau 
nebeturima.

Įvairios įstaigos rengiasi 
evakuacijai, Valstybės te
atras per vokiečių Komisa- 
rijatą, visam savo persona
lui išdavė evąkuacinius pa
žymėjimus. Mano jaunesnis 
brolis šoko balete, tai jis 
mane prie savęs prirašė. Aš 
vengdamas visokių mobili
zacijų, gyvenau beveik be 
dokumentų.

Penktadienį, liepos 7 d. 
einu į miestą pasižvalgyti, 
senamiestyje matau gan 
daug žmonių traukiančių 
rankinius vežimukus Vy
tauto tilto link. Išgirdau 
žmones kalbant, kad to
kie vežimukai dabar gana 
daug kainuoja. Bendrai įvy
ko vertybių pervertinimas: 
baldai, pianinai ar meno ob
jektai nustojo savo pir
mykštės vertės, ko negali
ma panešti ar j pilvą įkyšti 
pasidarė mažai reikšmingi 
ir dar mažiau pareikalauja
mi. Beeidamas Vilniaus 
gatve susitinku pažįstamą 
tūįą—Petrauską (berods iš 
jŽarvelės. jo ir vardą už^ 
miršau), 1940 m. jis tar
navo Lietuvos kariuomenė
je. Paskutinėmis savaitė

mis prieš okupaciją, kai 
kariuomenės daliniai buvo 
parengties stovyje, jis nak
timis be leidimo kažin kur 
išnykdavo. Vieną naktį sar
gyba i į pagavo per tvorą 
grįžtant į rajoną. Keletą 
sykių buvo šauktas j štabą 
ir atrodo, tuomi viskas ir 
pasibaigė. Greičiausiai auk
štesnėje vadovybėje tas rei
kalas buvo užglostytas.

Užėjus bolševikams jis 
ilgai kariuomenėje nebuvo, 
dar iš liaudies kariuomenės 
jis kur tai išvyko. Buvo kal
bama, kad perėjo į NKVD 
ar Spec. skyriaus tarnybą. 
Kadangi apie tokias tarny
bas ir pareigas nebuvo sau-, 
gu kalbėti, tad jis buvo ga
na greitai ir visuotinai pri
mirštas. Vokiečių laikais 
per keletą metų jo irgi nie
kas nematė ir buvo laiko
mas dingusiu ar pabėgusiu.. 
Dabar štai Vilniaus gatvėje 
— jis stovi prieš mane! 
Ranka rodydamas j vežimu
kus sako "matai, žmonės 
kur tai bėga — gal ir pats 
rengiasi kartu su jais bėg
ti?” Aš žinodamas jo pra
eitį, savisaugos dėliai sa
kau, kam man reikia kur 
bėgti — vokiečiams nedir
bau. "Na tai gerai — mes 
dar pasimatysime” ir nu
ėjo. Tas susitikimas man 
buvo gan nemalonus, lyg 
būtų žmogus iš anapus ka
po. Nežinia iš kur jis atsi
rado ?

Eidamas Į namus pra
ėjau pro Saugumo Depar
tamentą, Vytauto prospek
to pusėje stovėjo sunkveži
mis ir j jį krovė popierines 
dėžes. Po šaligatvius skrai
dė apdeginti popiergaliai, 
reiškia saugumiečiai naiki
na bylas. Pakeliui į namus 
praėjau pro generolo Justo 
rezidenciją, artTeiti nedrį
sau, kadangi vokiečiai gali 
būti nervuoti. Iš toliau pa
žiūrėjus, atrodė lyg dėžės 
būtų nešiojamos. Parėjęs į 
namus savo įspūdžius pa
pasakojau broliui, sakau gal 
ir mums būtų laikas paju
dėti. Jis apie tai dar nenori 
kalbėti.

Savaitgalis nieko teigia
mo neatnešė, Ukmergės 
plentu judėjimas padidėjęs. 
Judėjimas eina beveik vie
na kryptimi — j vakarus! 
Visokių gandų pilnas mies
tas, kiekvienas turi savo 
versiją. Sakoma, kad vokie- 
čiai per sieną neleidžia. Esą 
laukai pilni žmonių prigū- 
lę, trūksta maisto ir. van
dens. Tam tai aš jau ne la
bai linkęs tikėti, gali vo
kiečiai per sieną neleisti ir 
laukai gali būti nugulę, bet 
dėl vandens trūkumo — tai 
aš jau negaliu tikėti.

šeštadienio vakare Mask
vos radijas savo praneši
muose mini Pastovus ir Na
ročių (Narutį). Radijo apa
rate per daug traškėjimų, 
tad detalių išgirsti negali
ma. Sekmadienį, liepos 9 d. 
iš ryto, einu aplankyti po

rą pažįstamų, kurie dirbo 
centrinėje policijos įstaigo
je, prie Įgulos bažnyčios. 
Manau jie gal turėtų nau
jesnių ir tikslesnių žinių. 
Namuose jų neradau, ne
žinia ar jau iš Kauno išvy
kę ar įstaigoje per daug 
darbo?

Žaliakalnyje šen bei ten 
matosi ūkininkų vežimai, su 
ryšuliais ir vaikais, žmo
nės važiuoja į kaimus, į tė
viškes ar arčiau pasienio. 
Išgirdau gandus, kad pro 
Gardiną Rommelio .šarvuo
tos divizijos traukia ir_su- 
duos rusamsjįkūęą. Vaka
re per Maskvos radijo mi
nimi Švenčionys, neaišku 
ar jie užimti ar dar ten eina 
kautynės.

Pirmadienį iš ryto bro
lis staiga sako, "gerai va
žiuojame į Vokietiją”. Nors 
ir turime Komisarijato 
evakuacinį pažymėjimą, bet 
mes prisiklausę įvairių gan
dų apie pilnus laukus pa
bėgėlių, nutariame turėti 
daugiau visokių pažymėji
mų ir leidimų. "Vokiečiai 
mėgsta dokumentus, juo 
daugiau antspaudų tuo ge- 
riaib-llgai nedelsdami eina
me į "Arbeitsamt”, kuris 
randasi Laisvės Alėjoje, 
atsimenu kai ši įstaiga lan
kytojo nesulaukdavo, o da
bar daug ir didžiumoje jau
ni. Tarnautojai vokiečiai, 
vistiek mandagūs, tačiau į 
Bavariją leidimų neduoda. 
I Saksoniją važiuoti neno
rėčiau, per arti prie Lenki
jos ir karui baigiantis ga
lėtų būti sąskaitų suvedi
mai. Taip pat nesinori būti 
ir prie Reino, mano many
mu, Reino liniją vokiečiai 
gins ragais ir nagais. Tad 
pasirenkame mažą miestelį 
Sonneberg (Thur.), vos ant 
žemėlapio pažymėtą ir be
veik ant Bavarijos sienos. 
Manau tokio mažo miestely- 
čio net anglų štabas neži
nos. Gauname reikiamus 
dokumentus taip pat blan
kus, kuriuos turi užpildyti 
"Entlausung” įstaiga, tai 
yra nuutėlinimo procedūra. 
Utėlėms neleidžiama pa
tekti į Eitkūnus. Apsirūpi
nę Arbeitsamto ir nuutėli
nimo pažymėjimais, susi
tvarkome lagaminus ir kup
rines.

Antradienį, liepos 11 d. 
vakare einame į stotį, jo
kio susisiekimo nėra, tad 
su lagaminais ne taip leng
va nueiti. Stotyje gana 
daug žmonių, kuomet trau
kinys eis jokio aiškumo nė
ra. Paklaustieji geležinke
liečiai visi turi skirtingus 
tvarkaraščius: vienas sako 
10 vai., kitas 11 vai., o tre
čias tik pečiais patraukia. 
Po peroną besistumdant, 
prie manęs prieina jaunas 
vyrukas (atrodė gal stu
dentas) ir sako man "na 
tai bėgate, kuo daugiau jū
sų išbėga — tuo sunkiau 
bus krašte pasilikusiems. 
prūsų ir. taip nėra daug”. 
Gal ir teisingai tas vyrukas 
kalba, bet aš visai nesijau
čiu darąs nusikaltimą. Tie, 

kurie įvairių iškilmių pro
gomis ordinais pasipuošę 
vaikščiojo, didele dalimi, 
jau kuris laikas Dresdene. 
Tad aš irgi visai nelinkęs 
į mišką lysti!

Pagaliau apie pusė vie
nuoliktos atstūmė sąstatą, 
keliolika prekinių vagonų, 
kurie buvo skirti kariuome
nei, ir gana ribotą skaičių 
platformų. Platformos bu
vo mums skirtos, šiaip taip 
sulipame, susitvarkome če
modanus ir susirandame 
vietą savo kojoms. Kai at
rodo, kad jau bus galima 
stovėti ir susirandame ką 
nors rankoms įsikabinti. 
Ateina kareiviai ir paliepia 
dvi platformas užleisti ka
riuomenei. Tenka išjįpti ir 
bandyti kur nors kitur_ įsi
kabinti. Į kurią tik platfor
mą bandome lipti, tai plat
formoje jau esantieji žiūri 
į mus kaip į didžiausius ne- 
vykėliuą ir niekądėjus. Yra 
tokių, kurie sugebėjo atsi
gabenti krūvą lagaminų ir 
pasiryžę savo teises ginti. 
O tokie, kurie teturi laga
miną ar du, neturi didelio 
pagrindo nei bėgti ir apla
mai — platformoje tik susi
kimšimą, ir spūstį daro.

Vilniaus pusėje horizon
te blykčioja šviesos, neži
nia žaibuoja, artilerijos ug
nys ar bombų sprogimai. 
Mūsų platformoje ir kaimy
nystėje yra kelios pažįsta
mos šeimos: Gerutis su 
šeima ir operos chormeiste
ris J. štarka. Mes jiems 
padedame lagaminus sudė
lioti, kad būtų kojoms vieta.

Prieš vidurnaktį paskel
bia oro pavojų, sirenos kau
kia — vokiečiai bėga, bet 
mūsiškių niekas iš platfor
mos nebando šokti. Geriau 
rizikuoti bombonešius, ne
gu nustoti vietą platformo
je. Oro pavojų atšaukus 
apie 15 minučių po vidur
nakčio, mūsų traukinys 
pradeda judėti. Važiuojant 
per žaliąjį tiltą metu pa
skutinį žvilgsnį į miegantį 
miestą, daugelį apima liū- 
desis ir rieda ašaros. Ry
tuose gaisrų pašvaistės ir 
tolima kanonada, tas aša
ras greitai nudžiovina.

Greitai dingsta Kauno 
vaizdai ir Nemuno pašlai
tės, aplinkui tamsu ir mes 
važiuojame į nežinią!..

• Algirdas Gustaitis, žur
nalistas, gyv. Los Angeles, 
Ca., padidino savo įnašą Vil
ties draugijoje, atsiųsda
mas 20 dol. Ačiū.

• Dr. Emanuelis Jarašū
nas. gyv. Santa Monicoje, 
Ca., atvykęs su šeima į Tau
tinių šokių šventę, su dviem 
sūnumis, kurie šoka Spin
dulio grupėje, aplankė Dir
vą ir paliko auką 25 dol. 
Ačiū.

• J. Daunorienė, gyv. 
Oak Lawn, III. .atnaujinda
ma Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 23 dol. Ačiū.
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DETROITO LIETUVIAI
PILĖNUOSE 

ATŠVĘSTOS JONINES

Joninių šventė Pilėnų 
stovykloje pradėta banketo 
pobūdžio vakariene, švytu
rio šaulių kuopos pirminin
kas Br. Valiukėnas pasvei
kino atvykusius svečius ir 
pristatė gaunančių šaulių 
žvaigždės medalį šaulę Ste
faniją Paulikienę. Medaliui 
įteikti pakvietė buvusį šau
lių Sąjungos Tremtyje pir
mininką Vincą Tamošiūną 
ir atsižymėjusią kuopos 
šaulę Oną Selenienę. Po to 
buvo iškviesti Jonai, ku
riems O. Selenienė prisegė 
po gvazdiką.

Maldą prieš vakarienę 
sukalbėjo kun. Alfonsas 
Babonas. Po vakarienės 
Marius Sayus paskaitė Sta
sio Garliausko parašytus du 
kūrinius: šauniam veikėjui 
ir Daina apie jūreivį Tonį, 
prijungdamas prie jų ir sa
vo kūrinėlius "Kaip Moteu- 
šas Pranas Klemka gavo 
aukštą tarnybą” ir eilėraš
tį "Pilėnu kampelis”. Pir
mieji trys buvo humoristi
niai ir gerai nuteikė sve
čius.

Po vakarienės susirinkta 
prie Joninių laužo, kurį už
degė prel. Celiešius ir Pr. 
Bražinskas. Edvardas Ma
kauskas papasakojo apie 
Jonines n e p r įklausomoje 
Lietuvoje mintimis nuves- 
damas svečius net į Ram- 
bvno kalną. Šv. Antano pa
rapijos choras, vadovauja
mas muz. St. Sližio, daina
vo kol lauže liepsnojo ug
nelė.

Joninių minėjimą suren
gė švyturio kuopos valdy
ba, o vaišes parengė mo
terų sekcija, vadovaujama 
Angelės Bukšnienės, Jai 
talkininkavo Stefanija Pau
li kienė, Sofija Sirutienė, 
Liuda Macionienė, Salomė
ja Grigaitienė, Ona Sele
nienė ir Vanda Kimberaus- 
kicnė. Jūratė ir Marius Sa
yus (Sajauskas) Pilėnų 
reikalams paaukojo 100 dol. 
kiti aukojo po mažiau. Pie
tuose dalyvavo apie 60 sve
čių.

METINIS 
SUSIRINKIMAS

Stasio Butkaus šaulių kuo
pos metinis susirinkimas įvy
ko 1984 m. birželio 27 d. Šv. 
Antano parapijos klasėje.

Prieš susirinkimą Tautos 
fondo Detroito skyriaus pir
mininkas Jurgis Mikaila sa
vo žodyje pareiškė, kad Gied
raičio pasakymu, jis yia 
geriausias; jo patarimais nau
dojantis aukų rinkimas pasi
darė našesnis. Atspausdinti 
aukotojams diplomai, kurie 
yra duodami: aukojusiems 300 
dol. ir daugiau su paprastu 
antspaudu ir aukojusiems 
1000 dol. ir daugiau — auksi
niu antspaudu. Diplomai buvo 
įteikti: Vincui Tamošiūnui 
Stasiui Bartkui, Stasio But
kaus šaulių kuopai, Kaziui 
Sragauskui ir Alfonsui Lukui. 
Kitiems diplomai įteikti anks

Antanas Grinius

čiau.
Kuopos susirinkimą pradė

jo pirm. Vincas Tamošiūnas, 
Jis pakvietė visus atsistoti ir 
paskaitė iš Sibiro kankinių 
maldaknygės maldą. Po mal
dos išvardino mirusiuosius 
kuopos šaulius bei jų arti
muosius. Šaulių s-gos garbės 
šaulius: Antanas Petrauskas, 
Jonas Atkočaitis, Antanas 
Radzevičius, Petras Bliū- 
džius, Ona Bartkuvienė, Sta
sė Janulevičienė, Kostė 
Andriušaitienė. Šaulių sąjun
gos garbės nariai: Alfonsas 
Mikulskis ir Sofija Pūtvytė- 
Mantautienė.

Praėjusio susirinkimo pro
tokolą perskaitė Lidija Min- 
gėlienė. Išklausyti kuopos val
dybos ir revizijos komisijos 
pranešimai.

Kuopos pirm. Vincas Tamo
šiūnas apibūdino kuopos at
liktus svarbesniuosius dar
bus: 1983 m. spalio 9 d. 
Stasio Butkaus šaulių kuopa 
atšventė 25-rių metų sukaktį. 
1984 m. balandžio 15 d. liau
dies meno puosėlėtojų An
taninos Jonynienės, Stasės 
Šimoliūnienės ir Juozo Jasiū- 
no buvo suruošta meno paro
da, kurioje dalyvavo Detroito 
Lietuvių Kultūros klubas ir 
Vincas Tamošiūnas. Stasio 
Butkaus šaulių kuopa savo 9 
mirusius narius įamžino Tau
tos fonde, ar Laisvės ižde 
3,395 dol. įnašais.

Kuopos finansinę padėtį 
pranešė iždininkas Matas 
Baukys. Revizijos komisijos 
aktą perskaitė Kazys Ražaus- 
kas. Pranešimai išdiskutuoti 
ir priimti.

Paskirta aukų: Lietuvos tei
sėms ginti nuo K.G.B. puoli
mų 250 dol. Po 100 dol. „Drau
gui”, „Dirvai”, „Kariui” — 
„Tremties Trimitui” ir Lais
vės olimpiadai. Po 50 dol. — 
Vytauto Dižiojo šaulių rinkti
nei ir Vlado Pūtvio šaulių 
kuopai abiem vienetams šven
čiant 30 metų sukaktį. Radijo 
valandėlėms „Lietuvių Bal
sas” ir „Lietuvių Melodijos 
paremti, įteikta po 25 dol. 
Kent štate universitetui — 
100 dol. auka.

Nutarta anglų kalba išleisti 
Sibiro kankinės Meilienės 
parašytą knygą, surengti iš
vyką Sofijos ir Adolfo Vasiu- 
lių sodyboje. Danutė Petro
nienė pakviesta atgaivinti 
kuopoje veikusį kanklininkių 
būrelį.

Sudarytos komisijos: 
L.Š.S.T. Statuto k-jos projek
tui peržiūrėti, jį papildyti ar 
pakeitimus padaryti — Jonas 
Švoba, Antanas Norus, Jo
nas Šostakas ir Eugenija Bu
lotienė. Renginių — Edvar
das Milkauskas, Stasys 
Šadeika, Bronė Selenienė ir 
Eugenija Bulotienė. Ligonių 
lankymo — kun. Alfonsas 
Babonas, Lidija Mingėlienė ir 
Kazys Ražauskas. Kapų prie
žiūros — Lidija Mingėlienė, 
Ona Šadeikienė, Bronė Sele
nienė ir Jonas Bartkus.

Susirinkimas baigtas Lie
tuvos himnu. Susirinkime 
dalyvavo 31 šaulys, — šaulė 
ir svečias iš Los Angeles Pet
ras Sakas.

Kun. Alfonsui Babonui 
sukalbėjus maldą, kuopos se
sių šaulių buvome pavaišinti 
užkandžiais ir kavute.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

CAPE COD
ĮDOMI PASKAITA

Rašytojas Antanas Gus
taitis Cape Cod skaitė pa
skaitą apie Vaižgantą, la
bai vaizdžiai su humoru 
įpindamas įdomesnius įspū
džius, pergyvenimus ir pa
reiškimus. Paskaita buvo 
turininga, labai įdomiai ir 
gerai perduota, už ką val
dyba ypatingai dėkinga A. 
Gustaičiui už atvykimą ir 
už tokios Įdomios paskai
tos paskaitymą.

Po to metiniame susirin
kime buvo aptarti visi Apy
linkės reikalai ir veikimas 
ir išrinkta nauja valdyba. 
Kadangi yra puikus veiki
mas ir geras bendradarbia
vimas, tai visiems prašant 
valdyba sutiko būti perrink
ta ir tik darinkta du nariai.

Nauja LB Apylinkės val
dyba: pirmininkas V. ži- 
džiūnas, vicepirm. B. Mar- 
keliūnas, iždininkė I. Jan- 
sonienė, seki-. P. šlapelis. 
Nariai — kultūriniams rei
kalams D. Pautenienė, so
cialiniams reikalams E. 
Strazdienė ir Lietuvių Fon
do įgaliotinis Ed. Jansonas.

Revizijos komisija irgi 
perrinkta ta pati: pirm. F. 
Mandeikis, E. Mineikienė ir 
V. Rūtenienė. Po susirinki
mo buvo užkandžiai ir ka
vutė.

★
Birželio išvežimų pami

nėjimui buvo užprašytos pa
maldos vietinėje bažnyčio
je, kur kunigas per pamoks
lą gražiai paminėjo apie 
Lietuvos išvežimų žiauru
mus ir bažnyčios persekio
jimą.

★
”Yard Sale” — nauja ir 

gera idėja. Norint daugiau 
surinkti pinigų paremti 
Lietuvių Tautinių šokių 
šventę ir kitus jaunimo 
sporto paruošimus, valdy
bos nutarimu ir visų prita
rimu buvo suruošta ”Yard 
sale” Janulaičių sodyboje. 
Visi apsituštino garažus ir 
sandėliukus ir sunešė daug 
įvairių daiktų. Valdyba su 
keliais pagelbininkais pa
ruošė ir išpardavinėjo. 
”Yard sale” tikrai pasise
kė, tai graži idėja, puikus 
pelnas ir labai geras tiks
las pagelbėti jaunimui

★
Vasaros piknikas ir šiais 

metai bus toje pačioje 
vietoje Centerville, F. Man- 
deikio sodyboje liepos 14 d. 
nuo 12 vai. Ten pat bus ir 
dail. J. Rūtenio meno paro

JEJ .11 MS KEIKIA l ŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS J

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

atliekam dailidės da/ms.

MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakeivood, Ohio

da. Loterija, lietuviški val
giai ir kt. Visi kviečiami 
dalyvauti.

★
Centerville St. Francis 

Novier kapinėse pašventin
tas gražus juodo marmuro 
paminklas ant a. a. Geno
vaitės Jančauskienės kapo.

Gegužės 28 d. Cap Cod 
mirė viena iš seniausių lie
tuvių Veronė Adomonienė 
sulaukusi 97 m. amž. Sūnui 
Jonui Adomoniui su šeima 
ir kt. giminėms bei priete- 
liams reiškiame užuojautą.

(jed)

NEW YORK
ŠEIMOS ŠVENTĖ 

SIMUČIŲ NAMUOSE

Lietuvos generalinio kon
sulo Aniceto Simučio na
muose š. m. birželio 24 die
ną buvo iškilmingai pami
nėta šeimas-šventė, į kurią 
atsilankė Daiva Ke^igDė ir 
televizijos ekrane parodė iš 
Romos šv. Kazimiero 500 
m. minėjimo iškilmių jos 
pačios nufilmuotus įvykius, 
įjungiant ir kalbėtojų žo
džius.

To lietuvių žygio į Romą 
bene didžiausias nuopelnas 
yra nepaprastas Lietuvos 
vardo išgarsinimas.

Daiva Kezienė čia taip 
pat parodė savo paruoštą ir 
kitą filmą, tai iš nesenai 
praėjusios Lietuvos genera
linio konsulo A. Simučio 75 

gerbimo-šventės, Kultūros 
Židinyje.

CHICAGO

• Kiekvienas lietuvis ga
li būti KASOS nariu. KA
SA, Lietuvių Federalinė 
Kredito Unija teikia įvai
rius patarnavimus savo na
riams. Paskambinkite arba 
parašykite ir jūs atitinka
mai painformuos KASOS 
tarnautojai. KASOS eina
moji sąskaita dabar moka 
9'<. Terminuoti indėliai 
moka nuo 10.5G iki 115G. 
(Metinis prieauglis 10.90 
iki 12.0', ). IRA pensijos 
planas dabar moka 120 
(metinis prieaugis sieks 
12.550 ). IRA sąskaiton 
įdėti pinigai nurašomi nuo 
metinių pajamų ir už juos 
nereikia mokėti mokesčių. 
Įsigykite IRA 1984 metų 
certifikatus. KASOJE taip 
pat galima taupyti paštu. 
KASOS adresas 2615 West 
71st Street, Chicago, III. 
60629, telefonas (312) 737- 

2110. Cicero adresas 1445 
So. 50th Avenue, Cicero, III. 
60650, telefonas (312) 656- 
2201.

PRAŠOME IR TIKIMĖS
Religinis Pasaulio Lietu

vių Katalikų kongresas šau- 
kiaomas Toronte rugsėjo 
mėn. 1 ir 2 dienomis šv. 
Kazimiero 500 metų mirtį 
žyminčios sukakties proga. 
Jo metu, rugsėjo pirmosios 
vakare ir antrosios popietę, 
įvyks naujos operos, Dux 
Magnus, spektakliai. Opera 
yra skirta šventajam pa
gerbti.

Lietuvių visuomenę pra
šome dalyvauti operoje, 
bankete, iškilmingose pa
maldose rugsėjo 2 ir kon
greso paskaitose. (Rugsėjo 
1, 10:30 vai.: šv. Kazimie
ras, jo šventumas ir lietu
viškumas — prof. Rabi
kauskas; katalikybės ir ate
izmo santykiai praeity ir 
dabar — dr. J. Girnius; 
jaunimo svarstvbos po pie
ty).

Operos spektakliai bus 
Ryerston teatre, 43 Gerrard 
St. E.; paskaitos ir banke
tas — Royal York viešbu
tyje, 100 Front St. W.

šis mūsų kreipinys reiš
kia viltį, kad visuomenė To
ronte atsilankys, kad šv. 
Kazimiero sukakties prisi
minimas, gražiai Romoje 
prasidėjęs, gražiai baigsis 
Toronte.

Centrinis šv. Kazimiero 
Sukakties Komitetas

TOOL DESIGN DRAFTSMAN
MUŠT BE ABLE TO READ AIR- 

CRAFT BLUEPRINTS. TRANSCRIBE 

PR1NTS, MECHANiCAL DRAFTING 

ABIL1TY FOR TOOL DESIGN OF 

JIGS i F1XTURE.

AN ADITE
711 W. HURST BLVD.
HURST, TEXAS 760S3

8)7-232-9171
(23-25)

OPPORTUNITY FOR 1ST CLASS 
B1NDERY HELI*

3 years cxperience or more OPERA- 
Ti\G FOLDERS. CUTTF.RS. SADDLE 
BiMDER & GENEP.AL BINDERV 
work.
Stvbdy work for qiialifield help 37’į 
hour wcek.

Apply call or wri’e to: 
MR. RJLEY BAYLOR 

FRANKUN l’RINTING CO.
209 MAGAZINE ST 

NEW ORLEANS. LA. 70130 
504-522-9654

(24-33)

PHYSICAL THERAPIST
Intmediate openin-z (or a i’e::. Physi- 
cal Therapist (or Pro-re^sive Heme 
Health aervice. Esperienee preferred. 
Ipporl'ini’y for ad'-ancement. Excel- 

leni salary and benefita plūs mileage. 
Call or seri-1 resum-i to: Dixie Sensa- 
baugh, Direetor of Honre Health 
Care, CON MF.DICAL CENTER. 1422 
N. Jefferson, Springfield, Mo. 65802. 
417-836-3286. (25-32)

COMPANION
FOR ARFHPJT1C. WOMAN PART 
TIME. STARTING IST WEEK IN 
JULY. CALL EVEN1NGS —

215-887-0535
(2428)

VVANTED JOURNEYMEN or IST 
Cl.AS SKILLED

* DIE MAKERS
Leading v/ood stove manufac.turer 
requires lead Dis Muker with 20 
years experience. Heavy vietai buck- 
ground preferred. Steady work. sorne 
overtime, top rate, relocation help 
avail. Call collect LOPI. 206-827- 
9505. (25-30)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS
PRENUMERATĄ
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Derliaus yra, kad tik darbininkų butų (1) PAVOJAUS KOHIITITAS
KAS DARYTI SU ISDVUOJEISSIBARSCIUSIA

Jūrate Statkute de Rosales

AR GALI IR MUMS TAIP 
ATSITIKTI?

P j Žinutėse, ateinančiose iš
x Lietuvos, užtinkame sekančio 

įvykio atpasakojimą. Nemen
činėje, 22 km. į šiaurę nuo Vil
niaus, Antavilių senelių na
muose gyveno A. Višinska. Ji 
saugojo brangų turtą: kelis 
ranka jai rašytus Kudirkos ei
lėraščius ir poeto jai dedikuo
tus muzikos kūrinėlius bei jo 
nuotrauką. Spėjama, kad ka
daise Kudirka gyveno Varšu
voje Višinskos tėvų namuose. 
Ir yra žinoma, kad kuomet 
Kudirka buvo suimtas, josios 
liudijimas daug padėjęs Ku
dirkai. Pati Višinska mėgda
vusi pasakoti senelių namuose 
savo atminimus apie Kudirką.

Višinskai mirus, Vilniuje 
esančios Lietuvių Mokslų Aka 
demijos centrinės bibliotekos 
vedėjas pasiuntė žmones į Ne
menčinę tam, kad Kudirkos 
rankraščius atvežti ir patalpin 
tij biblioteką. Paaiškėjo, kad 
tuojau po Višinskos mirties 
ukrainietė gailestinga sesuo 
sudėjo mirusios senutės daik
tus į maišelį ir liepė viską su- 
deginti katilinėje.

~VIešpatier~Jei tokie dalykai 
gali atsitikti Lietuvoje, prie 
pat Vilniaus, tai ką bekalbėti 
apie išeivijos sąlygas? Tačiau, 
jei tokie dalykai atsitinka net 
prie Vilniaus, tai gal kaip tik
tai ir reikia skubiai pakalbėti 
apie išeivijos sąlygas?

Lietuviškos medžiagos sau
gojimo klausimais yra kalba
ma, rašoma, rūpinamasi išei
vijoje tikrai nuoširdžiai ir 
daug. Mūsų spaudoje nuolat 
grįžta lietuviškos medžiagos

ar įvairių rinkinių apsaugos, ir 
išlaikymo tema. Sielojamasi 
dėl vertingų kultūrinių paliki
mų likimo, apgailestaujama 
rinkinių iškeliavimu į rankas 
žmonių, kurie gal pilnai neį
vertins to, ką gauna.

Pažvelgus iš arčiau į įvai
rius eksponatų turėjimo atve
jus, galime padėti šitaip surū
šiuoti :

1. Seimą, kurioje tėvai ir jų 
vaikai bei tolimesni palikuo
nys pilnai supranta eksponatų 
vertę ir yra pasiryžę ekspona
tus^ saugoti.

2. Seimą, kurioje palikuo
nys ateityje eksponatų vertės 
gal nesupras.

3. Asmenys, kurie šeimos 
neturi, kurie gal labiausiai 
yra susirūpinę, kas su jų su
rinktais ar turimais ekspona
tais atsitiks_ąteityje.

4. Rinkėjai ar jų palikuo
nys, kurie eksponatus norėtų 
dovanoti tokioms institucijoms 
kurios eksponatus saugos ir 
vertins.

5. Rinkėjai ar jų palikuo
nys, kurie eksponatus norėtų 
parduoti.

6. Asmenys, kurie ekspona
tais nori stačiai atsikratyti, 
greičiausiai juos išmes, nesu
prasdami jų vertės.

7. Nelietuviškos įstaigos, 
institucijos, įvairūs kolekcio
nieriai, kurių rinkiniuose esa
ma lietuviškų eksponatų.

Ką reiktų visais tais atvejais 
daryti, kad apsaugoti ekspo
natus lietuvių kultūros istori
jai?

Čia išdėstytais atvejais, 
bendra išeitis nėra vien sau- 
gyklos parūpinimas, nes pri
vačiose rankose esančių ekspo

Padėka
MŪSŲ MYLIMAS VYRAS, TĖVAS ER SENELIS

A. f A.
JUOZAS BAGDANSKIS

mirė 1984 m. gegužės 29 d., sulaukęs 74 metų amžiaus ir buvo pa
laidotas 1984 m. birž. 2 d. Sv. Kazimiero liet, kapinėse, Chicagoje.

Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Mikolaičiui už maldas koplyčioje, 
bažnyčioje ir kapinėse. Taip pat dėkojame Lietuvos Dukterų drau
gijos pirmininkei Emilijai Kielienei ir kun. Povilui Jakulevičiui už 
rožinio maldas koplyčoje.

Nuoširdi padėka už tartus atsisveikinimo žodžius organizacijų 
atstovams: A. Juodvalkiui, Z. Moliejui, K. Juškaičiui, E. Diminskienei,- 
K. Pociui ir J. Pečiuliui.

Dėkojame L.K.V.S. RAMOVES Chicagos skyriaus valdybai už 
pagerbimą velionies kapitono Juozo, pastatant prie karsto vėliavą 
ir garbės sargybą.

Širdingai dėkojame giminėms, draugams bei pažįstamiems, da
lyvavusiems laidotuvėse ir aukojusiems šv. Mišioms ir labdarai, at- 
siuntusiems gėles, pareiškusiems užuojautą gyvu žodžiu, laiškais 
ir spaudoje.

Gili padėka solistui Vaclovui Momkui už giesmes bažnyčioje ir 
Antanui Kalvaičiui už palydą vargonais.

Nuoširdi padėka karsto nešėjams ir visiems palydėjusiems į 
amžino poilsio vietą.

Išskirtinai dėkojame prieteliui Antanui Juodvalkiui už pagel
bėjimą tvarkyti laidotuves ir tuo išpildymą velionies Juozo pagei
davimą.

Dėkojame laidotuvių direktoriui D.A. Petkui už malonų ir nuo
širdų patarnavimą.

Visiems ir visoms mūsų širdingiausia padėka.

Didžiausiame liūdesyje lieka’

ŽMONA. SŪNUS, DUKTĖ ir VAIKAIČIAI

natų dauguma į saugyklas ne
nueis. Taigi yra reikalinga 
eksponato vertę išlaikyti tam, 
kad savininkas - kas jis bebū
tų -tą vertę suprastų ir ekspo- 
natą saugotų ir, esant reika- 
lui, lietuviai žinotų kur gali- 
ma eksponatą pamatyti bei 
panaudoti įvairioms studijoms.

Gera priemonė tokiam ‘ver
tės išlaikymui’ yra eksponato 
kompiuterizacija ir išdavimas 
pažymėjimo, kad ekspnatas 
yra kompiuterizuotas.KATALOGAVIMAS

Senasis įsitikinimas, kad 
katalogavimas esąs reikalin
gas daug vietos, daug darbo, 
sudėtingos kartotekos ir t,t. - 
kompiuterizacijos amžiuje jau 
nebegalioja. Kompiuteriza
vimo darbui nereikia daug 
vietos. Net eksponatų rūšiavi
mo darbą atlieka kompiuteris, 
tad ir reikalingų darbininkų 
skaičius šiandien jau .yra ma
žesnis, negu būtų buvęs, sa
kykim, prieš 10 metų.

Išrodo, kad praktiškai šian
dien gal jau būtų mums visai 
įmanoma įtraukti į kompiute
rį tuos eksponatus, kurių eg
zistencija būtų pranešta kata
logavimo centrui. Centras ne
nurodys savininko (jis tos at
sakomybės negali imtis), bet 
pilnai gali įrašyti adresą, t.y. 
vietą kurioje eksponatas buvo 
tuo metu kai apie jį buvo pra
nešta, ir pažymėti asmenį į 
kurį reikia kreiptis, norint 
eksponatą pamatyti.PAŽYMĖJIMAS

Mes, kurie ‘ant savo kailio’ 
patyrėme ko vertes yra sutar- 
tys su Sovietų Rusija, nustebę 
ir susirūpinę stebime Ameri
kos valdžios pastangas susitar
ti su sovietais dėl atominių 
ginklų apribojimo. Atrodo, 
jog naivūs amerikiečiai vis dar 
nepameta vilties su rusais su
sitarti ir tuo būdu išvengti 
gręsiančio III pasaulinio karo. 
Amerikiečių, o taip pat ir jų 
sąjungininkų viltys yra parem
tos rusų pasižadėjimų nuošir
dumu.

Amerikos atstovai nusigink
lavimo derybose su sovietais - 
Eugen/Rostow ir Pau£Nitze 
aiškiai pamatė ir suprato so
vietų manipuliacijas ir kėslus, 
ieškant branduolinių ginklų 
apribojimo ar sumažinimo 
būdų ir kelių. Tų ilgų derybų 
metu jiems paaiškėjo rusų klas
ta ir pastangos užmigdyti ame. 
rikiečių budrumą ir. ŠALTll 
susitarimo priedangoje išug
džius ginkluotų pajėgų arse
nalą, diktuoti savo valią Ame
rikai ir jos sąjungininkams.

Abu minėtieji amerikiečiai 
delegatai įspėjo Amerikos vy
riausybę apie pavojų, gręsian
tį patvirtinus SALT II susita
rimą. Talkoje su eile kitų rea
liai galvojančių asmenų, jie 
įsteigė Pavojaus Komitetą, ku
rio tikslas yra rinkti davinius 
ir informuoti visuomenę apie 
klastingus sovietų kėslus.

Nesenai Pavojaus Komite
tas susitarė su nepriklausoma 
žmonių nuomonių tyrinėjimo 
organizacija Penn and Schoen 
Ass., ištirti amerikiečių nusi
statymą ir nuomones svarbiai
siais saugumo klausimais. 
Naudojant mokslinį metodą, 
apklausinėjant 1000 asmenų, 
parinktų iš visų visuomenės 
sluoksnių, paaiškėjo, kad ame 
rikiečių dauguma neturi jokiu 
iliuzijų dėl sovietų politikos 
metodų ir motyvu. Jie nekal
tina prezidento Reagano dėl 
šaltojo karo atmosferos, kuri, 

Svarbu yra, kad būtų išduos tiesą sakant, visada egzistavo 
tas pažymėjimas, nurodantis 
jog eksponatas buvo katalo
guotas. Drauge su pažymėji
mu turėtų būti išduota tekstas 
lietuvių ir anglų kalba, kuria
me ^ūs sekantieji nurodymai:

a. prašymas informuoti ka
talogavimo centrą tuo atveju, 
jei eksponatas yra perkelia
mas kitur ir duoti naują adre
są;

b. sąrašas institucijų į ku
rias galima kreiptis norint eks
ponatą dovanoti, bei nurody
mas, kas taptų tuo atveju eks
ponato savininku, bei kokios 
yra saugojimo aplinkybės kiek 
vienoje institucijoje (pvz. iš- 
vardinimas lietuviškų saugyk
lų, muziejų ar organizacijų, 
atžymėjimas vietinių univer
sitetų kurie tuo domisi, etc.);

c. sąrašas adresų į kuriuos 
galima kreiptis norint išstatyti 
eksponatą pardavimui.

Neabejoju, kad žmogus - 
kuris eksponatą turi, brangi
na ir saugo - tokiu pažymėji
mu tik apsidžiaugs. Tuo tar
pu naujas eventualus ekspo
nato savininkas, turėdamas 
eksponatą su pažymėjimu, 
irgi atkreips didesnį dėmesį į 
gaunamą daiktą. Visais atve
jais, rimtas pažymėjimas gali

nežiūrint detentes šalininkų 
graudenimų.

tiktai priduoti vertės saugoja
mam eksponatui, o tuo pačiu 
ir padidinti jo išsaugojimo ga
limybes.

Tokio eventualaus kataloga
vimo centro užduotis būtų per 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę pasiekti įvairiausių kraštų 
lietuvius, kurių namuose yra 
išsimėtę įdomūs ir vertingi eks
ponatai, ar kurių kraštuose 
įvairios įstaigos, bažnyčios, 
bibliotekos, privatūs nelietu
viai rinkėjai turi lietuviams 
įdomių eksponatų.

Iliustracijai, sekančiuose 
šios serijos straipsneliuose ža
du atžymėti kelis eksponatus, 
iš tų, kurie randasi_Venezue- 
loje ir kurie gal būt verti tokio 
katalogavimo. Kai kurie eks
ponatai jau buvo Dirvoje ma
no aprašyti praeityje, tačiau šį 
kartą juos suminėsiu su tikslu 
parodyti, kad kiekviename 
krašte, kuriame tik esama lie
tuvių, atsiranda lietuviškos 
įdomios medžiagos. Derliaus 
yra visur, tik ar atsiras darbi
ninkų tam derliui nuimti?

(Bus daugiau)

Aštrūs Walter Mondale ir 
Gary Hart išpuoliai prieš Rea
gano politika neranda daugu
mos amerikiečių pritarimo.

Virš 70% remia dabartinę, 
ar net aukštesnę biudžeto dalį 
Amerikos saugumo reikalams. 
Didesnė pusė apklaustųjų tiki, 
jog Amerikos karinė padėtis, 
palyginus su sovietais, pasku
tiniųjų penkerių metų (prieš 
Reaganą) bėgyje pablogėjo. 
% apklaustųjų nuogąstauja, 
kad sovietai jau aplenkė mus 
savo apsiginklavimu. Jie no
rėtų matyti Ameriką pasivijus 
sovietus. Jų nuomone, turėtų 
būti padidintos lėšos ir bran
duoliniams ginklams.

Dauguma apklaustųjų yra 
griežtai priešingi bet kokiam 
‘atominia ’ (nuc=_/
leaFTreeze), jeigu nebūtų įma
noma vykdyti griežtesnę kon
trolę. Iškilus klausimui dėl 
Genevos pasitarimų iširimo, 
dauguma pateisinę Reaganą. 
Ta pati dauguma tvirtina, 
kad sovietai nesilaiko susitari
mų ir laužo dar egzistuojan
čius nuostatus.

Abipusis ‘įšaldymas’ lygiose 
plotmėse būtų priimtinas dau 
gumai apklaustųjų, bet ir 
jiems atrodo, kad tas ‘įšaldy
mo’ patikrinimas tėra nereali 
viltis. Ir jeigu bet koks susita
rimas būtų pasiektas, tai būtų 
tik pinigų taupymui, bet ne 
karo pavojaus sumažinimui.

Tuo tarpu, nežiūrint kokių 
susitarimų būtų pasiekta Ge- 
nevoje ateityje, trys iš keturių 
amerikiečių pritaria tyrimams 
ir išvystymui apsaugos priemo- 
rųjųZ kurios sunaikintų priešo 
raketas erdvėje, nepasiekus 
tikslo.

1000 apklaustųjų nuotaika 
charakterizuojama kaip ciniš
kai šalta ir neprieinama ap
gaulei. Du iš trijų amerikie- \ 
ėiij priešinasi nuomonei, kad 
‘mes nepanaudosime atorni- K 
nių ginklų jei sovietai pultų 
mūsų sąjungininkus’.

63% pritaria Amerikos at
keršijimui, jei sovietai pultų 
Ameriką. Netgi visuotinas 
abiejų kraštų susinaikinimas 
tos nuomonės nepakeičia.

Galiausia, 70% apklaustų
jų išreiškia pasitikėjimą vy
riausybei Washingtone, galin
čiai priimti teisingus sprendi
mus dėl Amerikos saugumo.

Sic apklausinėjimo daviniai 
parodo, kad Amerikos visuo
menė nėra tokia naivi, kaip 
tūli korespondentai ar TV ži
nių komentatoriai tikrina. Pa
vojaus Komitetas, budėdamas 
Amerikos likiminėje istorinių 
įvykių grandyje, atlieka svar
bią misiją.

Valdžios pareigūnams ir 
blaiviai galvojančiai visuome
nės daugumai turėtų būti aiš
ku, kad tie ‘pysnikai’ - tūks
tančiais komunistų ir jų sim- 
patikų sutelkti ir į gatves iš
vesti - Amerikos bei Europos 
didmiesčiuose nėra visuome
nės nuotaikų ir nuomonių 
reiškėjai.

Pranas Karalius
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Kanklių garsų pasaulyje
Tai vienuoliktasis muz. 

Onos Mikulskienės kanklių 
studijos mokinių ir alumnų 
koncertas.

Koncerto pradžioje gra
žus ir savo turiniu su mu
zika susijęs Nijolės Kers-

Skaitykit ir platinkit
dirva4

• Clevelando Lietuvių 
Kredito Kooperatyvas TAU
PA pradėjo savo veikla bir
želio 10 d., ir kiekvieną 
sekmadienį registruoja nau
jus narius ir priima inde
lius. Įstaigos būstinė yra 
Dievo Motinos parapijoje, 
šalia svetainės. Liepos mėn. 
pradžioje jau bus pradeda
ma išduoti asmenines pa
skolas. Dėl smulkesnių in
formacijų kreiptis i direk
torius arba i Kredito komi
sijos narius darbo valando
mis, sekmadieniais nuo 11 
vai. ryto iki 1 vai. p. p.

nauskaitės žodis. O paskui 
— jaunesniųjų mergaičių 
programos dalis: Aleksand
ros Kudukvtės Sesučių dai
nos, Lyndos Knistautaitės 
Lėlytės sapnas, Laimos šar
kaitės Trys mergaičių dai
nos, Kristinos Mataitės Pe
teliškė— dainų fantazija, 
pjesė, Nidos Gelažvtės Pa
vasario naktis.
Lietuvių tautinių šokių py
nė, nuskambėjusi keturio
mis kanklėmis: M. Gelažy- 
tės, K. Mataitės, L. Knis
tautaitės ir A. Kudukvtės.

Koncertas ir savo turiniu, 
ir forma stiprėja — skam
bina absolventės: Rama 
Bublytė poemą Ant ežerėlio 
rymojau, Kristina Kasulai
tytė poemą Mergaitės sva
jonė ir Lilija Gelažytė kon
certiną Vai niekur nėra.

Po šio koncerto dalies — 
diplomų įteikimas ir stu
dijos vadovės muz. Onos 
Mikulskienės žodis, kupinas 
meilės muzikai, nuoširdaus

ELECTRICIANS
Expanding Grand Prairie Plant has immediate openings 
for experienced Electricians. Woi-king knowledge of AC 
and DC Motoi and Controls nęcessary. SCR Drive up to 
400 Horsepower a plūs. 5 years industrial esperience. Up 
to $25.000 per year including overtime. Non smokers only. 
Apply oi- call:

POLY AMERICA
2000 W. MARSHAI.I,

GRAND PRAIRIE, TX. 75051
214-647-4374

EOE, M,'F

rūpesčio, lydinčio kankli
ninkes nuo mažų jų muzikos 
žingsnelių ligi diplomo, ir 
tebegyvų a. a. muz. komp. 
Alfonso Mikulskio prisimi
nimų — jam ir šis koncer
tas buvo skirtas, jo ir visi 
čia skambinti kūriniai, čia 
buvo ir muzikos konsulatan- 
tės Birutės Smetonienės žo-

Pagaliau . dis.
Alumnai atlieka tris kū

rinius: Vija Bublytė Pava- 
sario naktį, Rytas Urbaitis 
liaudies dainų triptiką Ne
muno šauksmas ir Mirga 
Bankaitytė Girios idiliją — 
Lietuvos giružė, kurioje at
siskleidžia mūsų girių vaiz
das ir jo siela ir kurioje nu
aidi mistiški ir su mergai
tės dalia susiję gegutės ku
kavimo aidai.

Paskutinėje koncerto pro
gramos dalyje diriguojamas 
muz. O. Mikulskienės alum
nų orkestras (M. Bankaity
tė, V. Bublytė, R. Bublytė, 
J. Gelažytė, L. Gelažytė, R. 
Gincaitė, K. Kampe, K. Ka
sulaitytė, R. Urbaitis) 
skambina Lietuva brangi ir 
Giesmę į Šiluvos Mariją — 
kūrinius, skirtus a. a. muz. 
komp. Alfonsui Mikulskiui 
prisiminti.

Koncertas pasibaigė. Nu
tilo kanklės, atėjusios i mū
sų tautos gyvenimą drauge
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MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
(CERTIFIED RES1DENTIAL APPRAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DIJNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

1984 m. liepos 12 d.

Ona Mikulskienė ir jos kanklių muzikos studijas baigusios 
abiturientės: R. Bublytė. K. Kasulaitytė ir L. Gelažytė.

J. Velykio nuotr.

i

su istoriniais jos kelio 
žingsniais ir nuteikiančiais 
klausytoją lyriniais žmo
gaus gyvenimo kelio aidais, 
o savo skambėjimu priartė
jančiais prie intymiausios 
muzikos formos — prie dai
nos, kuri kyla ir išaidi iš 
žmogaus sielos.

Ji, kanklių muzika, har
moningai sulieja žmogaus 
sielą ir su gimtosios žemės 
peizažu — miškais, ežerais, 
tuščių laukų ilgesiu, žaliuo
jančiais sodais ir keliais, 
kuriuose suaidi ir likiminiai 
žmogaus gyvenimo mįslės 
momentai.

V. Kavaliūnas

• Daina ir Vidas Tatarū- 
nai susilaukė sūnaus Tomas 
Jonas vardu birželio 16 d. 
Abieji seneliai Henrikas ir 
Roma Tatarūnai, Gytis ir 
Nijolė Motiejūnai džiaugia
si sulaukę anūko.

NATIONW1DE 
INSURANCE 
NabonvMide »s on your

AI’DRAl’DOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si i OBEI.FINIS apdraudos 
Įstaiga. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 461-3500.

fiM /upeiior /aving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ, INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

ČEKIU SASKAITA
C 4. 4

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216] 531-7770

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

liams pastatyti.

PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS

/uperior /oving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481*3008
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• A. A. Birutė Malcanie- 
nė, 79 m. amžiaus, birželio 
29 d. mirė širdies smūgio 
ištikta. Velionė buvo dau
gelio lietuviškų darbų ir 
Dirvos didelė rėmėja. Liū
desy liko dukterys Aldona 
ir Regina ir sūnus Vytau
tas su šeimomis.

Velionė gyveno su savo 
seserimi Elena 
kiene.

Palaidota po 
pamaldų liepos 
Sielų kapinėse.

Dirva velionės artimie
siems reiškia nuoširdžią 
užuojautą.

-

Iš tolimųjų vakarų Dirvoje apsilankę svečiai. Iš kairės 
red. V. Gedgaudas, ALT S-gos Los Angeles skyriaus pirm. 
Rūta Šakienė, Dirvos bendradarbė A. Balašaitienė, rašytoja 
Rūta K. Vidžiūnienė ir Petras Sakas. M. Žitkaus nuotr.

Kun.
minskas, Lietuvos Kronikos 
Sąjungos pirmininkas, at
vykęs į tautinių šokių šven
tę, turėjo pasikalbėjimą su 
Tėvynės Garsų radijo vedė
ju J. Stempužiu, aplankė 
Dirvą ir padėkojo už 
vos puslapiuose LKB 
nikų garsinimą.

Iki šiam laikui nuo
m. jau išėjo

Skautininkai ir skautininkės
buvo susirinkę pabendrauti V. A. Šenbergų sodelyje Cleve
lande. V. Bacevičiaus nuotr.

Dr. Jono Mauruko vardines atšvęsti susirinko gausus bū
rys jo bičiulių. Nuotraukoje šeimininkai Dalia ir Jonas Mau
rukai su svečiais geria šampaną. Už jų stovi Iz. Stankaitienė, 
E. Aželienė ii- dr. A. Aželis.

tuvos Kronikų ir dabar ne
trukus pasirodys 7 tomas. 
Be to, kronikos yra leidžia
mos anglų, ispanų ir pran
cūzų kalbomis, kurios įtei
kiamos universitetams ir 
bibliotekoms.

• A. A. Alvina Baltruko
nytė, 70 m. amž., senosios 
kartos Veikėja, po sunkios 
ligos mirė Clevelande ir bir
želio 28 d. po gedulingų pa- 
mąldų buvo palaidota Kal
varijos kapinėse. Nuliūdi
me liko sesąrys Helen 
Schneider Clevelande ir Ju
lija Rastenienė Baltimorė- 
je, kuri nors ir sirgdama

buvo atvykusi į savo sesers 
laidotuves.

Dirva reiškia nuoširdžią 
užuojautą velionės artimie
siems, kurie visi yra nuo
širdūs Dirvos rėmėjai.

• Dr. Henrikas Brazaitis, 
Vilties draugijos šimtinin
kas. sunkiai susirgo ir gy- 
domas CIevelando klinikų 
liironinėje. Linkime greitai 

\ pasveikti.

• Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės 25 metų minėjimas 
ir eisena CIevelando miesto 
centre įvyks š. m. liepos 21 
d., šeštądiejy, 1 vai. p. p. 
Ruoškitės visi dalyvauti ir 
pareikšti viešą protestą 
prieš Sov, Sąjungos neteisė
tą Lietuvos ir kitų kraštų 
okupaciją.

• .T. Balbatas, gyv. Cle
velande, atnaujindamas Dir 
vos prenumeratą pridėjo 
auką 33 dol. Ačiū.

Savininkas parduoda gra
žų namą, gražioje sodybo
je, Parmos aukštesnėje apy
linkėje. Sodyba papuošta 
dekoratyviniais medžiais ir 
vaisiniais krūmais. Didžke- 
liai ir mokyklos arti. Skam
binti: 812-3829.

Nr. 26 — 15

• CIevelando lietuvių pen
sininkų klubas rengia me
tinę gegužinę š. m. liepos 
15 d., sekmadienį, 1 vai. p. 
p. Dievo Motinos parapijos 
sodelyje. Bus šilti valgiai 
ir bufetas. Visi kviečiami 
atsilankyti ir maloniai pra
leisti laiką.

LIETUVIŲ SODYBA
PRADEDA REGISTRACIJĄ

Priimami asmenys virš 62 
metų amžiaus ir bet kokio am
žiaus invalidai. Pagal val
džios nuostatus už butą, šildy
mą ir elektrą, moka 30 % nuo 
pajamų.

Moderniškai įrengti, su vi
sais patogumais butai su vie
nu miegamuojuir ‘efficiencies’ 
bus paruošti š.m. rudeniui - 
rugsėjo mėn. Registruotis 
skambinant Lietuvių Sodybos 
administratorei Danai Cip- 
kienei, tel. (216) 943-0910, 
31715 Vine St., Willowick, 
Ohio 44094

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• LIEPOS 15 D. Pensininkų 
.klubo piknikas parapijos ka
vinėje ir sodelyje.

• LIEPOS 29 D. Žalgirio 
šaulių kuopos tradicinė gegu
žinė spaudai paremti.

• RUGPIŪČIO 12 D. SLA 
136 kuopos gegužinė Gaižučio 
sodyboje.

• RUGPIŪČIO 24-26 D. D.
— Neringos ir Pilėnų tuntų sa
vaitgalio stovykla, Camp Wan- 
dalee. Pelee Island, Ontario.

• RUGSĖJO 2 D. Balfo ge
gužinė prie ežero.

• RUGSĖJO 9 D. 
šventė. 10:30 vai. šv. 
bažnyčioje iškilmingos 
šios,
tą ir Tautos šventės paminėji
mas.

• RUGSĖJO 16 D. 1 vai. 
prie ežero ramovėnai rengia 
gegužinę.

• RUGSĖJO 22 D. Vasarą 
palydint Neringos skaučių tun
to balius.

• SPALIO 6 D. Žalgirio šau
lių kuopos rudens parengimas 
Lietuvių namuose.

Šilinės 
Jurgio 

šv. mi- 
procesija i Marijos gro-

PADĖKA

Mūsų mylimai Mamytei
A. A.

KAROLINAI čeSNAVIčIENEI 
mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie lankė 
koplyčioj ii' kurie palydėjo j amžino poilsio vietą. 
Dėkojame kun. L. Zarembai už atlaikytas šv. Mi
šias, klebonui G. Kijauskui ir J. Stempužiui už 
žinią per radijo. Dėkojame visiems, giminėms 
atvykusioms iš Kalifornijos ir Conn. K. K. Vai- 
taičiams.

Ačiū visiems, kurie lengvinot mums skausmo 
valandoj, Kar. Juozapavičiaus šaulių kuopai ir 
kitiems siuntusiems mums užuojautas, gėles ar 
kitaip pagerbėt mūsų brangios motinėlės Karo
linos atminimą.

Sūnūs:
Algis ir Kazimieras 

č ė s n a i

BLAHA • CHIARA • DARGIS • DEGUTIS • IGNAS • KEZYS 
LINGERTAITIS • PALUBINSKIENE • PETRIKONIS • RIMAS • SILGALIENE 
SHUKYS • VASKYS • VENCLAUSKAS • ZOTOVIENE • ZUMBAKIENE

KVIEČIAME KLEVELANDE APLANKYTI,

GINTARO GALERIJĄ
505 EAST 185 STREET 
CLEVELAND, OHIO 44119 
TEL. 216/531-3500

□e
AMBER STUDIOS. INC



DIRVA
• A. A. Ona Pautienienė, 

Vilties draugijos šimtinin
ke, buvusi clevelandietė ir 
paskutiniu metu gyvenusi 
Floridoje, birželio 29 d. mi
rė sunegalavus širdžiai. Ve
lionė palaidota Pompano 
Beach,. Fla., kur pastaruoju 
metu su vyru dr. Kazimie
ru Pautienių gyveno.

Velionė buvo aktyvi mo

terų šaulių veikėja.
Liūdintiems vyrui dr. 

Kazimierui Pautieniui, duk
teriai Birutei, sūnums Al
gimantui ir Mindaugui bei 
artimiesiems Dirva reiškia 
nuoširdžių užuojautą.

• Jonas Petronis, Los 
Angeles tautinių namų pir
mininkas, atvykęs j tautinių

A. A.

JUOZUI VALAIČIUI 
mirus, jo žmoną GERTRŪDĄ, seserį MAG- 
DELENĄ VALAITYTĘ-ULĖNIENĘ, sky
riaus narę, jos šeimą, bei kitas gimines, čia 
ir ok. Lietuvoje, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą ir jungiamės į šeimos liūdesį

A. U T. S-gos
New Yorko Pirmojo Skyriaus 

Valdyba ir nariai

Aleksandro Merkelio parašyta, Vinco Kudirkos monografiją "Didysis varpininkas” leidžia 
Devenių fondas, kurio pirm. D. Bobelienė, atvykusi į Clevelandą, aptarė techniškuosius klausi
mus su Vilties draugijos valdyba. Monografija bus apie 400 psl., iliustruota .kietais viršeliais. 
Nuotraukoje pasitarimo metu Vilties draugijos vicepirm. inž. J. Jurkūnas, pirm. dr. D. Degesys, 
Devenių fodo pirm. D. Bobelienė, Dirvos red. V. Gedgaudas ii- Vilties draugijos vicepirm. A. 
Laikė nas.

A. A.

ONAI PAUTIENIENEI 
mirus, jos sūnui inž. ALGIMANTUI PAU- 
TIENIUI, ALT Clevelando skyriaus pirmi
ninkui, vyrui dr. KAZIMIERUI PAL'TIE- 
NIUI, sūnui dr. MINDAUGUI ir dukrai BI
RUTEI, gilią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando Skyrius

A. A.

ONAI PAUTIENIENEI
mirus, jos vyrui dr. KAZIMIERUI PAU- 
TIENIUI, sūnums ALGIMANTUI ir MIN

DAUGUI, dukrai BIRUTEI ir visiems arti

miesiems, reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 

kartu liūdime

Kar. A. Juozapavičiaus šaulių
Kuopos Valdyba

šokių šventę aplankė Dir
vą, atnaujino prenumeratą 
ir pridėjo auką 33 dol. Ačiū.

• Rūta ir Petras Sakai, 
atvykę į tautinių šokių 
šventę aplankė Dirvą ir 
įteikė auką 50 doL Ačiū. 
Rūta Šakienė yra ALT Są
jungos Los Angeles sky
riaus pirmininkė.

• Dr. Edmundas Druktei- 
nis, gyv. Palm Harbor, Fla., 
Vilties draugijos šimtinin
kas, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą pridėjo auką 
100 dol. Ačiū.

• Ambrose /.atkus. gyv. 
Redondo Beach, Cal., at
naujindamas Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 50 dol. 
Ačiū.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
J. Mulokienė,

Santa Monica ........... 30.00
E. Krygerienė,

Missouri City ............... 6.00
J. Smulskis, Lima ......... 5.00
Dr. K. G. Balukas

Chicago ........................ 10.00
A. Dargis, Rochester ..... 3.00
St. Kasnickas, Harhort . . 8.00
A. Braškys. Sudburv . . . 8.00

A. A.

KOSTUI JUODĖNUI

Lietuvoje mirus, jo sūnui dr. EDMUNDUI 

JUODĖNUI su šeima reiškiu nuoširdžią 

užuojautą

Vincas Juodvalkis, snj.

Yucaipa, Cal

A. Dubauskas. Cambridge 3.00 
O. Ka.šubienė, Cleveland 5.00 
M. Krasauskas, Baltimore 3.00 
VI. Dautartas, Wickliffe 8.00 
H. Bajalis, Los Angeles 10.00 
Dr. E. Jarašūnas,

Santa Monica ............. 25.00
O. Čiuprinskienė, Euclid 4.00 
K. Dabulevičuis, Chicago 10 00 
J. Daunorienė, Oak Lawn 23.00 
Kun. K. Žemaitis,

Cleveland ....................3 00
A. Ramanauskas. Buffalo 1.00 
V. Apanius, Chesterland 8.00 
A. Sciuka, Rochester .... 10.00 
V. Jonaitis, Grand Rapids 5.00 
V. Šukienė, Surfside .... 3.00 
A. Lauraitis,

Willow Springs ......... 8.00
A. Gustaitis, Los Angeles 20.00
P. Mažeika, Venezuela .. 10.00

BEVERLY SHORES, IND.

DIRVAI PAREMTI GEGUŽINĖ 
įvyks š. m. rugpiūčio 4 d., šeštadienį, 
Elenos ir Kazimiero Pocių sodyboje, 
532 Lake Shore County Rd., Beverly 
Shores, Ind.

Rengia Amerikos Lietuvių Tautines 
Sąjungos East Chicagos skyrius.

Bus geras maistas, baras, loterija, gra
ži muzika ir kitos pramogos.

Atvykę nesigailėsite. Pradžia 12 vai. 
Dėl smulkesnių informacijų skambinkite 
(219) 879-7732.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

ALT S-GOS EAST CHICAGOS 
SKYRIAUS VALDYBA

P. Naureckas, Lement .. 13.00 
E. Erminas, Thornaston . 3.00
M. Pasker, St. Petersburg 8.00 
S. Jarembauskas.

Australija ........... . .. 6.00
K. Tuskenis. Palm Beach 3.00 
M. Monkus, Chicago .... 3.00 
K. Čiurlis. Brunswięk ..50.00 
V. Mastis, Hinsdalc......... 10.00
J. Briedis, Lcmont ........ 13.00
B. Gediminas,

Garden Grove ..............10.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

OWNER OPERATORS 
The t growing truckinp com-
pany in Charle»ton, S. C. and Savan- 
nah, GA. nceds Owner Opetalors. 
Fays $.72 loaded.'$.64 en»pt> mile. 
Fuel advances*. Good company bene- 
fits. Reųuireuients. Tandetn sleeper 
tractor. Driver mušt niuo* DOT re- 
quiremcnt<4. Call:

TAYLOR-MA1D 
TRANSPOKTAT1ON 

Charleston. S. C.
803-717-0559

Savannah, Ga.
GA — 1-800-282-3131

or 912-966-2086
(19-28)

Mielai Kolegei

RITAI PAŠKEVIČIŪTEI

taip anksti Anapilin iškeliavus, jos mamytei 

DANAI ir kitiems artimiesiems korporan- 

tišką užuojautą reiškiame

Los Angeles Neolituanai
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