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PO KONVENCIJOS
Demokratai pasuko į dešinę
Vytautas Meškauskas
Dauguma stebėtojų šių
metų demokratų partijos
konvenciją laiko labai pa
sisekusia. žinia, žiūrint į
ją 'profesiniai’, bet ne iš
esmės, turint galvoje jos
tikslą, nevertinant jos ne
šališkai. Pavyzdžiui, joje
buvo girdėti daug ne tik ša
liškų, bet ir neteisingų kal
tinimų dabartinei adminis
tracijai ir ypač prezidentui
Reaganui asmeniškai —
kaip šen. E. Kennedy prie
kaištas, kad visi preziden
tai turėjo pasitarimus su
sovietų viršūne, bet tik ne
Reaganas. Tarytum, tie visi
kiti susitikimai būtų Ame
rikai labai naudingi ir su
laikę sovietų ginklavimąsi
ir ekspansiją. Be to, Reaga
nui prezidentaujant sovietų
viršūnė pasikeitė tris kar
tus — Brežnevas, Andropo
vas, černenko — visi trys
gerokai liguisti, su kuriais
asmeniškas kontaktas ne
galėtų nieko pakeisti.
Gal didžiausia konvenci
jos staigmena buvo jos pa
skutinis posėdis, kada salė
paskendo 30,000 JAV vė
liavų jūroje, visai neprasikišant bet kokiam plakatui
su kandidatų ar jų varžovų
pavardėm. Atrodo, kad
Mondale pasimokė iš savo
su Carteriu pralaimėjimo
Reaganui 1980 m. Reaganas
tada išėjo į rinkimus su se
nų vertybių: patriotizmo,
šeimos, padorumo — šū
kiais, ir jie susilaukė bal
suotojų daugumos pritari
mo. Kad Mondale keičia sa
vo taktiką jau matėsi iš vi
ceprezidento pasirinkimo.
Kongreso narė Geraldine A.
Ferraro toje institucijoje
atstovauja vidurinės klasės
apgyventą gana konserva
tyviai nusiteikusi rajoną,
panašų j Chicagos lietuvių
apgyventus. Savo kalboje ji
net pasigyrė trumpą laiką
eitomis prokurorės parei
gomis, kada ji pasiuntusi
'savo dalį’ nusikaltėlių už
grotų. Be to jos tėvai buvę
imigrantai, ji išsimokslinu
si pati savo jėgomis, nors
jos vyras, atrodo, gerai ver
čiasi nekilnojamųjų nuosabių pardavimu, ir valdymu.
(Jei jis būtų respublikonas
būtų tikrai pavadintas
’slum lordu’, kuris pelnosi,
nuomodamas butus nepasi
turintiems).
Toks galas ne visai sutiVn «n nirmų kalbų paliktu

įspūdžiu, bet jau konvenci
jos priimta partijos platfor
ma parodė ateinančius pasi
keitimus. Tiesa, ji ir žymiai
žodingesnė už 1976 ar 1980
m. m. buvusias. Dabartinė
turi 45 tūkstančius žodžių,
1980 — 33,000, 1976 —
25,000.
Mondale-Ferraro platfor
ma kalba 'vargšus’, 'išalku
sius ir benamius’, tačiau
nežada jokių didesnių da
bartinės labdaros sistemos
reformų, kaip ankstyves
niais metais, bet tik žada
duoti progų patiems apsi
rūpinti. 1976 m. CarterisMondale žadėjo eiti prie vi
suotino sveikatos draudimo,
remiamo pajamomis iš mo
kesčių, dabar sakoma, kad
tai lieka ateities tikslu, ta
čiau 'sumažinimas sveika
tos priežiūros kaštų yra
žingsnis j tai.’
šiais metais visai nemini
mas mokyklinių vaikų ve
žiojimas autobusais rasi
niam balansui palaikyti, tik
žadama duoti šansą visiems
vaikams be rasės skirtumo
duoti lygią progą mokytis,
šiais metais taip pat griež
čiau pasisakoma prieš marijuanos ir kitų svaigalų
naudojimo išplėtimą.
Lėšų kariniams reikalams
srityje 1976 m. platforma
žadėjo Pentagono biudžetą
sumažinti tarp 7 ir 5 bilijo
nų dolerių į metus, dabar
žadama tik sumažinti tiems
reikalams numatytų lėšų
didėjimo spartą.
Santykiuose su Sovietija
srityje 1976 m. buvo įspė
jama apie augantį pavojų
iš sovietų pusės, bet pasisa
kyta už įtampos mažinimą.
1980 m. ypač griežtai pasi
sakyta prieš sovietų inva
ziją į Afganistaną, bet kar
tu pabrėžtas ir pasirengi
mas kiekviena proga derė
tis. šiais metais platforma
skelbia, kad sovietai sudaro
pavojų pasaulinei taikai ir
pavojingai elgiasi, už tat
JAV turi atgrąsinti sovie
tus nuo jėgos pavartojimo
ir turėti tam atitinkamas
priemones, bet kartu prezi
dentas turėtų jieškoti bend
rų interesų pavojaus per
gyvenimui.
žinia, partinė platforma
nelabai domimasi ir jos
greitai užmirštamos, tačiau
jos rodo kryptį, į kurią ei
nama, prašant balsuotojų
pagalbos, šį kartą atrodo,

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos naujoji vyriausioji valdyba. Sėdi iŠ kairės: Vida
Jonušienė — 2-ji vicepirm., dr. Leonas Kriaučeliūnas — pirm., Vilija Kerelytė — sekretorė.
Stovi: Viktoras Mastis — iždininkas ir Petras Bučas J-sis vicepirm. V. A. Račkausko nuotr.

ŠOKIS 'VIENYBĖJE STIPRYBĖ’ TEGU LYDI
ALT S-gos DARBUS IR PLANUS
MEČYS VALIUKĖNAS

Š. m. gegužės 26-27 d. d.
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos seime Cleve
lande išrinkta nauja sąjun
gos valdyba birželio 8 d.
perėmė iš buvusios valdy
bos visą medžiagą ir pasi
skirstė pareigomis sekan
čiai: pirmininkas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas, I vice-

pirm, organizaciniams rei
kalams Petras Buchas, II
vicepirm. jaunimo reika
lams Vida Jonušienė, sekre
torė Vilija Kerelytė ir iž
dininkas Viktoras Mastis.

kad partija laiko rinkikų
masę nukrypusią į dešinę.
Kad tokia pozicija teisinga,
parodo ne tik respublikonų
pasipiktinimas, kad libera
lai apsimeta konservatyvais, bet ir Newsweek ap
klausinėjimo rezultatas, kad
jei rinkimai įvyktų tuč tuo
jau konvencijai pasibaigus,
Mondale - Ferraro surinktų
48% balsų, o ReaganasDr. Leonas Kriaučeliūnas,
Bush 46%, o prieš tai Rea- ALT S-gos pirmininkas.
gano-Bush šansai buvo lai
komi daug geresniais, net
Naujoji sąjungos valdy
15-8 punktais, žinia, žmo ba, pradėdama savo dviejų
nių nuotaikos kasdien kei metų kadenciją, pirmame
čiasi. Kokios jos būtų ryt aplinkrašty sveikina visus
ar poryt, šiandien demokra sąjungos garbės ir tarybos
tai gali džiaugtis savo kon narius, skyrių valdybas ir
vencijos pasisekimu. Jais, jų narius bei visus tuos ku
tarp kitko, buvo nusivylę rie žodžiu ar plunksna pri
sovietų korės pondentai, sideda prie sąjungos gar
nors, žinoma, reikia skaity bingo klestėjimo.
tis su galimybe, jog jų pra
Sąjungos valdyba yra nu
nešimai buvo Maskvoje ati tarusi palaikyti tamprius
tinkamai pakeisti, kad ati ryši'• 3 su skyriais ir to patiktų generalinei prieš ame
.X ūkia iš skyrių valdyrikoniškai linijai.
<
narių — tegu šūkis

"vienybėje — stiprybė” ly
di Amerikos Lietuvių Tau-,
tinės Sąjungos darbus ir
planus.
Leonas

Kriaučeliūnas,

ALT S-gos pirmininkas, ve
terinarijos gydytojas, plaT
čiašakis visuomenininkas,
1940 m. baigęs Vilkaviškio
Basanavičiaus gimnaziją,
pradėjo studijas Veterinari
jos Akademijoje, Kaune.
Pokario metais studijas tę
sė Vokietijoje, Hannoveryje ir baigė 1946 m. daktaro
laipsniu. 1949 m. atkilo į
JAV ir čia 1952 m. išlaikė
Illinois Statė egzaminus ir
pasirinko privačią praktiką,
kurią sėkmingai tęsia iki
šiol, Jo paties žodžiais ap
tariant: ”Nuo profesinio
darbo atliekamu laiku maišausi lietuviškame visuo
meniniam, kultūriniam ir
politiniam gyvenime”...
Leono Kriaučeliūno ener
giją, pasiimto uždavinio
rūpestingas vykdymas tas
jo daugmetis maišimasis
lietuviškam gyvenime pa
darė jį daugeliui lietuvių
žinomą, pažįstamą, o dažnu
atveju ir bendradarbį.
Dr, Leonas Kriaučejiū,,
nas priklauso Lietuvos Vy
čiams ir jau daug metų yra
jų atstovu Amerikos Lietu-

(Nukelta į 9 psl.)
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■ Iš kitos pusės

savouinĖ poiį™^^
Reaganas atsako demokratams. - Amnestija Lenkijoje ir jos
_ _ _ pasėkos. - Po Izraelio rinkimų pasikeitimų nesimato. -----Prezidentas Reaganas sa
vo pereito antradienio spau
dos konferencijoje gynėsi
nuo demokratų priešrinki
minių priekaištų. Jis panei
gė, kad jo administracija
esanti nejautri vargšams. Iš
tikro nepakankamai uždir
bančių šelpimui išlaidos lai
ke jo administracijos padi7
dėjusios nuo 47 iki 64 mi
lijonų dolerių. Maisto kor
teles (food stamps) gauna
ir tie, kurie uždirba 50%
virš vadinamos nėturtingumo ribos, nuo kurios pra
dedama gauti įvairios pa
šalpos. Nors pagal įstatymą
Sočiai Security pensijų ga
vėjai negauna infliacijos iš
lyginimo, jei jis nėra dides
nis kaip 3%, šiais metais
jis prašysiąs kongresą leis
ti išlyginimą mokėti, nors
jis ir būtų mažesnis negu
3%. (Sočiai Security adm.
apskaičiavimu tai būtų apie
5 bil. dol.).
Į dem. kandidato Mondale
pareiškimą, kad jis padidin
siąs mokesčius, jei būtų iš
rinktas, biudžeto deficito
sumažinimui, ir tą patį pa
darysiąs Reaganas, jei bus
perrinktas, nors tai dabar
slepiąs nuo rinkikų, prezi
dentas pareiškė, kad jis nenumatąs mokesčių padidi
nimo. Visų pirma reikią su
mažinti valstybės išlaidas.
Tam reikalui Grace komisi
ja padarė 2.478 pasiūly
mus, kurie dabar yra per
žiūrimi. Be to į dirbančių
skaičių įsijungę 7 milijonai

daugiau žmonių savo mo
kesčiais prisidės prie biu
džeto deficito sumažini
mo. Tik jei būsią konsta
tuota, kad iš tikro negali
ma daugiau išlaidų suma
žinti — tik tuo atveju jis
sutiktų su mokesčių padi
dinimu. Iki gruodžio mėn.
jis pavedęs padaryti planus
ne mokesčių padidinimui,
bet mokėjimo procedūros
suprastinimui .

★

Birželio 21 d., minint ko
munistinės Lenkijos 40 me
tų sukaktį, Varšuvos vy
riausybė paskelbė amnesti
ją, kuri turėtų paliesti 625
politinius ir per 35,000 kri
minalinių kalinių. Jie turė
tų būti paleisti per 30 die
nų. Mainais už tai komunis
tinė Lenkija laukia JAV
sankcijų prieš ją atšauki
mo. 1981 m. vyriausybei
pradėjus persekioti Solida
rumą, prez. Reaganas pa
reiškė, kad sankcijos bus
atšauktos tuo atveju, jei
bus atšauktas įvestas karo
stovis ir Lenkijos vyriausy
bė pradės dialogą su Bažny
čia bei darbininkų unijomis.
1983 m. Reaganas padarė
nuolaidą, pareikšdamas, kad
jei lenkai griebsis reikš
mingų liberalizavimo prie
monių, ir amerikiečiai pa
darys lygiai taip pat reikš
mingų žygių.
Karo stovis Lenkijoje jau
seniau panaikintas, bet kar
tu sugriežtintas 'civilis' re
žimas. Dialogas su Bažny

Puikiausius kailius

rasite

čia tęsiamas, tačiau dar
bo unijos nepripažįstamos.
Amnestija paskelbta, bet
paleidžiamieji prigrąsinamį
dąugiąu nenusikalsti, nes
būsią sunkiau nubausti.
Lenkijai pradėjus libera
lizavimo procesą kai kurios
sankcijos jau buvo atšauk
tos: lenkų žvejams leista
žvejoti JAV vandenyse ir
jų lėktuvų linijai LOT leis
ta čia nusileisti su ekskur
sijom. Likusios sankcijos:
neleidimas LOTui palaikyti
reguliarų susisiekimą šu
JAV, suspendavimas Len
kijai 'didžiausio palankumo
klauzulės’, pagal kurią Len
kiją galėtų importuoti sava
prekes į JAV mažiau ar iš
viso nemokėdama muitų, ir
JAV priešinimasis Lenkijos
prašymui priimti ją į Tarp
tautinį Monetarinį Fondą,
iš kurio galėtų gauti pasko
los, bei vyriausybės garan
tijų paskolom Lenkijai ne
davimas dar tebeveikia, kas
sukėlė komunistų pasipik
tinimą.
Cituodamas JAV spaudos
pranešimus, kad Washingtono administracija žada
tik leisti LOT lėktuvams
atnaujinti reguliarų susisie
kimą su JAV ir atnaujinti
pasikeitimą mokslininkais,
Varšuvos vyriausybės pa
žiūros reiškėjas Jerzy Ur
ban pavadino tai žodžio ne
laikymu. JAV norinti su
silpninti Lenkiją Europoje
ir pasaulyje, kas turbūt
reiškia, kad be JAV ekono
minės pagalbos Lenkija ga
li nustoti net tos autonomi
jos, kurią dabar turi nuo
sovietų. Tai taip pat kalba
už tai, kad sovietai negali
padėti Lenkijai ir jai leidžia
prašyti pagalbos iš Vakarų.
Lenkijos e k o n omistai
skaičiuoja, kad JAV sank
cijos Lenkijai atnešė 13 bi
lijonų dolerių nuostolių,
nors kiti stebėtojai laiko tą
sumą išpūsta.

★

Dar ne visai galutiniais
duomenimis Izraelio Darbo
partija laimėjo 44 ar 45
vietas 120 atstovų seime, o
dešinioji Likud partija 40
ar 41 vietą. Kitas pasidali
no 13 smulkesnių partijų.
Atrodo, kad naują vyriau
sybę galės sudaryti dabar

Birželio mėn. krikščionių-demokratų biuletenyje kaž
koks (ae) puldamas mane už str. apie tikybą ir politiką,
nori paneigti KD pritarimą gruodžio 17 d. perversmui
ir balsavimą už A. Smetonos išrinkimą prezidentu .Girdi:
”kokie čia rinkimai, kai pusiau subrendusio leite
nanto pistoletas j pakaušį atremtas.”
O be to, KD sutikę įeiti į ministerių kabinetą speci
finėmis sąlygomis, kurias prezidentas, "duodamas arkivysk. J. Skvireckui priesaiką,... išpildyti prisiekė.”
Tai jau seniai skelbiamas mitas, kuriam anų laikų
politikas Rapolas Skipitis savo knygoje Nepriklausoma
Lietuva pašventė net atskirą skyrių: AR ŽINOJO KRIKŠ
ČIONYS DEMOKRATAI APIE PERVERSMĄ? Ten tarp
kitko rašoma:
”... į pasitarimus (sukilti) buvo įsijungusių ir
nuo tautininkų grupės toliau stovinčių karininkų,
kurių tarpe buvo ir krikščionių demokratų blokui
artimų. Ne vienas pastarųjų grupės karininkų ak
tyviai pasireiškė ir perversme, kaip, pavyzdžiui
Jonas Petruitis (vadovavęs didžiausiam pervers
me dalyvavusiam daliniui — 2 pėst. pulkui)...
... Perversme aktyviai dalyvavo ir studentai-ateitininkai... (kurie) negalėjo išsiversti be pasi
tarimo su sau artimais politiniais autoritetais. O
tie... kaip žinoma, buvo krikščionių demokratų
vadovaujantieji asmenys.”
Taip pat ir Vaclovas Sidzikauskas savo atsimini
muose (1977 m. liepos 29 d. Dirvoje) teigia, kad apie
sukilimo ruošimą sužinojęs iš KD politiko V. Petrulio, o
nuvykęs po sukilimo į vyriausią štabą, ten jau pastebėjo
kun. Mykolą Krupavičių, dr. Leoną Bistrą ir dr. Kazį
Ambrozaitį. štabe Sidzikauskas ir Skipitis buvo papra
šyti tarpininkauti tarp sukilėlių ir prezidento dr. K. Gri
niaus "vyriausybės pakeitimą įstatyti į konstitucinius
rėmus”. Tas bandymas ir privedė prie seimo posėdžio,
kuriame Smetona ir KD balsais buvo išrinktas prezidentu.
Pagal 1922 m. konstitucijos 42 str.:
"Respublikos Prezidentas, pradėdamas eiti
savo pareigas, prisiekia arba iškilmingai pasižada
visomis savo jėgomis rūpintis Respublikos ir Tau
tos gerove, saugoti Konstituciją ir įstatymus, są
žiningai eiti savo pareigas ir būti visiems lygiai
teisingas.”
Perversmas tačiau tą konstituciją jau buvo sulaužęs
ir jos neliko. Laikydamasis jos raidės, kuri perversmo,
aišku, nenumatė, A. Smetona būtų turėjęs nuvažiuoti į
kalėjimą, o ne prezidentūrą. Mūsų atveju buvo galvo
jama ne apie konstituciją, bet apie valstybės gerovę, kuri
yra aukščiausias įstatymas, deja, ne visų vienodai įsi
vaizduojamas.
Iš viso kalbėdami apie tą perversmą turime atsi
minti, kad parlamentarinė tvarka neišsilaikė ne vienoje
Rytų, Centro ir Pietų Europos valstybių, išskyrus Čeko
slovakiją. Pagaliau ir mūsų bandymas naują režimą įsta
tyti į 'konstitucinius rėmus’ nebuvo visai originalus. Taip
buvo padaryta Lenkijoje po 1925 m. Pilsudskio pervers
mo. Tiesa, ir jis save laikė lietuviu.
(vm)
tinis premjeras Shamir, ta
čiau girdisi balsų reikalau
jančių sudaryti 'tautinės
vienybės’ vyriausybę, kuri
pakeistų dabartinę rinkimų
tvarką ir pasgelbtų naujus
rinkimus lapkričio mėnesį
t. y. kartu su JAV rinki
mais. Mat, iki to laiko ne
laukiama jokios iniciatyvos
iš Washingtono pusės.
Kaip ten būtų, atrodo,
kad Izraelis dar kurį laiką
laikysis savo tylaus Vaka
rinio Pakraščio ir Gazos sri
ties aneksavimo politikos.

Taip pat Izraelis ir toliau
laikys savo kariuomenę Li
bano pietinėje dalyje, nes
atitraukimas iš ten susilp
nintų Izraelio strategines
pozicijas prieš Siriją ir tuo
pačiu Libaną paliktų visiš
kai Sirijos malonei. Antra
vertus, netoli dvidešimt
tūkstančių kariuomenės lai
kymas tenai Izraeliui kaš
tuoja bent po milijoną dole
rių kasdien. Be to, ta oku
pacija reikalauja didesnių
aukų užmuštais ir sužeis
tais.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininkų

Savininkas J. Mažeika

NORMANĄ BURŠTEINĄ

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL 60601

Tai. kraatavis (312) 263-5826; saaų (312) 677-8489.
------------------
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DISKUSIJOS IR BURNOS
AUŠINIMAS
Vykstant JAV-se rinki
minei agitacijai ir preziden
tinių kandidatų diskusi
joms, nejučiom šmėkštelia
atmintyje ir mūsų išeivijos
ilgametis "politinis dialo
gas’’ su Lietuvos tarybininkais, ir darosi įdomu bent
jau būdingiausius šitokių
"kovų” garsus palyginti.
žinoma, pirmiausia kiek
vienam jautresniam klausy
tojui krinta į ausis ameri
kiečių ir mūsų besiginčijan
čių brolių politinės polemi
kos kultūrinis lygis. O jis
kartais yra net toksai skir
tingas, kaip rimtų moksli
ninkų simpoziumo kalbos ir
girtų tavernos mušeikų šū
kavimai. Juk čia, laisvo žo
džio krašte, net ir aitriau
siame partijų agitaciniame
įkarštyje vis tiek dar nie
kas nevadina prezidento
Reagano "persenusiu akto
rium’’, "kapitalistų lekajum” ar "atominiu žudiku”,
preziden t i n i o kandidato
Mondajės — "mafijozu”, o
Geraldinos Ferraro — kokiu
nors moterį pažeminančiu
epitetu. Tuo tarpu lietuviš
kame fronte per Atlantą net
40 metų vien tik ir tegirdime: "fašistai”, "atplaišos”,
"renegatai”, ”CIA agentai”,
o iš kitos kranto atkirčiui
— "okupanto batlaižiai”,
"išdavikai”, "kagėbistai” ir
panašius "jausmažodžius”,
kuriais tik apkurtinamos
pokalbininkų ausys, bet jo
kios problemos negalima iš
spręsti.
Amerikiečių politiniai opo
nentai, nors ir atkakliausiai
gindami "savąją teisybę",
vis tiek stengiasi savo kal
tinimus priešininkui pagrįs
ti ir priekaištus atremti
lengvai nes ugriaunamais
argumentais, tikrais faktais
ar bent logišku jų interpre
tavimu. čia niekas nė ne
bando taip jau plikai ir aki
plėšiškai meluoti, kad prieš
žmonių sveikas akis naktį
vadintų diena. Pavyzdžiui,
tvirtinti, kad JAV demo
kratų ar respublikonų rin
kiminę kampaniją finansuo
ja Izraelis, Jesse Jacksoną
nupirko arabų Šeichai, Rea-

ganą — popiežius, o visa
Amerika trokšte trokšta
savanoriškai įsijungti į So
vietų Sąjungą.
Deja, toksai realybės per
kūrimo stebuklas kaip tik ir
yra klasikinis sovietinės
propagandos metodas, su
kuriuo jau seniai susiduria
me polemikoje.
Juk iš tiesų ir komunis
tai, ir antikomunistai visi
gerai žinome, kad 1940 m.
Lietuvoje jokios "sponta
niškos liaudies revoliucijos”
nebuvo, nei 2000 komunis
tų partijos narių, nei joks
kitas opozicinis elementas
valdžios nenuvertė ir tary
binės santvarkos neįvedė. O
tarybinių propagandistų lū
pose tokia revoliucija —
”jau buvo lietuvių nacijoje
seniai pribrendusi ir nesu
tramdomai suliepsnojo vi
same krašte.”

Abeji dar neužmiršome
po 'Hitlerio ir Stalino susi
tarimo Sovietų Sąjungos
įteikto Lietuvai ultimatu
mo, patys matėme į Lietu
vą įriedančius sovietų tan
kus ir įžengiančią sovietų
okupacinę kariuomenę, ku
rią komunistų saujelė ir kai
kurie kitataučiai sutiko su
gėlėmis, o visa lietuvių tau
ta su šaromis. Taip pat visi
dar atsimename anų dienų
tarybinės spaudos šūkius ir
plakatus: "Dėkojame did
vyriškai Raudonajai Armi
jai už išlaisvinimą iš bur
žuazinės vergijos", "Dėko
jame Išmintingajam Drau
gui Stalinui, ištiesusiam
pagalbos ranką Lietuvos
darbo liaudžiai” ir panašius
okupacijos liudijimus.
Bet tarybinių žurnalistų
raštuose ir partijos bei vy
riausybės vadų kalbose ne
buvo ir nėra nė mažiausios
užuominos apie Ribbentropo-Molotovo paktą ar ulti
matumą, okupacija jų pro
pagandoje pavirto "išlaisvi
nimu”, o Stalino suplanuo
tas ir įvykdytas prievarti
nis Lietuvos įgrūdimąs į
Sovietų Sąjungą — "sava
norišku įsijungimu į tary
binių tautų šeimą" ir "tik-
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Nebaigti spaudos vargai
JUOZAS ŽYGAS

šiemet galime prisiminti
visą virtinę įvairių sukak-?
čių, sąryšyje su mūsų
spaudos vargais. Viskas
prasidėjo 1864 m. spaudos
draudimą pradėjus, 1904 m.
kova už spaudą buvo bent
laikinai laimėta, o 1944 m.
kraštą vėl užplūdo tokia ne
dalia, kad Muravjovas atro
dytų tik vaikų žaisliukas,
šį kart nebuvo uždraustas
lotyniškas šriftas, bet buvo
uždrausta lietuviška min
tis. Okupantas turėjo būti
garbinamas lietuviškais žo
džiais ir lietuviškai reikė
jo pateisinti jo žiaurumus.

rąja Lietuvos nepriklauso
mybe”,
Vadinasi, tos istorinės
problemos jau yra "Neklai
dingojo Vado teisingai iš
spręstos socializmo nau
dai”, ir dėl jų neleistina nė
prasižioti. Tad gal atvirai
ir be sofizmų pagalbos pa
diskutuotume kitomis, leng
vesnėmis temomis, kurios
išeiviją irgi domina?
Pavyzdžiui, kodėl dabar
minimos kai kurių Sibire
žuvusių ar kalėjimuose nu
kankintų buvusių Lietuvos
įžymių intelektualų sukak
tys ir net perspausdinamos
jų veikalų ištraukos, bet visiškai nutylimas jų tragiš.kas likimas? Ar jie ir pri
valėjo būti sušaudyti ar ki
taip tenai pribaigti?
Kodėl apie masines lietu
vių deportacijas į Sibirą
kartais tiktai grožinėje literatūroje labai atsargiai
prasitariama, bet oficialaus
valdžios balso niekur jos
nėra garsiai ir griežtai pa
smerktos ? Tai gal tarybinis
režimas dar ir dabar jas
užgiria ?
O kodėl dabar Lietuvoje
gyvena jau ne lietuvių tau
ta, o tik lietuvių nacija? Aižodis "tauta” yra jau ne
lietuviškas?
Be to, kodėl Lietuva ta
rybinėje spaudoje vis daž
niau yra tiktai mūsų tėviš
kė, bet jau ne tėvynė, kaip
anksčiau buvo?
Ne, apie tai ir daugelį ki
tų mūsų protą ir sąžinę er
zinančių dalykų irgi neįma
noma atvirai kalbėtis. Net
ir "dialektiniu metodu” vie
naip ar kitaip įrodinėti.
Tad kokios gali būti mūsų
rimtos diskusijos bet ku
riuo klausimu, kai vienas jų
partneris prieš jam nepa
lankią tiesą staiga apkurs
ta ar, nebodamas jokių ar
gumentų, vis tiek tvirtina,
kad saulė sukasi aplink že
mę? Dėl to turbūt ne tik
mūsų politinės, bet ir kul
tūrinės svarstybos su tarybininkais virsta tik burnos
aušinimu, po kurio lieka vėl
tiktai tie patys nuvalkioti
keiksmažodžiai.
(d)

Taip pat lietuviškais žo
džiais reikėjo dėkoti už pa
vergimą.
Jeigu ankstyvesni perse
kiojimai buvo vykdomi ca
ro žandarų ar kazokų, tai
šis paskutinysis — didžiu
moje jau atliekamas pačių
lietuvių. Lietuviai atlieką
cenzorių pareigas, ir žino
ma, su didesniu uolumu ir
įnirtimu. Jie juk žino di
džiumos, net komunistinių
rašeivų praeitį, jų mažas
nuodėmes ir nukrypimus.
Ir kuris gi nepadarė nukry
pimų, sunku į liniją patai
kyti, — kai ta linija dažnai
keičiama. O už visokias klai
das reikia atgailauti, ir at
gailauti reikia viešai. Ne
užtenka vien į krūtinę muš
tis, bet reikia save išlupti
ir degutu išsitepti. Didžiu
ma tarybinių rašytojų ir
laureatų, turėjo viso gyve
nimo išpažintį atlikti ir sa
ve apnuoginti. Daugelio, to
limesnė karjera priklausė
ne nuo jų talento, bet nuo
išpažin ties sėkmingumo.
Kas sėkmingai to neatliko,
tai turėjo susipažinti su
Sibiru.
Gal kiek lengviau buvo
tiems, kurie nepriklausomy
bės laikais nieko neparašė
ar nesugebėjo parašyti. To
kie galėjo rėkti, kad jų ta
lentai buvo prislėgti ir su
varžyti. O jeigu kas jau
buvo ką parašęs, tai turėjo
raitytis kaip šuo ant girnų,
save išsiginti, išsilaižyti ar
progai esant bandyti viską
perrašyti. Ryškus pavyzdys
kaip visa tai vyko, galėtų
būti Petras Cvirka. Per pir
mąją okupaciją jis aktyviai
įsijungė į komunistinį ve
žimą, buvo deputatas, įsto
jo į partiją ir pasidarė Lie
tuvos rašytojų varovu. Bet
kai pradėjo jis skaityti savo
ankstyvesnius raštus, tai
jam. plaukai atsistojo ir
prakaitas išmušo. Skaito
savo "Cukrinius Avinėlius”
ir pats savimi netiki, kad
galėjo tokias durnystes kuo
met nors rašyti. "Pagal Si
muką išeina, kad šunys, net
avys už mus gudresnės. Tai
kaip jie skaito gal rusiškai?
Dėdė Kasparas buvo kare,
jis gali mokėt rusiškai, bet
Kudokų žebris, toks senas
katinas... Ne, ne! Simu
kas spiriasi, kad gal jie ne
rusiškai, bet vis dėlto skai
to. Jie nosimi skaito. Reikia
tik pasižiūrėti į šunį ir ka
tę. Eidami, ant tako, ant
kupstukų jie palieka savo
raides. Kiti iš paskui bėga
ir viską perskaito. Vieną
kart Simukas matė, kai
katė su kojomis blogai pa
rašė apie jų šunį Kudlį, o
tas viską perskaitė ir sugąvęs katę sudraskė. Katė
net šaukusi: nėra — šysiu, broleli, daugiau nera
šysiu ... Jų šuo nė valan
dėlės negali pabūt neskai
tęs: bėga vis nosį nuleidęs,

vizgina uodegą ir skaito.”
— Ajajai, kaip nurašyta!
"Gal mano girto būta?”
Tokias nesąmones rašyti!
šuo rusiškai moka... ir
viską skaito! Juk kiekvie
nas durnius galėtų suprasti,
kad čia apie rusišką ar bol
ševikinę cenzūrą yra kal
bama. Dar kartą jį šaltas
prakaitas išpylė! Ajajai
brolyti... kaip nurašyta!
Ir jam stojosi prieš akis ta
katė: ”nera-šysiu, broleli,
daugiau nerašysiu!”
Šokosi ištaisyti, bet ką
tu brolyti čia beištaisysi, —
kai tiek nesąmonių prira
šyta! Tad viską išbraukė.
Jis gerai žinojo, už ką į
Sibirą bilietai yra duoda
mi !
Tas šuo kuris ... skaityti
mokėjo ir viską skaitė, jam
nedavė ramybės — gal net
naktimis sapnavosi. Gal dėl
to šuns baimės ir turėjo
taip anksti mirti!
Jeigu jau toks Cvirka, pa
taikūnas ir prisiplakėlis —
turėjo savo raštus taip
žiauriai ištaisyti ir perra
šyti, ir tą šunį net nakti
mis sapnuoti. Tai ką be
kalbėti apie kitus, žemesnio
rango, kurių kinkos ir prieš
Cvirką drebėjo! Tad ir buvo
viskas išbraukinėjama kur
minima rusai, rusinimas,
areštai, Sibiras ir kitos są
vokos, kurios būtų galima
priderinti prie esamų laikų.
Taip buvo elgiamasi su gro
žine literatūra, ką jau be
kalbėti apie istoriją. Isto
rija ten yra iš viso labai
pavojingas mokslas, istori
kui Sibirą daug lengviau
išvysti — negu kitiems.
Taip pat tenka paminėti,
kad iš viešųjų ir mokyklų
bibliotekų buvo pašalintos
visos knygos, kurios vienu
ar kitu atžvilgiu neatitiko
komunistinei galvosenai. Į
tokių knygų sąvoką pateko
visos religinės, istorinės,
filosofinės ir laisvės kovas
aprašančios knygos.
Kudliai viską skaitė ir
tikrino, jeigu kur buvo kiek
netinkamai apie juos ar jų
giminę parašyta, tai viskas
buvo metama lauk! Taip pat
buvo pašalinta ir visa me
džiaga, kur buvo pavaiz
duotas nepriklausomybės
perijodas.
Po šitokio išvalymo ir
vykstančio suvaržymo, ar
begalima kalbėti apie spau
dą ir kūrybą. Tad ir šį lai
kotarpį reikia laikyti spau
dos draudimo laikotarpiu.
Tik su tokiu skirtumu, kad
knygnešių gretos labai pra
retėję ir nebėra Prūsų Lie
tuvos iš kur lietuvišką
spaudą būtų galima nešti!
Tamsi naktis užgulusi ir
jokių pragiedrulių nematy
ti! O tas šuo vis bėgioja ...
ir viską skaito! Jeigu tos
apysakos Kudlius skaitė ru(Nukelta į 4 psl.)
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NEBAIGTI SPAUDOS
VARGAI...
(Atkelta iš 3 psl.)

mylimas vyras ir brolis
A. A.

STASYS SLABOKAS.
Tą dieną už jo vėlę bus atnašaujamos
šv. Mišios North Palm Beach, Clevelande,

Putname, Italijoj pas saleziečius ir kitur.
Prašome gimines ir pažįstamus a. a. Sta
sį Slaboką prisiminti savo maldose.

Liūdinti žmona Mikalina
ir brolis

siškai, tai dabartiniai tokie
cenzoriai — taip pat bėgio
ja, vizgina uodegą, bet ypa
tingą dėmesį kreipia jau į
lietuviškas raides. Ir vargas
tams, kuris netinkamai apie
tą Kudlių parašė! Toks gai
lėsis tos dienos, — kuomet
išmoko rašyti. Nieko nepa
deda nei "nerašysiu, broly
ti, daugiau nerašysiu!’’
Kudlius saugo visuome
ninę tvarką ir susiklausimą!

Juozas Slabokas

A. A.

ONAI PAUTIENIENEI
mirus, jos vyrą dr. KAZIMIERĄ PAUTIENĮ, dukrą BIRUTĘ, sūnus inž. ALGIMAN
TĄ ir MINDAUGĄ bei jų šeimos narius ir
visus giminaičius širdingai užjaučiame ir

dalinamies bendru liūdesiu ir skausmu
Juoze ir Jonas Daugėlai

Irena ir Jonas Kapčiai
Florida.

A. A.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis j ČIPKUS
REALTY, 31715 Vine St..
Willowick, Ohio 44094. Tel.
943-0910.
DIECAST TOOL ENGINEER
SUPERVISOR
Mušt be responsiole for repairing of
dics, trim dies. denign ot new dies,
and be able to discuss new tooling
with customers. Competitive salary &
coniplele benefit package. ' Forward
resume with salary hiAtory to

GENERAL DIECASTING CO.
107S0 CAP1TAL
O AK PARK. MICH. 46237
ATT. MR. D. G. STRNAD
NO ”HONE CALLS & NO HEAD
HUNTER.
(23-29)

PRESSMAN — FLEXO

BRONIUI BIELKEVIČIUI
Lietuvoje mirus, jo broliui šauliui BIELKEVIČIUI ir šeimai reiškiu gilią užuojautą

Dr. Kazimieras Pautienis

AgTessive Rocky mountain labai manufacluring co. located in Denver,
Colorado is seeking experienced
WEBTRON PRESS OPERATORS with
solid knovdedge of multlcolor & pro
cesą work. Excellent benefits, salary
& working conditions. Send resume
to: ROD KEMPER,

EMBLEM GRAPHIC
SYSTEMS
1455 S. PLATT R1VER DR.,
DENVER, COLORADO 80223
Call 1-800-525-9491, (male-female)
(27-33)
WANTED JOURNEYMEN or IST
CLASS SKILLED

»DIE MAKERS
Leading wood stove manufacturer
requires lead Die Muker with 20
years’ experience. Heavv metai background preferred. Sleady work, some
overtime, top rate, relocation help
avail. Call collect LOP1, 206-8279505.
(25-30)

A. A.

INŽ. JUOZUI AUGUSTINAVIČIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo
dukterims BIRUTEI ir EGLEI ir jų šeimoms
bei artimiesiems ir kartu liūdime netekę to
kio tauraus lietuvio
Cincinnati Lietuvių

Bendruomenė

FOROING HAMMER
OPERATOR

Canion Drop Foroe, a leadlng
•uppller of itael and non-farrous
forgingj, i* seeklng forging
hammar operatore Appliconft
mutl havo ipaclfic hammarman
background and work axparlenca to quallfy. Replv In mrltlng
ONLY-no phone calls or walk In
appllcanti accapfad. Sand re
tume to:
MR. H.E. ENGLAND
PO BOX 5902
CANTON, OHIO 44705

WANTED
EXPERIENCED
HVAC

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

A1R CONDIT1ONING MECHANICS
IMMEDIATE OPENING FOR APPI.ICANTS W1LLING TO RELOCATE TO
CHARLOTTE. N.C. AND DUTCHESS
COUNTY NY. EXPENSES PAID. FIVE
OR MORE YRS. EXPERIENCE OPERATtON AND MA1NTENANCE REPA1R
OR RECOP. CHILLERS, CENTRAVAC.
CENTRIFIGAL AND PHEDMAT1CS
SYSTEMS. CONTACT: TONY LOGUIDtCE, BETWEEN 9 AM 4 3 PM.
(914)473-2863
ORAFTERSPM
(914) 473-3636

OPPORTUNITY FOR
EXPERIENCED
•

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 71 St„ Chicago. III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

PRESS PERSON
OFFSET WEB

Growlng compiny ln tmsll
town Mttlng
Locslad half
way b«tw«en Houtfon and
Galvatlon
Looklnę for
PKlancad. dapendable Wtb
rast opera tori for haat tai
• n d c u I d W • b H i r r I j
pratMt
Good banafltt and
pay for good paopie Opa n
lng» all $hifi$ Sand rajume
to
Sun PubllBhlruj Comoa
"y. Pu Bcm 1230, Laaaue
Clfy, Tasai 77573 or call 71J

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI
1983 METAIS
Kanada; K. ir E. Grigaitis, CA; J.
ir V. Jurkūnas, IN; A. Katelienė,
IL; dr. E. Repšys, IL; dr. K.
Vaičius FL; J. Vinciūnas, IL; J.
$60,000.00 (Kanados valiuta)
Virbalis, OH; S. Virpša, IL.
Tautos Fondo Atstovybė Ka
Po 120 dol.: J. Cukurienė, IL;
nadoje; Pirm.: A. Firavičius.
S. A. Didžiulis, IL; dr. A. ir H.
$3,650.00 (USA valiuta T.F.
Milaknis, CA; K. ir E. Pocius, IN.
Atstovybė, Sydney, Australija;
112 dol. P. Mačernis, IL.
Pirm.: Prel. P. Butkus, MBE.
Po 110 dol.: K. Ciuželis, MI; J.
$2,252.00 (USA valiuta) T.F.
Janulaitis, MI, M. Kudirkien .
Atstovybė, Melboume, Australija;
CT; a.a. dr. J. ir B. Kuodis, MA;
Pirm.: K. J. Lynikas.
O. B. Mačiūnienė, NY; M. Milu$1,057.00 (USA valiuta) T.F.
šauskas, IL; A. Skirius, CA; P.
Rėmėjų Būrelis, Melboume,
Spetyla IL; C. ir O. Šadeika, MI.
Australija; Pirm. F. Ročius.
105 dol. K. Sragauskas, MI.
$3,769.10 (Anglijos valiuta) T.F.
Po 100 dol.: dr. P ir J. BagAtstovybė Anglijoje; Pirmi
das, NY; A. Bagdonaitė-Cesmes;
ninkas: J. Vilčinskas.
A. ir G. Bakšys, CT; prel. Vyt.
Balčiūnas, CT; A. Balčytis, IL; S.
II. PAVIENIAI AUKTOJAI:
Balsys, NY; St. Batūra, IL; L ir
35,417 dol. a.a. Prano Žilaičio
K. Biknevičius, IL; O. P. Blekys,
palikimas.
IL; J. ir A. Bortkevičius, NJ; D. ir
3,405 dol. J. ir dr. L. Giedrai
I. Brazdžionis, CA; K. Brencius,
tis, N.Y.
IL; B. Budraitis, IL; E. Butkienė,
3,125 dol. dr. K. ir D. Bobelis,
CA; J. ir K. Ciurinskas, IN; J.
FL
Danilevičienė, IL; dr. S. ir p.
2,000 dol. P. Pagojus, MI.
Daugėla, DC; A. Didžiulis, CA,
1,611.58
dol.
a.a.
P.
kun. L. Dieninis, MI; dr. P ir L.
Vaitiekūno palikimas, Kanada.
Dirda, IL; J. ir E. Dirginėtas, FL;
po 1,200 dol.: a.a. A. ir G.
V. ir O. Dovydaitis, FL; dr. V.
Leonas, N.H.; A. ir S. Kalvaitis,
Dubinskas, IL; St. Dūda, CA; B.
FL.
A. Dundulis, IL; St. Gasiūnas, IL;
1,075 dol. Prel. J. Balkūnas,
Alf. Giedraitis, CA; A. ir A.
A.P., FL.
Grigaliūnas-Grigg,
NY;
A.
1,050 dol. J. žaliaduonis, N.Y.
Gudaitis, IL; Z. ir E. Gura, IL; J.
po
1,000
dol.:
Ch.
Gužaitis, IL; drs. J. L. ir D. S.
Bukaveckas, FL; A. Ražaitis, IL;
Harmon, S. ir H. Idzelis, OH; J.
Alf. Krakauskas, IL; a.a. Just.
Inčiūra, IL; J. A. Jakučionis, CT;
Naujokas, CA; R. E. Paskųs, IL;
V. ir O. Jankūnas, NY, L ir V.
Pr. Prankienė, IL; Alina Žurienė,
Jaras, IL; V. Jasiulionis, CA;
N.Y.
prof. dr. P. Jucaitis, OH; S.
700 dol.: A. ir a.a. J. Varnelis,
Jurskytė, PA; Z. ir A. Juškevi
Ml.
čius, IL; M. Karaska, VA; S. Kar
600 dol.: M. ir P. Karaitis, FL.
velis, MI; prof. dr. B. Kasias, PA;
po 550 dol.: dr. A. ir A.
A. J. Kasulaitis, OH; I. ir G. Kaz
Matulaitis; Vyt. Vilkutaitis, OH.
lauskas, CA; St. Ketarauskas,
530 dol.: J. Bagdžius, IL.
CA; L. ir P. Krajauskas, FL; A.ir
520 dol.: K. Povilaitis, IL.
M. Kraunelis, MA; J. Krištolai
505 dol.: Dr. A. Matukas, CT
tis, OH; prel. J. Kučingis, CA; A.
no 500 dol • 84 Tvono«oVoo
Kudirka, FL; O. ir K. Kudirka,
IL; dr. B. Jankauskas, N.Y.; J. ir P.
Kanada; A. Kuras, IL; A. LenorMatulionis,MI;O.Siliūnienė,IL;M.
tas, MI; A. Levanaitė, CT; D. ir
Trumpjonas, IL.
St. Liepas, IL; J. B. Lukas, CT;
W. J. Markalonis, PA; K. ir S.
375 dol.: J. Bobelis, CT.
Martinkus, IL; S. Masiulienė, IL;
345 dol.: dr. B. ir p.
J. Mataras, CA; dr. O. Mironaitė,
Kasakaitis, IL
IL; dr. J. Mockus, D. Britanija;
325 dol.: O. ir A. Kindurys,
kun. L. Musteikis, NE; V. NatFL.
kus, FL; A. Pabrėža, IL; St.
Po 300 dol.: Ch. Cheleden,
Palekienė, IL; F. Palubinskas,
FL; V. ir O. Šimkus, IL; J.
CA; J. ir M. Palubinskas, I L; J. ir
Smulkaitis, FL; dr. L. Kriau, J. Petronis, CA; A. Pleškys, IL;
čeliūnas, IL; kun. Pr. Kūra, IL;
V. Prižgintas, CA; dr. V. ir V.
dr. J. ir D. Maurukas, OH; dr. B.
Raulinaitis, CA; A. ir M. Reisgys,
ir J. Petrulis, NJ.
Australija; A. Remeikis, CA; A.A.
290 dol.: Pr. Povilaitis, IL.
ir A. ir R. Rimas, IL; K. Rožans
265 dol.: V. Tamošiūnas, MI.
kas, IL; A. ir M. Rudis, IL; dr. A.
255 dol.: St. ir V. Urbonas,
Rugis, FL; M. Šimkus, IL; R.
FL.
Simokaitis, IL; L. ir Z. Šimutis,
Po 250 dol.: V. ir J.
IL; E. ir J. Sinkys, CA; A. ir St.
Dovydaitis, CA; P. Šilas, FL
Skėrys. CT; dr. J. Skirgaudas,
240 dol.: A. Vaičiulienė, IL.
CA; A. Sperauskas, NY; D.
235 dol. D. ir S. Adomaitis, IL
Šumskis, IL; J. Talandis, IN; J.
230 dol. J. Blažys, IL.
Tamašauskas, NY; V. Tomkus,
220 dol. J. ir I. Rasys, MA.
FL; i. Troškūnas, IL; A. ir I.
215 dol. I. ir J. Valauskas, FL.
Tumas, JA; A. Urbaitis, IN; A. ir
210 dol. J. Kavaliauskas, IL
S. Valys, IL; dr. P. Vileišis, CT;
Po 200 dol.: J. Balčiūnas, IL,
A. Viltasis, IL; S. Vitėnas, CT; V.
dr. V. Bieliauskas, OH; Z. ir J.
ir J. Žadeikis, IL; Pr. Zailskas,
Budrevičiai, FL; kun. Alf. GleIL; Vyt. ir Gr. Žukauskas, IL.
veckas, NY, J. Jankauskas, IL;
Po 95 dol.: E. Grušas, FL; S.
B. ir A. Jucėnas, FL; V,
ir S. Šimoliūnai, MI; B. ir I. Vel
Kraszewski, FL; A. Sližeinė, NY;
tai, MA.
P. IR J. Stravinskas, IL; O.
Po 90 dol.: J. ir O. Bartkai,
Strimaitienė, CT; dr. J. Vaitaitis,
MI; A. ir J. Dabrilai, MA; A. ir A.
IL.
Januškai, MA; T. Liutkus, FL; A.
• Po 195 dol.: O. ir V. Jokūbai
ir I. Lukai, MI; dr. B. ir G. Mic
tis, OH; K. Oželis, IL.
kevičiai, MA; A ir E. Ošlapai, CT.
187 dol. K. ir P. Vilnis, FL
88 dol. V. ir J. Šimulis, IL.
185 dol. A. ir V. Kačinskas,
Po 85 dol.: G. Bulotienė, MI;
IL.
V. ir S. Janulaičiai, IL; A. ir L.
Po 170 dol.: St. Geldys, MI; L.
Mažeikai, CA; A. S. Orentas, IL.
ir D. Petronis, MI; V. ir B.
Po 80 dol.: S. ir A. MackeviRauckis, MI; O. Thiel, II.
čiai, NY; G. W. Radveniai, CA; B.
165 dol. St. Bartkus, MI.
ir K. Rakūnai, CA; dr. V. Šaulys,
Po 160 dol.: J. Gruzdąs, FL;
IL; P. O. Skardis, OH; V. Stoš
E. ir J. Jasiūnas, IL.
kus, MI; J. Stundžia, Kanada.
Po 155 dol.: dr. I. ir A.
Po 75 dol.: dr. J. ir D. Bilėnai,
Mačionis, FL; A. ir A. Repšys, IL.
NY; A. Dičius, CA; A. ir V.
Po 150 dol.: A. Dirsė, FL; drs.,
Dirkiai, FL; J. ir S. Galiniai, IL;
R. ir A. Giedraitis, CA; J. Lekas,
R. ir D. Ivaškai, MA; O. Kaula
IL; kun. S. Morkūnas, IA; Eug.
kienė, FL; L. ir K. Kynai, FL; K.
Pakulis, DE; J. ir P. Puodžiūnas,
Laskauskas, MD; J. ir I. Levic
CT) dr. K. ir E. Valiūnas, NY.
kai, IL; J. Malinauskas, NY; dr.
145 dol. C. A. Mikalajūnas,
V. Maurutis, OH; A. ir A. Miliai,
CA.
CA; dr. J. ir O. Petrikai, Pr. RazPo 140 dol. V. ir V. Mažeika,
gaičiai, OH, O. ir B. Sebas
IL; A. Valavičius, IL; J. Žemaitis,
tijonai, IL; B. ir A. Šiliukai; CA;
IL.
kun. A. Stašys, FL; J. ir P. Tama
Po 130 dol.: B. Budreika-Tenšauskai, CT; drs. A. ir A. Valiai,
der, MA, K. ir V. Kleiva, FL; G. ir
FL; J. ir B. Vasys, MA; A.
J. Lazauskas, IL; A. Navickas,
Zamoiskis, Australija, H. Žitkus,
FL.
IN.
126 dol. M. Peteraitienė, IL.
Po 125 dol.: L. Barnius, IL; A.
(Bus daugiau)
Diškėnas, FL; K. Dubauskas,

I. T.F. ATSTOVYBĖS
UŽSIENIUOSE:
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KtKURYBA IR MOKSLAS
žymesniam tautos žmo
gui mirus jo artimieji, drau
gai ir jį pažinojusieji pra
deda piešti jo portretą, no
rėdami jame išreikšti žmo
gų ir kūrėją drauge. Toks
portretas būna piešiamas
detalę prie detalės dedant
ištisus dešimtmečius ir daž
nai neužbaigiamas. Taip ir
didžiajam poetui Antanui
Miškiniui pernai Lietuvoje
mirus jau piešiamas jo por
tretas tenai ir čia. Antanas
Gustaitis Dirvoje, Kazys
Bradūnas Drauge, o Stepas
Varanka Tėviškės žiburiuo
se nutapė po spalvingą
kampą, ir kiti jau spėjo
savu dažų pridėti, čia no
riu ir aš keletą įvairiaspal
vių detalių užtepti, nes An
taną gerai pažinojau, su
juo drauge dirbau, drauga
vau, žmonėjausi.
Antanas Miškinis prieš
pirmąjį bolševikmetį ir jo
metu dirbo Kauno radiofo
no literatūros skyriuje.
Bolševikus iš Lietuvos iš,
vijus jis ir vėl grįžo ten
dirbti vyresniuoju redak
torium. Be Antano, litera
tūros skyriuje dar dirbo
poetas Jonas Graičiūnas ir
aš, o jaunimo programą ve
dė jaunas poetas Algirdas
Griškėnas. Antanas dirbo
tik iki rudens. Mokyklose
mokslui prasidėjus jis nu
ėjo mokytojauti į Kauno V
gimnaziją, kurioje lietuvių
kalbą ir literatūrą jis buvo
jau anksčiau dėstęs.
Nežinia kodėl jis pasi
traukė iš radiofono. Jis sa
kė, kad esąs mokykloje
labiau reikalingas. Taigi,
neva patrijotinės pareigos
vedamas išėjo. Tačiau aš
spėju, kad buvo idėjinių
priešų, fanatiškų patrijotų
išterorizuotas.
Miškinis, Graičiūnas ir
didžiuma to meto poetų da
lyvavo bolševikiniame poe
zijos konkurse. Tik labai
retam pavyko išsisukti nie
ko neparašius. Neprisime
nu ar Antanas tada kokią
premiją laimėjo, žinau, kad
Jonas Graičiūnas laimėjo
antrąją premija su daina:
Užtrauksim draugai mes
dainužę.
Galingai visa krūtine!
Laukai mūsų tėviškės ūžia,
Kaip vilnys laisvam Nemune.

kun. Mykolą Vaitkų (nau
dojosi M. Vaitkaus pasako
jimais) parūpinti jo vai
šėms moteriškosios lyties.
Balys Gražulis
Į tą rašinį atsiliepė A. Miš
kinis profesorių bardamas.
Esą
nelaikąs tautos žymū
išvežimų metinėms dekla sai neblogų. Vienas atrodė
nus
nuo
pedestalų nukeldimuodavo:
netgi premijos vertas, bet
nėti,
kada
tauta pergyvena
"Šilta. Trylikto birželio.
mes nedrįsom premijuoti.
Putinai greit sprogs”...
Bijojom apsijuokti. Vėliau tokius skausmus. Juo la
paaiškėjo,
kad konkurse biau, kada vyksta Mairo
Visada deklamuodavo po
dalyvauta
ir
Miškinio. Liko nio poezijos renesansas.
zuodamas ir tas vaizdas neProf Brazaitis neatsilie
apmaudu
ir
nemalonu,
dyla iš atminties. Iš viso
pė,
bet nei iš šio, nei iš to,
Dieną į redakciją užėjęs
Antanas mėgo pozuoti net
įsikišo
Pulgis Andriušis.
vaišėse ar pokalbiuose. Bet užsisėdėdavo. Ko jis nepriLinksmai
pasišaipydamas,
kada paprašytas tam1 ar ki- pasakodavo! Anekdotą po
kad,
girdi,
bedievis Miški
tam reikalui parašyti eilė anekdoto pildavo. Ne šiaipraštį, neatsisakydavo. Pa sau, vis liaudiškus. Kiek jo nis išjojo kunigo ginti.
Antanas užkaito: "Pulrašydavo greitai ir atnešęs patarlių ir priežodžių mo
gi
Andriuši iš Gaidžių kai
kėta!
O
tas
liaudies
sąmo

kuklindavosi: "Eidamas šį
mo
”, kreipėsi jis į Pulgį.
jus
prie
sienos
smeigdavo.
rytą ant spargalkės sudėjau
"žinau,
kad nei didelių
čia tokias eiles. Gal netiks. Dabar stebiuosi, kad An
mokslų
ėjai,
nekiek teskaiPažiūrėk.” O parašyta šva tanas drauge dirbant ne
tei
ir
šiaipjau
nepergudrus
rutėliai ir perrašyta — nei buvo toks kalbus. Eilių ne
esi,
o,
žiūrėk,
koks smar
pridėt, nei atimt. ”Puikios skaitydavo. Vis ką nors
kus
palikai.
Tu
ir
baleto šo
eilės!” sakau. O jis švel krapštė ar sėdėjo susimąs
niai pamoko: "Negirk, Gra- tęs. Vis rimtas, beveik ofi kėją pamokini, dainininkui
patari, ir net muzikantui
žuluk, Antanas Miškinis cialus*
poetas, kuriam pagyrų ne
Ypatingai švaistydavosi parodai kaip smaičių trauk
reikia.” Vistiek girdavom stiklelį nugėręs. Tik jau ne ti. Tik jau apie poeziją tai
su Algiu išsijuosę ir matė bandyk ginčytis — kad nė trupučiuko neišmanai:
si kaip jam tai patikdavo. smogs tau liaudies posakiu aš gi ne kunigą, o poetą
Veidas nušvisdavo, atsi tai net apglumsti. Tokiu ginu, čia, brolyti, poetą
rasdavo šypsnelė, akys ži atveju galėtum atsikirsti poetą gina, ir tu, berneli, iš
buriuodavo. šiaip jo pilkos tik aštresniu sąmojum, bet Gaidžių kaimo, nesikišk.”
Na ir pradėjo Pulgį per šeakys vis būdavo lyg ir pri kur jį gausi?
merktos, tik pradžiugus
Tą jo liaudies sąmojaus rengą traukti... Pulgis
plačiai atsiverdavo. Daž aštrumą gražiai iliustruoja dar mėgino atsikirsti, bet
niausiai vaidindavo nerū toks įvykis. Vieną dieną sė jo balsas vien primušto šu
pestingą bernioką. "Va, čia dime Konrado kavinėje sta nelio amtelėjimu nuskam
beeidamas miltais pabars- liukus sustūmę: Antanas, bėjo.
Na ir būta liežuvio! Kai,
čiau. Galiu paskaityt, jei Graičiūnas, Petras Babic
būdavo,
vyrų kompanijoje
nori?” Dėl to buvo jį "Mil- kas, Kazys Obolėnas, Juo
įsisiūbuoja,
tai klausan
tabarščiu” praminę.
zas Krūminas ir dar kele
Ak, kaip žaviai rašė An tas rašytojų. Sėdime ir tiems net pilvai šokinėja
tanas ! Kaip galėtum už gandais dalinamės. O prie besijuokiant. Kokių blevyz
miršti jo mišką:
netolimo staliuko susimetė gų jis nepripasakodavo! O
būrelis jaunų žmonių, An kai uždainuodavo, tai net
"Nėra niekui' tokio miško,
vyrai rausdavo, čia kaimiš
kaip mūsiškis — tano idėjinių priešų. Na ir ka dainuškėlė, čia savo,
Ant pušelių, kaip varpeliai pradėjo jie Antanui blauz
liaudies dainos motyvu, su
skamba šiškos, das kandžioti. Ir loja vis
Ir paukšteliai, kaip iš
garsiau, pikčiau, nešvariau. sikurtą, viena už kitą rie
knygų pasakyčiau. Burnoj a, vieno vyruko,, besnės. Buvo kalbama, kad
Kai susėda palinguoti ant teisininko, vado vaųjami. garsioji, po Lietuvą kur
šakyčių.” Užtinku dabar jo pavardę suojanti, poema: "Už Ra
Be abejo buvo populia Chicagos veikėjįj tarpe. Mes seinių prie Dubysos, gyve
riausias iš mūsų poetų. visi sužiurom į Antaną. Ne no Petras Palubys”, buvo
Ypatingai jį mėgo jauni gi jis nutylės? O, ne, užka Antano sukurta. Bet pa
mas — jo eilėraščius de bintas jis netylės ir nepa klaustas jis tik šelmiškai
klamuodavo, dainuodavo ir siduos! Klausė Antanas, šypsojos.
Gal dėl tokio įsisiūbavi
patys rašė "miškiniškai”. klausė, paskui lėtutėliai pa
mo
jis kartą į gana nema
Joks lietuvis poetas nieka kilo šypsodamasis, žengė
da tiek pradedančių poetų žingsnį į nepraustaburnių lonią padėtį pateko. Dramos
neįtaigojo kaip Miškinis. pusę, ištiesė į juos ranką ir aktorius Kazys Gandrimas
Dėl to jis pats kartą gal ant visos kavinės sušuko: ruošė pobūvėlį, gal tikriau
net premiją prarado.
"Ei, jūs ten, kaimynėliai, išgėrimėlį. Pasikvietė Miš
1943 metų žiemą žiburė nepirščiokit per varsnas, kinį, Algirdą Griškėną ir
lio redakcija paskelbė pla ateikit arčiau pasikalbėti!” mane. Kazys kurį laiką bu
tų konkursą: vaidinimo Kavinė prapliupo juoku, o vo radiofone pranešėju.
jaunimui, apysakaitės, po užgauliotojai staiga nuščiu Taigi visi drauge dirbom,
emėlės, eilėraščio ir pa vo. Po minutės tylutėliai o vėliau bendradarbiavom.
Kazys turėjo malonaus tem
veikslo viršeliui. Aš bun iškiūtino.
vau pakviestas į konkurso
Pavojinga būdavo Anta bro balsą ir mokėjo gerai
sprendėjų komisiją. Ją su ną įžnybti. Tuo net humo skaityti, todėl dažnai jį
darė : Antanas Giedrius- ristas Pulgis Andriušis įsi kviesdavom poezijos skai
Giedraitis, aktorius Stasys tikino. Maironio mirties de tyti "Tėvynės Garsų” va
čaikauskas, dailininkas Po šimtmečio proga prof. Am landėlėse. Jis labai mėgo
vilas Osmolskis, aš ir dar brazevičius (Brazaitis) pa poeziją ir dievino Miškinį.
kažkas, neprisimenu. Bene skelbė straipsnį, norėdamas Tuo metu buvo nelaimingai
pats redaktorius Stepas Zo- poetą sužmoginti. Tarp kit įsimylėjęs aktorę Bronę
barskas. Eilėraščio konkur ko paminėjo, jog Maironis Rudzinskaitę. Gal dėl jos ir
sui buvo atsiųsta daugiau mėgo moteris. Tik jų kom liko viengungiu likusį savo
šimto eilėraščių. Ir didesnė panijoje būdavo linksmas. gyvenimą. Jau senokai mi
jų pusė buvo "miškiniški”. Kad tą ar kitą ponią gal rė jaunas Chicagoje, NuoBuvo blogų, geresnių ir vi net mylėjo. Kad prašydavęs1
(Nukelta į 6 psl.)

Detalės Antano Miškinio portretui
Skambindavo kas naktį po
kelis kartus, žmogus atei
davo į darbą nemiegojęs,
susierzinęs. Pasakojo šėlte
šėldamas. Pagaliau atsisa
kė telefono. Antanas klau
sydavosi žodžio netarda
mas, tik toks keistas šyps
nys lūpose susidėdavo.
Skambindavo ir į radio
foną. Matydavau kaip Jo
nas, tai Antanas atsiliepę
ragelį -piktai numesdavo.
Galimas daiktas, jog ir An
tanas buvo panašiai tero
rizuojamas. Vėliau Grai
čiūnas sakė, kad ir Antanui
skambindavę. Todėl, neno
rėdamas būti taikiniu, pa
sitraukė. Po kiek laiko, ap
skųstą komupizmu, vokie
čiai išmetė ir Joną Graičiūną. Ilgesniam laikui li
kome dirbti tik aš ir Al
girdas Griškėnas.
Pasitraukė, bet radiofono
neužmiršo. Dažnai, labai
dažnai ryte j mokyklą sku
bėdamas užbėgdavo į re
dakciją, arba grįždamas už
sukdavo pasėdėti. Įlėks ku
rį rytą ir šaukia: "Perku
gandą, pusę markės duo
du !” Arba: "Parduokit, vy
rai gandą.” Apsiklausinėjęs išbėgdavo. Tai vėl, pir
madieniais : "Gal kokios su
los turit? Galvą iŠ vaka
rykščio spaudžia.” Mudu su
Algiu vis prilaikėme spin
toje neišsenkamą bonkelę
krūminės, tai nebuvo vargo
Antaną pagydyti. Išgerda
vo tik vieną, kartais du
stikliukus: "Negaliu, moki
niai suuos”, sakydavo, žiū
rėk, užeina ir nieko nesa
kęs vaikštinėja po kamba
rį iš kampo į kampą. Rim
tas. Staiga sustoja, plačiai
nusišypso ir paskelbia: "Pa
klausykit, vyrai, naujas ei
les parašiau”. Atsistoja ga
le kambario, atkiša vieną
koją į priekį, pakelia, atlo
šia galvą ir deklamuoja. Ne,
Antanas neskaitydavo, jis
deklamuodavo, garsiai, tar
tum nuo scenos, pakakarykuodamas:
"Ankstų rytą nedėlios
Visos pievos sužaliuos”.

O kitą kartą jautriai su
Šis posmas buvo vienin
patosu
:
telis kur galėjai užuosti
”
Ak
tu
berže, berželi
"duoklę” bolševikiniam re
baltaisai,
žimui. Parašytas politruKaip
žaliuojasi
tau
be
kams raginant, spaudžiant.
manęs?
Deja, to nenorėjo suprasti
Pikti vėjai šakas tau
idėjiniai priešai. Bolševi
ištąsė —
kams išbėgus prasidėjo te
Ar atželsi per šias
roras telefonu: suskamba
sekmines
naktį telefonas ir Graičiūnui ar žmonai atsiliepus
Du jaunuoliai mes augom
abudu:
kažkas klausia: ”Ar čia
Tu ant kiemo — aš tėvelio
tautos išdaviko rezidenci
dvare”...
ja?” arba: ”Aš tik norėjau
Gaila, toliau neatsimenu.
išdaviko balsą išgirsti.” Tai
O
ir tada rašytų eilių jo
vėl: ”Tai ką, dabar naujięms ponams daiųuosi?” kiuose rinkiniuose nėra. Vėl
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Detalės Antano Miškinio portretui...
(Atkelta iš 5 psl.)

”Kai mudu su Kuosa”...
Taip
ir tą kartą, čia pokš
mojo jis tada Savanorių
tas
su
Kuosa, čia pikantiš
Prospekte erdvi] kambarį
ka
istorijėlė,
tai dainuškė
pas jauną gydytoją.
lė. Tą dieną kelis kartus tą
Taip sėdim mes pas Kazį pačią, apie žaliąją rūtelę,
keturiese, gurkšnojas ir kartojo. Traukia pasimė
liežuvius laidome. Antanas gaudamas, o užbaigia grau
vis labiau smagėja. Veide džiai, nutęsdamas, švelnut
liai rausta, kalba garsėja, švelnutėliai. šią dainelę vi
akutės vos vos praviros. suose išgėrimėliuose dai
Kaip ir visada pradeda pa nuodavo. Pabaigė, išlenkė
mokymais: ”Jūs jauni vy stiklelį ir vėl pasakėles rie
rai daugiau skaitykit. Va, čia. Aišku, kad išgalvotos.
kaip mudu su Kuosa (vė Vien iš noro vėjavaikišku
liau Aisčiu, tada dar Kossu vyruku pasirodyti. Vėl pra
Aleksandriškiu pasirašinė deda jau anksčiau kelis kar
jusiu) naktis prie knygų tus girdėtą: ”O kartą mu
prasėdėdavom”. Ir išskai du su Kuosa Trijų Milžinų
čiuoja kokius autorius juo restorane prezidento kam
du skaitę. Prikiša mums, baryje ant raudono kilimo
kad esame apkiautę. Ne to nusišlapinom! Taip sau, tik
kie kaip juodu su Kuosa bu parodyt, kad poetams vis
vę. Tada pereina prie savo kas galima. O kas mums ką
su Kuosa nuotykių. Savo padarys? Ponai ką darot?!
geriausio draugo jis niekad
Suriko kažkoks ten sargas.
neužmiršdavo įterpti. Ką O Kuosa atžėžia: ”Mes poe
nekalbės, žiūrėk ir Įkiša:
tai. Štai Antanas Miškinis

‘jĄrpber Holidays”

1984 M. EKSKURSIJOS
Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO
Dar yra vietų šiose grupėse:

rugsėjo 17 — $1127.00
rugsėjo 26 — $1142.00

spalio 3
— $1268.00
gruodžio 26 — $1247.00

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

Prie siu grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu
mokesčiu. Grupes lydės vadovai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.
393 West Broadway
P. O. Box 116,
South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764
Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms —
sutvarkom dokumentus.
ERJCES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
JO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

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

486-2530
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.
(CERTIFIEI) RESIDENTIAL APPRAIS.ER)
ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
HOWARI) TURNER — Attomey
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

ir aš, Kuosa, ar nepažįsti?”
Sargas susigėdo, nusilenkė
ir atsiprašinėdamas atbu
las išėjo. Tai va kaip buvo
Nepriklausomoje, net resto
ranų tarnai poetus gerbė!!
Papasakojęs apsižvalgė, pa
simuistė ir klausia šeimi
ninką: "Apie tokius daly
kus kalbant, Kaziuk, kur
čia ta vieta j kurią kara
liai pėsti vaikščioja?” ”Va,
koridoriuje, pirmos durys į
dešinę”, nurodė Kazys. An
tanas lėtai atsikėlė ir nu
svyravo. Duris paliko pla
čiai atviras. Girdime kauškant žingsnius. Tik porą.
Paskui sugirgždėjo durys
ir tuč tuojau išgirdom šal
tinėlį čiurlenant. Tik stai
ga, kad pašoks Kazys, kad
suriks: "Antanai!” Ir pro
duris. Mes su Algiu iš pas
kos. Ogi stovi Antanas ko
ridorėlyje rūbų spintos du
ris atidaręs ir lieja ant daktarienės karakulinio palto.
Kazio už peties nutvertas,
Antanas iš karto išsipagi
riojo ir suprato ką bedarąs.
"Sakei pirmos durys j de
šinę, tai ir atidariau. Įeit
negalėjau ir ištvert negalė
jau, Kaziuk,” sumišęs aiš
kinosi. "Neišturėjau, Ka
ziuk!”
Sugrįžus į kambarį nei
šis, nei tas paliko: nei prie
stalo sėsti, nei bėgti. Taip
ir stoviniuojam. Antanas
nori eiti daktarienę atsi
prašyti. Kazys neleidžia.
Jis pats eisiąs. ”Tik jūs nepabėkit”, pasakė išeidamas.
Po valandėlės sugrįžta. ”Ką
daktarienė sakė ?’’ klau
siam. Viskas tvarkoj. Men
kniekis. Nesirūpink,” rami
no Kazys. Susėdam. Kazys
vėl pripila, bet mums jau
nelenda. O Antanas sėdi
galvą nuleidęs, lyg katinas
pieną paliejęs, o veide to
kia kvaila šypsena įsitvirti
nus. Mėginame kalbėti, ne
siriša. Tik girdime į duris
beldžiasi. Kazys pašokęs
atidaro. Ogi duryse dakta
ras' su daktariene bonka
skaidriosios nešini. Kai su
žinoję, kad pas Kazį rašy
tojai svečiuojasi, tai ir jiedu nutarę prisijungti. Jiems
didelė garbė būsianti. Ar
priimsime ? Mes pašokom,
sodinam. Kazys nubėgęs iš
daktaro buto dvi kėdes at
neša. Kalbėjom, bandėm
juokauti ir po truputį atsi
gavom, tačiau pirmykštės
nuotaikos jau nepasiekėm.
Po to jau negirdėjau An
taną apie nuotykį Trijuose
Milžinuose pasakojant.
Kito tokio gyvenime ne
sutikau. Nuostabus poetas,
įdomus žmogus ir ištikimas
draugas. Toks buvo Anta
nas Miškinis, kurį aš paži
nojau.
Kai kartą, bolševikams
vėl prie Lietuvos artėjant,
tarėmės ką daryti, Antanas
priėjęs mane apkabino ir
pakeltu tonu kalbėjo: ”Tuo
metu kai kiti skudurais da
linsis, mudu, Gražuluk, iš
eisime su čebatėliais su
šautuvėliais.” Nei jis, nei
aš neišėjome. Aš pasitrau-

£

Uetuvial esame visi —
Lietuvių Fonde ar esi?

LIETUVIU FONDAS
LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
3001 W. 59th Street • Chicago, IL 60629 • (312) 471 -3900
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, pavardė po dvitaškio
— įamžintojas, įm. — įmokėjo, atst. — atstovauja, asm. — asmuo,
įgal. — įgaliotinis, suma po pavardės — įnašų iš viso.

1984 m. gegužės mėn.
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Vydas Saulius, MD, $230.
JAV LB Waukegan’o Apylinkė, $3,340.
Kutkuvienė-Vencevičaitė Jadvyga, operos sol. atm. įn.:
įm. 3 asm., $155.
Inčiūra Jurgis, $300.
Kasakaitis Jurgis $100; Pišnys Petras $100.
Dailidka Zigmas (miręs) ir Valentina, $225.
Račila dail. Jonas atm. įn.: įm. Jakubs Ed. $25 ir 12
kitų, $480.
Prekeris Felicijus atm. įn.: jo mirties 1 m. mirties
proga Prekerienė Stasė $795.
X.
Ofrossimovienė-Gervinaitė Stanislava atm. įn.:'Beder
Rostislav $50, Kalvaičių šeima $50. Bakienė Danutė
$25, Bedrschitzki Lydia $25, Galiniai Bronius ir Irena
$25, Mickevičiai dr. Bronius ir Genė $25 ir 3 kiti, $255.
Ambraziejus Vincas atm. įn.: Ambraziejus Mr. & Mrs
Petras $50, Ambraziejus Mrs. Vincas $50, Ambrose
Mr. & Mrs. Marius $50, Howard County Education
Assn. $50, Krumplis Mrs. Leopoldas $50, Nenortas Mr.
& Mrs. Vaclovas $40, Lanys Mr. & Mrs. Petras $30,
Eilert Mr. & Mrs. William $25, Eilert Rev. Edward $25,
Maryland Statė Teachers Assn. $25 ir 5 kiti, $475.
Lapšys Ignas ir Genovaitė, $1,050.
Iš viso

$2,405.00

1984 m. birželio mėn.
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Janulevičienė Stasė atm. įn.: įm. 1 asm., $10.
Matulionis Vladas ir Marcelė, $120.
Matulionis Vladas ir Marcelė, $120.
Damas Jurgis, $175; Kutkuvienė-Vencevičaitė Jadvy
ga operos sol. atm. įn.: Krištolaitytė-Daugėlienė sol.
Juozė $25, $180.
Chicagos Aukšt. Lituanistinė Mokykla, 1,320.
Vaišnys Juozas R. ir Elona M. $300.
Leugoud Edvvard, $5,294.40.
Eidėnienė Eugenija, $l,”00; Keblinskas inž. Algirdas
P., $225; Keblinskienė-Ki .ščiūnaitė Vida, $225; Lasnik
Konstant atm. įn.: Lasnik Ona, $100; Lasnik Ona,
$100; Laucis dr. Augustinas ir Marija, $1,100; Levar
Rūta atm. įn.: Lasnik Ona, $100; Mironas kun. Vladas
atm. įn.: Mironaitė dr. Ona, $1,100; Palukaitis Rev.
Teofilius, $1,400; Pročkys Jonas atm. įn.: Pročkienė
Stefa, $1,800; Pupelis Adolfas (miręs) ir Jadviga,
$2,000; Reventas Antanas ir Bronė, $450; Rimavičius
Kostas sav. kūrėjas ir Viktorija atm. įn.: Mažeikai
Vanda ir Vaclovas, $200; Šarkienė Vaclovą atm. įn.:
Černis Kęstutis $32.50; Vaitai Vanda ir dr. Otonas $25
ir 3 kiti, $600; Senkus kun. Andrius, $200; Šimkus maj
Jonas, sav. kūrėjas atm. įn.: Šimkus Marijona, $1,100;
Staniškis Julius (miręs) ir Petronėlė, $1,120; Sužiedėlis
Vytautas Petras įm. močiutė Ribokienė Elzbieta gim
nazijos baigimo proga, $100; Zamžičkienė Ona atm.
įn.: Zamžickas Aleksas, $200; Zamžickas Virgilijus
atm. įn.: Zamžickas Aleksas, $200.
Bručas Petras atm. įn.: įm. 13 asm., $125.
Barkauskas Ciprijonas atm. įn.: Viskantai Birutė ir
Romas $50, Levickai Irena ir Jonas $50, Viskantai
Birutė ir ZigmaB $40, Izokaitienė O. ir Puodžiūnai Da
na ir Romas $25, Račiūnas Kazimieras $25 ir 1 kitas.
$210.
Cieminis Andrius atm. įn.: Petrulis Vytas $50.
L.K.V.S. „Ramovė” $25, Draugeliai V. N. $25, Jankai
J. K. $25 ir 11 kitų, $250.
Brazis-Brazauskas Matas atm. įn.: Ližaičiai Juozas ir
Valerija $30, Balčiūnas Birutė $25, Carozza Henrietta
$25, Kalniečiai $25, Nastopka V. $25, PalubinskaB J.
$25,' Penkunas Vytautas $25, Scott Jūratė ir Charles
$25 ir 13 kitų, $370.
Kodatis inž. Keistutis ir Kunigunda, $1,000.
X atm. įn., $1,000; Kodatis prof. dr. Bernardas ir Vik
torija ir Bartnikaitis Liudvikas ir Magdalena atm. įn.:
Kodatis Keistutis ir Kunigunda, $1,000; Šalčiūnas An
tanas atm. įn.: Šalčiūnas Vincas, $1,000.
Beinoris dr. Bruno atm. įn.: uošvienė Ragauskienė
Sofija $1,000, Rasiai Juozas ir Irena $100, Kim dr.
Yeong H. $100, Perkinson dr. John ir Dolly $50,
Kaunas dr. F. V. Vanda $25, Sommer George ir Mary
$25 ir 9 kiti, $3,440.

Iš viso

$8,549.30

Lietuvių Fondas artėja prie trečio milijono ir pagrindinis kapi
talas 1984.VI.30 pasiekė 2,753,059 dol. Gautomis palūkanomis pa
rėmė meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą 1,351.586 dol.
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo dalį. Iš viso paliki
mais gauta 773,353 dol.
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:
„LITHUANIAN FOUNDATION, INC., A NOT-FOR-PROFIT
TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION,
3001 WEST 59th STREET, CHICAGO, IL 60629”

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis
remiamas lietuvybės išlaikymas.

kiau i vakarus, o Antaną
netrukus i Gulagą nutrėmė.
Daugiau nesusitikom.
Rašydamas apie savo ža
liąjį Kaimą, Antanas užbai
gė tokia eilute: "O man

dreba širdis ir pirštai ...”
Ir aš dabar prisiminės An
taną visos sudrebu. Gal dėl
netekimo, o gal dėl to, kad
neišėjome su "čebatėliais,
su šautuvėliais.”

1984 m. rugpiūčio 2 d.

PRO MĖLYNUS
REDAGUOJA OKULISTŲ KOLEGUA

AR MOTERIS GALI BOTI
JAV PREZIDENTU?
Sensacinga žinia, kad Geraldine Ferraro yra demo
kratu parinkta kandidate į
JAV viceprezidentus ir,
Mondalei sunegalavus, gali
įsliuogti ir į prezidento sos
tą, sukėlė ir mūsų tautiečių
tarpe didelį nerimą. Jį pa
didino dar ir gandai, kad ši
politikė esanti labai minkš
tos širdies, nepaprastai gai
lestinga ir visiškai nekaringa, tai dar nežinia, ar ji
pajėgtų atsispirti net ir so
vietinio senelio Černenkos
gundymams.Dėl to mes pa
skubom s u o r ganizavome
”Pro mėlynus akinius” mū
sų visuomenės atstovų ap
klausinėjimą, kad dar su
spėtume prieš rinkimus su
siorientuoti, ar verta šiai
moteriai užrašyti savo sie
lą.
Deja, kadangi tie apklau
sinėtieji išeivijos nariai
daugumoje yra jau priblėsę pensininkai, tai paaiškė
jo, kad ir jų viešoji nuomo
nė kiek senoviška ir nepa
lanki šmaikščiajai Geraldinei.
Pavyzdžiui, mūsų užkal
bintos Moterų federacijos
atstovės, kurios, rodos, pri
valėtų Geraldinos kandida
tūrą remti bent iš lytinio
solidarumo, ją pikčiausiai
niekina iš pavydo, nes yra
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jaunesnė už federacijos pir
mininkes.
Doros brigados veteranės
ir buvusios zitietės, prisi
mindamos prez. Džiano
Kennedžio meilės istorijas
su įvairiomis savo vicežmonomis, būkštauja, kad busi
masis prezidentas Fricas
Mondale gali su savo vice
prezidente dar greičiau pa
slysti ant Baltųjų rūmų ki
limo.
O rimtas filosofas, pa
klaustas, ar jis būtų linkęs
skirti moteriai tokias atsa
kingas valstybines vyro pa
reigas, atsakė mums net
pamokomai:
— Ponai, kam jūs keliate
tokį kvailą klausimą ir ver
žiatės j atviras duris? Juk
žinote, kad Dievas, tverda

DVIGUBA KRYPTIS LITERATŪROJE

mas moterį ir užbaigdamas
jos sudedamąsias dalis, jau
tada numatė, kad ji negalės
eiti tų pačių pareigų kaip
ir vyras.
Bet šio politinio įvykio
labiausiai yra išgąsdinti
Biblijos tyrinėtojai. Mat, jie
esą radę kažkokiuose ten
pranašavimuose tokią pa
straipą, vaizduojančią pa
skutines dienas prieš pa
saulio pabaigą: ”... Ir ta
da uždengs moters sijonas
šviesiausias pasaulio vyrų
galvas, kaip juodas debesys
' uždengia saulę... Ir tada
akloje tamsoje niekas neži
nos, kuris kelias veda į kai
rę ir kuris į dešinę . ..” Dėl
to jie jau dabar išsiima iš
bankų pinigus.
Na, o mūsų pasiųstam
viešosios nuomonės tyrinė
tojui į šį delikatną klausi
mą bene grubiausiai atsakė
vienas jokios civilizacijos
nepaveiktas buvęs senas
ūkininkas: .
— Vaikeli, — burbtelėjo
jis, išsiimdamas iš dantų
pypkę. — Jeigu tu lankei
net ir lietuvišką iškalą, tai
jau turėtum žinoti ir mūsų
senų žmonių išmintį apie
moteriškes. Juk dar mano
tėvas ir senelis apie jas sa
kydavo: "Ilgas plaukas —
trumpas razumas” arba
"Ožka — ne gyvulys, boba
— pe žmogus”. O po šių
rinkimų Amerikai ateis vėl
geros dienos tik tada, kai
galėsime tarti: "Boba iš ra
tų — ratams lengviau."
žinoma, mes patys bū
tume apie Geraldinę Ferra
ro labai geros nuomonės,
tik vienintelė jos yda, kad
ji yra ne respublikonė...

MUMS RAŠO
DIDŽIAUSIA
GIRTAVIMO BLOGYBĖ

Gerbiamieji,
Aš visada su pasigėrėji
mu skaitau dr. J. Adoma
vičiaus sveikatos patarimus
ir ypač vertinau jo išryškin
tas girtavimo blogybes. De
ja, dabar įsitikinau, kad di
džiausia alkoholio nešama
nelaimė yra ne kepenų
graužulys, smegenų praskystėjimas ar atminties
sus ilpnėjimas. Baisiausia
yra tai, kad girtas ne tik
girtiems, bet ir blaiviems
kartais sako į akis teisybę,

"Pastaruoju metu pastebimas įdomus išeivijos rašy
tojų lūžis per nugarkaulį. Kai kurie jų dabar kuria jau
ne tik čionykščiams skaitytojams, aiškiai užsiangažuo
dami mūsų idealams, bet ir taip, kad įtiktų ir okup.
Lietuvai. Ką tai reiškia? Kokius slaptus lūkesčius jie
puoselėja?"
(Iš recenzijos)

štai per mano iškilmingą
pagerbimą vienas toks gir
tuoklis net faktais ėmė
taip įrodinėti mano garbin
gų svečių šykštumą, patrio
tizmo stoką, partinę veid
mainystę, kultūrinį nuo
smukį ir kitas ydas, kad čia
pat tie garbingi mūsų bi
čiuliai net tarp savęs taip
susipyko ir ėmė "durnintis”, jog per vidurį pagerbi
mo pietų išsiskirstė, vos nesusimušę.
Dėl to prie malonaus dak
taro pamokymų aš norė
čiau pridėti ir dar vieną:
"Prakeikti girtuokliai, jei
gu jau lakate ir pasilakate,
tai bent laikykite liežuvį už
dantų!’’
Blaivininkas

A. G.

RABINATAI

Ką bedarom — vis milžino mostu,
Ką besakom — Praamžiaus vardu,
Vaiko kėdę vadiname sostu,
Raišo lazdą — herojaus kardui.

Rankom kojom — aukštyn, kiek pasiekiam,
Kiek sukaupiame valios kietos,
Dėl tautiečių aukščiausiojo siekio —
Nuo pakopų nuversti kitus.

v

šventą žodį nuo šventvagio vagiam,
Perkam turtą už garbę žmogaus
Ir už skelbiamą melą melagiam
Save regim palaimoj dangaus.

O danguj — gal tik žemiškos būtys:
Meilės aistros atgiję vėlai,
Ir už sielą turtingos bobutės
Narsiai kumščiom kovos angelai...

Anapus ribos
NEAPSIRIKITE!

”... Kai rašysite į mūsų
tarybinę spaudą kitą kores
pondenciją iš Amerikos ar
kokį ideologinio pobūdžio
straipsnį, tai necituokite nei
Bręžnevo ir nei Andropovo,
nes jų mintys jau gali būti
kiek nukrypę nuo dabarti
nės linijos, šiuo metu pa
skutinis ir autoritetingas
žodis priklauso jau draugui
K. Černenkai, ir jį galite
drąsiai cituoti."
(Iš laiško, atsiųsto iš
Lietuvos tarybinės spaudos
korespondentui).
NAUJAS LIETUVIŠKAS
PATRIOTIZMAS

"Kauniečiai pagal gražią
patriotinę tradiciją
gražiai pasidarbavo komu
nistinės šeštadienio talkos,
skirtos V. Lenino gimimo
114-osioms metinėms, me
tu.
("Kauno tiesa”,
............. 1984,VII. 12)

NEGALI BŪTI!

"Kauno tiesa" straipsny
je "Pirmajam pusmečiui fi
nišuojant” tarpe patikimų
dalykų skelbia ir tokią atplaišinę propagandą:
"Ne visur, kaip tikėtasi,
sėkmingai vyksta naujas
ekonominis eksperimentas
tam tikrų šakų įmonėse.”
"... Balandžio mėnesio
produkcijos realizavimo už
duočių neįvykdė penkios
miesto įmonės, keturių mė
nesių — du kolektyvai, ku
rių įsiskolinimas valstybei
sudarė 823 tūkstančius rub
lių.”
”Ne visose įmonėse dar
sparčiai didėja darbo našu
mas ..
"Pasitaiko pažeidimų,
saugant socialistinę nuosa
vybę ..
"Dar įmonėse daug ne
ūkiškumo, darbo ir gamybi
nės drausmės pažeidimų,
pravaikštų...”
Ne, tokių dalykų negali
būti socialistiniame ūkyje!
Šitaip rašo turbūt kažkoks

(Nugelta į 8 psl.)
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Pro mėlynus
akinius...
(Atkelta iš 7 psl.)

buržuazinis šmeižikas, kurį*
išduoda ir svetimžodis "fi
nišuojant”.
SPAUDOJE
PASIŽVALGIUS...

LENKTYYNĖS
BAŽNYČIOJE

Kaip "Naujienos” infor
muoja, šiemet Marąuette
parko lietuvių parapijos
bažnyčioje Baisiojo birželio
minėjimo metu buvęs toks
baisus įvykis:
"Kanauninkas V. Zaka
rauskas laiko iškilmingas
mišias ir pasako puikų, tai
dienai pritaikytą pamoks
lą. Ateina laikas nešti "mi
šių auką”. Tuoj pasišoka
pora šaulių. Neskubėdami
pasikelia ir Sibiro tremti
niai S. Rūkienė ir J. Krei
vėnas. žinoma, ilgus metus
iškentėję Sibire, jie nebuvo
tokie greiti, kaip čia gyveną
šauliai. Nežinia kodėl ne
vietoje drąsą parodęs šau
lys atgalia ranka nustūmė
tremtinius, o pats su paly
dove nunešė tą "mišių au
ką".

Atrasti nauji
poezijos klodai
šiais laikais pradėjus ra
šyti eilėraščius be rimo,
ritmo ir kitų senoviškų poe
zijos padailinimų, staiga
atsivėrė akys, kad mes tu
rime ir daugiau įžymių poe
tų ir poečių, kurių iki šiol
neatpažinome tik dėl to,
kad jie, neturėdami patyri
mo, savo kūrinius surašė
prozos eilutėmis. Na, saky
kite, kuo blogesnis už laureatinius yra šis JULIJOS
BENIUŠEVIČICTĖS - ŽE
MAITĖS eilėraštis, buvęs
paslėptas jos realistiniame
a p s akymėlyje "KURMELIS”?

Dailininkas - poetas VYTAUTAS IGNAS
JONAS RŪTENIS

Stebint lietuvių meno pa
saulį ir jo apraiškas tenka
sustoti ties dailininko Vy
tauto Igno kūryba. Ji to
kia savita ir tokia asme
niška, ir tuo pačiu taip ar
tima mūsų liaudies meno
braižui, kad dailininką, be
abejonės, tenka įrikiuoti į
poetą grafiką, ar poetą ta
pytoją.
Nūdieninės dailės menas,
madų diktuojamas, daili
ninką įvelka į tam tikrą
uniformą ir jį sukausto. Su
kaustytas pasijunta ir žiū
rovas — meno gerbėjas,
bet kai savo tarpe turime
tokį dailės lyriką, kaip kad
jubiliatas, s u s k ambėjusį
originalumu ir vargiai pa
kartojamų braižu — pasi
junti esąs laisvas, erdvus,
nieko nevaržomas ir taip
arti tų, mūsų dainose ap
dainuotų, kraitinių skry
nių, verpsčių, rankšluosti
nių vežėčių, svirno durų,
priejuosčių, audinių, stogi
nių žirgelių ir visos visos,
anos, menui aruodiškos
epochos, kurią 1932 m. taip
žavėjosi arsininkai ir kiti
prieš dailės snobizmą suki
lėliai.
Nuostabiai gera, kad
žvelgdamas į V. I. darbus
negali jų irikiuoti į kokį
nors kolektyvinį izmą, nes
jis, kaip individas lieka neįrikuojamas. čia ir visa me
no esmė, neš kiekvieno me
nininko vertė daug priklau
so nuo to, kiek jis skirtin
gas nuo kitų menininkų,
šiais laikais menui pasine
šusiam į avangardinius ir
dažnai utopinius kraštuti
numus, apkrovus abstrakci
jomis, panaudojus vis.us
techniškus galimumus —
baigia išsisemti. Dailininkų
darbai panašėja ir indivi
dualumas išblykšta. Sukur
ti ką nors ultra nepaprasto
ir individualaus, beveik ne
beįmanoma. Tuo, savaime
aišku, nukenčia menas, vir
---------------------------

LIETUS
Lietus ir lietus
per kiaurą dienelę,
tarytum niekuomet nebebus giedros;
dangus iš visų pusių
apsiniaukęs,
apsiūkęs,
šniokščia vakarų vėjas,
į rytus dumia ir dumia
smulkiais lašais debesys,
vilnydami lietų.
Lašai nors smulkūs,
bet taip sodrūs,
jog smiltyno žemė
visa pasruvo.

Tokioj darganoj
Neskrajojo nė paukšteliai ore:
kiūtojo papurę kur
po šlapiais lapeliais.

R. Kisieliaus nuotr.

Dail. Vytautas Ignas prie savo kūrinitt.

šija mada, reklama ir kūrė
jas virsta amatininku.
Vytauto Igno kūryboje
nematome kas šiandien yra
išimtinoje madoje — bedaiktiškumo, jo kūryba neįrikiuotina į jokią kolekty
vinę ar tradicinę meno ap
raišką. Tačiau yra dabar
ties ir kartu labai origina
laus individo menas. Jo me
nas yra realybę jaučiančio
žmogaus. Jis naudoja at
pažįstamas formas ir spal
vas, jis kartais ir bedaiktinis savo nuotaikose ir jaus
muose, bet jame nėra to
avangardinio prado, nėra
formų, daiktų ar spalvų,
kuriais nieko nepasakoma.
Jo paveikslai kalba, sukelia
nuotaikas ir mintis, nors
juose nėra nieko tikro ir
nieko realaus. Jo paveiks
luose veidai, gėlės ir kiti
daiktai nėra nei impresijonistiniai, nei ekspresionis
tiniai, nei realūs nei nerea
lūs. Tėra tik tų daiktų la
bai originalūs simboliai, čia
ir glūdi visa jo kūrybinė
galia ir jėga. Jo tapyboje
nėra nieko pripuolamo ar
neužbaigto. Iš jo paveikslų
technikos nesimato kaip jis
dirba — kruopščiai, susi
kaupęs, palaidai (ūpo tėk
mėje) ar kitaip, bet junti
kad tai viskas pasiekta ne
techniškais imantrumais,
kad viskas švj’tėtu ir vers
tu gėrėtis jo darbų tapy
biškumu. Jo spalvų gama
labai subtili ir išjieškota.
Drobėse nerasi spalvų, ku
rios pačios susimaišo ar pa
čios pasidaro. Jis tos akro
batikos nesivaiko nes, ma
tyt, gerai jaučia, kad tam
yra ii* liepto galas, todėl
dažams jis neleidžia siausti.
Juos tvarko pagal savo sko
nį ir valią.
čia kiek užsiminta apie
jo tapybą. Grafika taip pat
V. Igno kūryboje užima la
bai reikšmingą vietą, bet
kažin kodėl nesinorėtų jos
griežtai atskirti nuo jo ta

pybos, nes tai taip pat ta
pyba tik juoda balta, čia
spalvų sodrumą pakeičia
mozaikinis ornamentų ir
simbolių supynimas. Ir jis
čia toks originalus, į nieką
nenusižiūrėjęs, kad galima
drąsiai tvirtinti, kad gy
vendamas svetur kurią tau
tinį meną.
Turbūt nėra kito daili
ninko, kurio kūryboje lie
tuviškumas išryškėja nuo
taikoje, formose ir spalvo
se, o ne turinyje, čia nėra
nieko tarptautinio. Jo' kū
ryboje panaudojami liau
dies motyvai: kryžiai, šven
tieji suprimityvintoje, pa
prastoje ir dažnai naivioje
formoje. Jo tapyboje, o taip
pat ir grafikoje yra begalės
puošmenų, detalių, atrodo,
lyg ir perdaug jų, bet tai
tik iš pirmo žvilgsnio, įsi
gilinus matosi, kad tai mu
zika, melodija, eilėraštis tik
tinkamai suorkestruotas į
darnią visumą.
šia proga, mading, dera
paminėti V. I. ir medžio
darbus, kurie, kaip ir jo ta
pyba ar grafika, išsakoma
panaudojant medį, lyg sie
kiant pritaikomojo meno
polėkių. Bet ir čia V. I. pa
silieka originalus, meistriš
kas, lietuviškas ir išbaigtas.
Pabaigai keli metrikos
žodžiai:
VYTAUTAS IGNAS-IGNATAVIČIUS gimė 1924
m. gegužės 16 d. Zaciso

viensedijoje, Raseinių aps
krityje. Gimnaziją lankė
Biržuose ir 1941 m. ją bai
gė Vilniuje. Tais pačiais
metais įstojo į Vilniaus dai
lės akademiją. 1948 metais
baigė ECOLE DĖS ARTS
ET METIERS Freiburge,
Vokietijoje.
Jo kelias į dailę nebuvo
lengvas, nes tėvai septynio
likos metų jaunuoliui ton
sritin mestis nepatarė ir
nepritarė. Tik jam užsispy
rus tėvas leido laikyti įsto
jamuosius (kurie buvo gan
reiklūs) egzaminus tikėda
mas, kad jų jis jokiu būdu
neišlaikys. Išėjo kitaip ir
tėvams teko sutikti su sū
naus pasirinkta profesija.
Atvykęs į JAV dirbo
dail. A. Valeškos vitražų
studijoje, kūrė, rengė pa
rodas, mokytojavo ir ki
tais darbais vertėsi. Da
bar gyvena STAFFORD
SPRINGS, Ct.
šie metai dail. Vytautui
Ignui tikrai sukaktuviniai:
60 m. amžiaus ir 25 m!
vedybinio gyvenimo su mie
la Birute.
1982 m. dail. Vytautui
Ignui, už jo originalią kū
rybą, buvo paskirta JAV
LB KULTŪROS TARYBOS
premija.
Jam linkėtina sėkmės, iš
tvermės ir palaimos vis ko
piant į aukštesnias dailininko-poeto pakopas.

PRODUCTION SUPERVISORS
SUPERVISORS
PRODUCTION
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Due to dramatio grovvth of our business the
leading manufacturer of chain saws and line
trimmers raquires additional supervisors.
ūualified candidates will possess strong employee relation skills and vvill have a minimum
of 3 years exp. in high volume assembly or
heavy machining.
We offer competitive salaries and benefitš in an
excellent outdoor recreation area.
Send resume including current salary in confidence to:

PERSONNEL MANAGER
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Divition of Emenon Elactric
#1PoulanDr.
Naahville, AR 71852
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DIRVA

Vienybėje stiprybė
(Atkelta iš 1 psl.)
vių Tarybos valdyboje. 1972
m. jis buvo pagerbtas Illinois-Indiana apskrities Lie
tuvos Vyčių, išrenkant jį
Man of the year. Dr. Kriau
čeliūnas — Korp! Neo-Li
thuania filisteris, buvęs dvi
kadencijas vyr. valdybos
nariu, apdovanotas Korpo
racijos žiedu. Aišku, jis
priklauso ALT Sąjungai ir
1983-84 m. buvo šios sąjun
gos Chicagos skyriaus pir
mininku ir tuo metu suren
gęs kelis neeilinius rengi
nius.
Dr. L. Kriaučeliūno pėdos
ALTo veikloje. Jam vado
vaujant, Chicagos vidurmiesčio salėje 1970 m. su
rengta plati SSRS vykdomo
lietuvių tautos genocido pa
roda. Išleistas tos parodos
vaizdų katalogas. Paroda
gausiai lankyta lietuvių ir
kitų pavergtųjų tautų žmo
nių. Parodą atidarė JAV
kongreso narys, vėliau ta
pęs JAV prezidentu, Gerald
Ford. Antikomunistiniam
judėjime dr. L. Kriaučeliū
nas reiškiasi ir kitose srity
se. Tad Bulgarian National
Front Centrai Executive
Board jį dekoravo medaliu
ir diplomu ”as outstanding
fightes against communism”.
Dr. L. Kriaučeliūnas,
ALTo valdybos vienas vice
pirmininkų ne kartą atsto
vavo ALTą Washingtone,
ar tai Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimuose JAV
kongrese ar kitomis progo
mis.
Jam buvo patikėta Ame
rikos Balso lietuvių sky
riaus 30 m. darbo sukakties
paminėjimo rengimas. Ir tą
uždavinį atliko gerai, visu
platumu. Dr. L. Kriaučeliū
nas geras kalbėtojas, todėl
tai vienur, tai kitur kvie
čiamas paskaitai, dažniau
sia, Vasario 16 minėjimuo
se ir kviečiamasis šios pa
reigos paprastai neatsisako.
Dr. L. Kriaučeliūnas yra
dirbęs JAV Lietuvių Bend
ruomenės gretose, keturias
kadencijas buvęs aktyviu
krašto tarybos nariu, kul
tūrinės komisijos pirminin
ku ir kitose pareigose. 1969
buvo vienas tų tarybos na
rių ,kurie pasisakė prieš
tuometinės valdybos ėjimą,
siekiant visą veikimą mono
polizuoti Lietuvių Bendruo
menei. Nežiūrint to nesuta
rimo, dr. L. Kriaučeliūnas
buvo pakviestas ir sėkmin
gai vadovavo Laisvojo pa
saulio lietuvių tautinių šo
kių III ir IV šventėms.
Dr. L. Kriaučeliūnas ir
Irena Kriaučeliūnienė yra
Montessori Lietuvių Vaikų
Namų Chicagoje įkūrėjai,
kurie
vėliau
pavadintiKriaučeliūnų vardu ir 1983
m. atšventė 20 m. sukaktį.
Jiedu yra ir Dainavos Meno
Ansamblio globėjai ir gar
bės nariai ir daug kitų lie-

tuviško reiškimosi darbų
finansiniai rėmėjai. O kas
suskaičiuos kiek ir kokių
minėjimų, pagerbimų bei
sukakčių yra surengęs ir
savo skaidria nuotaika pra
vedęs dr. L. Kriaučeliūnas?
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kytoju ir administratoriu
mi. Pastaruoju metu dirba
kaip mokyklos konsultan
tas.
Visuomeniniame darbe
Petras Buchas dalyvauja
nuo juanystės metų. Dirbo
skautuose įvairiose pareigo
se .studijų metais Chicago
je įsijungė į ALT S-gą ir
kelis metus sėkmingai ir
darniai vadovavo skyriui.
Jo pirmininkavimo metais
buvo išrinktas komiteto
Dirvos patalpoms atstatyti
pirmininku ir vykusiai pra
vedė aukų vajų, davusį per
20,000 dolerių pajamų. Jau
arti dešimtmečio dirba, kaip
ALT S-gos atstovas, Ame
rikos Lietuvių Tarybos val
dyboje, taip pat aktyvus
neolituanas, dabartinės vyr.
valdybos narys.

Petras Buchas, ALT S-gos
I vicepirm. organizaciniams
reikalams.

priklauso Korp! Neo-Li
thuania. Dvi kadencijas pir
mininkavo šios Korp! Chi
cagos padalinio valdybai, o
šiuo metu yra vyr. valdybos
narė, sekretorė.
Vida Jonušienė sėkmin
gai veda jos įsteigtąjį —
Amber Travel Service —
kelionių biurą, šeimoje au
gina dukrelę ir sūnų.

Trejus metus buvo ALT
Sgos Chicagos skyriaus val
dybos nariu, o pradėjus tre
čią kadenciją, buvo išrink
tas į Sąjungos valdybą ir iš
skyriaus valdybos pasitrau
kė. Viktoras Mastis su žmo
na soliste Roma Mastiene
išaugino sūnų Liną, kuris
medicinos studijas JAV ir
Anglijoje šiais metais vai
nikavo gydytojo diplomu
(bakalauru). Studijas spe
cialybė įsigyti tęsia toliau.

Viktoras Mastis, ALT S-gos
iždininkas.

Petras Buchas, gimė Ra
mygaloje, Panevėžio apskr.,
Viktoras Mastis, vaikys
Vilija Kerelytė, ALT S-gos
kur baigęs pradžios mokyk
tę ir vid. mokslus išėjo sekretorė.
lą, persikėlė į Klaipėdą ir
Kaune. Technikos moks
lankė Vytauto Didžiojo
lus universitete studijavo
Vilija R. Kerelytė gimė
gimnaziją, vokiečiams už
Muenchene, Vokietijoj. Juos ir mokslus ėjo Chicagoje ar
ėmus Klaipėdą, su gimnazi
baigė Amerikoje, gaudamas jos apylinkėje. St. Xavier
ja persikėlė į Palangą ir ten
mechanikos ir elektros in baigė bakalauro laipsniais
ją baigė 1941 m.
žinieriaus b a k a lauratus. biologiją ir chemiją, o LoSovietams užimant Lie
JAV karo Korėjoje vetera yola Universitete gavo ma
tuvą, Petras pasitraukė į
nas.
gistro laipsnį iš pedagogių
Vokietiją. Pokario metais
Baigęs mokslus įsijungė nės psichologijos (1979).
Vida Jonušienė, S-gos
studijavo prekybos ir pra II vicepirm. jaunimo reikalams. į profesinį darbą sunkveži Jaunoji magistrė pora metų
monės mokslus J. W. Goemių ir sunkiųjų priekabų dėstė biologiją Seserų KaVida Jonušienė, Ameri
the universitete, Frankfurt
(truck-trailer) stabdžių sis zimieriečių vedamoj Maria
a Main.
kos Lietuvių Tautinės Są temų ir apšvietimo sistemų HS. Pradėjusi 1982 m. stu
1949 m. atvykęs į JAV, jungos vicepirmininkė jau gaminimo dirbtuvėse. Pada dijas tęsia National College
apsigyveno Chicagoje. 1955 nimo reikalams, baigusi rė kelis patobulinimus, nau of Chiropractic, Lombardu
m. baigė University of Chi Carl Sandburg HS (1972), jus patentus oro stabdžių Illinois.
cago, gaudamas magistro studijavo Elmhurst College ir apšvietimo srityse. 1957
Vilijos lituanistiniai mok
laipsnį iš Prekybos ir pra ir baigė, gaudama du baka- m. priimtas nariu SAE (So- slai. Baigusi Lituanistikos
monės administracijos. 1961 laureato laipsniu, vieną iš ciety of Automotive Engi- Pedagoginį Institutą (1974
— 1963 m. studijavo peda sociologijos, antrą iš psi neers).
m.) ir dėsčiusi Chicagos
gogiką ir mokyklų adminis chologijos (1976)).
Darbovietėje, pradėjęs aukštesniojoj lituanistikos
traciją San Francisco Statė
Savo ruožtu Vida tvar 1953 m. tebedirba ir šian mokykloj, o taip pat Peda
College ir gavo Illinois vals kingai lankė ir baigė Done dien, kaip konsultantas. Per goginiam lituanistikos in
tijoje aukšt. mokyklų ad laičio aukštesniąją lituanis tą laikotarpį buvo įvairiose stitute, jo akivąizdiniame
ministratoriaus teises.
tinę mokyklą, aktyviai da pareigose: vyr. inžinieriaus, ir neakivaizdiniame skyriuPetras Buchas dirbo bu lyvavo Grandies ansamblio viceprezidento (VP Market- se. Vienus metus dėstė ir
halteriu, 1958 m. perėjo į veikloje, o jo šokių grupė ing and Sales), Tyrimo de jos dabartinėj gyvenamojoj
pedagoginį darbą, būdamas je šokusi apie 10 metų.
partamento gen. direktoriu
(Nukelta į 10 psl.)
aukštesnėse mokyklose mo
Nuo studijų meto Vida mi ir kt.

F AUKŠTESNĮ
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9% palūkanos, 9.42% metinio prieaugio %. Palūkanos iširi1-,
mos metų ketvirčiais.

Daug didesnę asmeninę naudę turėsite taupomoje
sąskaitoje uždirbdami 9% palūkanų, negu gaudami
tik 5.5%. Joks bankas ar Savings & Loan nemoka
tiek, kiek moka KASA.
Taupomoje sąskaitoje, turėdami kad tik ir minimu
mą — $5.00, uždirbsite palūkanų 9%. Iš taupomo
sios sąskaitos pinigus išimti, arba j ją įnešti galite
kada tik pageidaujate, be jokių baudų. Kasoje
saugu! Saugu, nes visos sąskaitos iki $100,000
apdraustos federalinės valdžios, National Credit
Union Administration. Saugiau ir būti negali.
KASA yra lojali, draugiška ir konfidencijali visuose
finansiniuose aptarnavimuose.
Ateikite ir įsijunkite į Kasos narių šeimą!

Lietuvių Federalinė Kredito Unija

2615 West 71st Street 1445 South 50th Avenue
Chicago. Illinois 60629 Cicero, Illinois 60650
(312)737-2110
(312)656-2201
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Vienybėje
stiprybė...

Kalbos vargai
T. Klyga

(Atkelta iš 9 psl.)

vietoj, Lemonto Maironio
lituanistinėj mokykloj.
Visuomeniniame darbe
Vilija reiškiasi nuo pat vai
kystės. Pradėjusi skautavimą paukštyte, nūn yra Aka
deminio Skautų Sąjūdžio filisterė. Vilija dirbo įvairio
se pareigose JAV Lietuvių
Bendruomenėje, įskaitant ir
IX tarybos nare. ALT S-gon
įsijungė 1978 m., kai jos
motina ir močiutė priklau
sė iš seniau. Vilija yra bu
vusi Amerikos Lietuvių
Mokytojų S-gos pirmininkė,
steigėja ir pirmoji pirmi
ninkė Lietuvių Studentų
Klubo St. Xavier College.
Taip pat ji priklauso Lietu
vių Moterų Federacijai, Li
thuanian Womens Club,
American Institute of Biological Sciences, American
Chiropractic Association ir
daugeliui kitų.
Vilija pažįstama chicagiškiams lietuviams, iš jos
rūpestingai, reikiamai pa
siruošus, pravedamų rengi
nių, minėjimų. Ji yra kaip
pranešėja pravedusi tarp
kitų ir tokių renginių pro
gramas : Dirvos vakarų,
įteikiant novelės konkurso
laureatei B. Pūkelevičiūtei
premiją, Amerikos Lietuvių
Tarybos vasario 16 d. mi
nėjimą Maria HS auditori
joje 1980 .m. VI Laisvojo
Pasaulio Lietuvių Tautinės
Šokių šventę ir kt.

★
Taip bendrais bruožais
aptarti, atrodo, Amerikos
Lietuvių Tautinės Sąjungos
valdybos nariai. Jie išrink
ti į šias pareigas sąjungos
seimo, 1984 m. gegužės 27

Stasio Butkaus Šaulių kuopos susirinkime, Tautos Fondo Detroite pirm. Jurgis Mikaila ir
Vladas Staškus įteikė Tautos Fondo aukuotojams padėkos diplomus. Iš kairės: Vincas Tamošiūnas,
Vladas Staškus, Jurgis Mikaila, Stasys Bartkus ir Alfonsas Lukas.
K. Sragausko nuotr.

Nauja knyga - 'PETRAS KARUŽA’
Šiom dienom iš spaudos
išėjo nauja knyga — "Pet
ras Karuža”. Tai prieš 50
metų (1933 m.) mirusio
jauno poeto, žurnalisto ir
kultūrininko Petro Karu
žos raštai — jo poezija

d. posėdžio nutarimu. Malo
nu pastebėti, kad naujoji
valdyba, kiekvienas jos na
rys, yra jau rūpestingai įsi
jungęs į darbą. Nežiūrint į
narių amžiaus skirtumus,
kiekvienas jų reiškia savo
mintis sąjungos veiklos
klausimais, siūlo veikimo
būdus ir priemones. Turė
tuose posėdžiuose sudarytas
veiklos planas, kuris siunti
nėjamas skyriams ir tary
bos nariams susipažinti ir
vykdyti.
Mečys Valiukėnas

AUDRA
Travel
kviečia keliauti kartu
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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

ininkė—Audronė Našlėnaltė-SImon

"Giesmės apie daiktus ir
žmones", jo beletristinės
kūrybos
bandymai,
jo
straipsniai literatūrinėmis
ir kultūrinėmis temomis,
knygų recenzijos ir kita. Į
knygą sudėtas geras pluoš
tas Petro Karužos bičiulių
atsiminimų, o ilgiausią at
siminimų rašinį (per 100
puslapių) parašė Petro Ka
ružos jaunesnysis brolis
Kazys, dabar gyvenąs Kali
fornijoje. Jis šią knygą ir
išleido, pagerbdamas savo
prieš 50 metų amžinybėn
išėjusį, bet jau literatūroje
gabiai pasireikšti spėjusį
brolį, šie Kazio atsiminimai
yra plataus maštabo, tai yra
ne vien tik brolio apie brolį,
bet ir apskritai apie anų
laikų kultūrinį ir visuome
ninį gyvenimą Lietuvoj,
ypač Vilkaviškio apylinkė
se.
Knygą redagavo Petro
Karužos studijų meto kole
gos bei bičiuliai Antanas
Vaičiulaitis ir Bernardas
Brazdžionis. Pridėta ir iš
sami Mato Jurkyno dar
1933 m. parašyta Petro Ka
ružos biografija, iš kurios
aiškėja, kad Petras Karuža
buvo gimęs 1908 m. gegu
žės 15 d. Škotijoje, kur tada
jo tėvai gyveno, nors Lie
tuvių enciklopedijoje (XI
tome) pažymėta, kad gimęs
1906 m. balandžio 17 d.
Tikresnė Mato Jurkyno
duota data.
Knygą puošia Petro Ka
ružos nuotrauka su jo pa
ties autografu, taipgi kele
tas nuotraukų įvairiais at
vejais ir apie keliasdešimt
nuotraukų iš ano meto kul
tūrinio ir visuomenino gy
venimo, ypač iš Vilkaviškio
gimnazijos.
Petro Karužos poezijos
rinkinys "Giesmės apie
daiktus ir žmones” buvo su
darytas dar paties auto
riaus, bet jį išleido "Saka
lo” knygų leidimo bendrovė
netrukus po poeto mirties
dar tais pačiais 1933 m.

Dabar tas rinkinys jau bib
liografinė retenybė, tad ge
rai pasitarnauta skaityto
jams jį iš naujo šioj kny
goj perspausdinant su pa
pildymais.
Petras Karuža, baigęs
Vilkaviškio gimnaziją 1928
m., buvo studijavęs Lietu
vos universitete prancūzų ir
lietuvių literatūras ir peda
gogiką, ruošiantis gimnazi
jos mokytojo darbui, bet jį
labiau traukė literatūros ir
spaudos darbas. Kurį laiką
jis buvo dienraščio "Rytas”
redaktorius, ten rašęs pa
saulinės politikos apžvalgas,
vėliau dirbo valstybinėj fil
mų tikrinimo įstaigoj. Yra
buvęs Lietuvių rašytojų
draugijos valdyboje, bend
radarbiavo įvairiuose nepri
klausomos Lietuvos žurna
luose, kaip Naujoji Romu
va, židinys, Akademikas ir
kiti.
Nors ir jaunas miręs,
Petras Karuža jau buvo
spėjęs pasireikšti kaip nau
jos formos poetas, kovojęs
dėl kūrybinės laisvės, nors
ir nepasidavęs šių dienų po
ezijos kraštutinumams. Ra
šė daugiausia patriotiniais
ir visuomeniniais motyvais,
keldamas romantinės pra
eities nuotaikas ir aktualias
aro meto temas, čia jis ar
timesnis Antano Miškinio
kūrybai, kaip pvz. eilėraš
tyje "Lietuvai”:
Lietuva, žeme kryžių ir
smūtkelių,
Šalie artojų su baltais
trynyčiais.
Kodėl parymai prie dulkėto
kelio
Lygu juodalksnis samanotos
gryčios? .

Knyga išleista dailiai,
kietais viršeliais, tiražas
1000 egz., 408 psl., kaina
$15.00. Spausdino "Draugo”
spaustuvė Chicagoje. Kny
gą išleisti pagelbėjo mece
natai Jadvyga Karužienė,
dr. Šarūnas Karuža, Elena
Karužaitė-Venckus.
(ar)
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ.

Sakoma, tikrą siuvėją
pažinsi iš to, kaip jis dra
bužio smulkmenas tvarkin
gai užbaigia — kaip visus
kampučius, atvartėlius, siū
lių galus pavyzdingai su
siuva. Taip rašto kalbai
svarbi skyryba, nes ji min
tis tiksliai sutvarko, išryš
kina, kas svarbiau, o kas
mažiau svarbu. Iš skyrybos
tuoj pažįstam, ar tikras
rašto žmogus, ar tik šiaip
prielipą, "plunksnos plium
pis”, kaip kadaise vadinta.
Va skliausteliai — kam
jų reikia? Ogi minčiai tiks
liau išreikšti. Juose įterptas
žodis ar sakinys nėra savai
mingas sintaksės vienetas,
o tik pirmiau einančios min
ties papildymas, pašalinis
prieduras. štai:
Išvyka pavyko, nors ge
rokai pavargom (pasitaikė
itin tvankus oras). Teta tu
ri keturias rainas kates
(buvo šešios, bet dvi atida
vė kaimynams).
Matom, skliausteliuos
įterpta mintis tik pirmą sa
kinį papildo, todėl taškas
dėtinas po skliaustelių, nes
jis reiškia galutinai baigtą
mintį.
Dažnai darome klaida,
kai taškas įrašomas po pir
mojo sakinio, taip ta
skliausteliuose pastaba lie
ka bemaž beprasmė, nerei
kalinga ; irgi gramatiškai
netinkama, tartum šalutinis
sakinys be pagrindinio:
Koncertas puikiai pasise
kė. (Ypač nulėmė solistai).
Paskui dar buvo šokiai ir
vaišės, šis pavyzdys rodo,
kokia maišatis, kai solistus
prišliejam ne prie koncerto,
o tik prie šokių su vaišėm.
Kitas pavyzdys. Alytė
mėgsta muziką. (Vardinėm
gavo dovanų ir kankles) Jos
draugė Gintė gabi šokėja...
čia irgi taškas ne vietoj,
tai mintys sujauktos: kank
lės tašku atskirtos nuo mu
zikės Alytės ir prijungtos
prie šokėjos ...
Dėmėkimės dėsnius: 1.
Taškas reiškia baigtą min
tį su visais paaiškinimais,
o po taško pradedam ką
nors naujo. 2. žodžiai
skliausteliuose tėra pirmes
nės minties papildymas, to
dėl nuo jos neatskirtini taš
ku. 3. Niekad prieš skliaus
telius nerašykim taško, o po
taško pradėti naują mintį
skliausteliais tikrai netin
ka. Pvz. argi kas pradeda
straipsnį išsyk skliauste
liais? ..

0WNER OPERATORS WANTED
Trailer Transit, a fast growing com
pany, needs -2 or 3 axle tractors to
pull empty trailers nationwide. Wc
pay all permils except Indiana base
plate and Ohio Hut. We pay 71% of
gro_S8, load ratio 80-85%, weekly
settlement, 50% advance on each
Load. Group health insurance avail*
able througn company. All our oper
ations people are exowner operators
or drivei^.if you are 23 years old or
older and you think ynu and your
equipment can pass all D.O.T. requirements call 800-821-6093 (India
na) 800*343-2229 (all others) ask
for BOB.___________________ (25-28)

1984 m. rugpiūčio 2 d.
★★★
— Ar jau pasirengei ke
lionei? — klausiu kaimyną
Tamošiuką, karpantį peržy
dėjusi raudonžiedį krūmą.
— Eik tu sau! Laikraš
čiai rašo, kad iš šventės
nieko nebus. Nevažiuosiu,
nors Aldona spirte spiria!
— Suprasi mūsų laikraš
čius! Jie mėgdžioja ameri-_
kiečius. Kai parašo neigia
mai, skaitytojai labiau su
sidomi apie tai tuojau pa
skaito, Atsimeni, kas darėsi
prieš paskutinį operos spek
taklį ? Rengiaus važiuot,
bet spaudos paklausiau, nes
visa gerkle šaukė, rėkė, kad
žmonės naujos salės nesu
ras, kad į ją ne daug kas
teatvažiuos, kad rengėjai
skolų neišsimokės. Betgi ir
suvažiavo, ir smarkiai pa
plojo, ii- operai padėjo iš
skolų išsikrapštyti. Paskui
tie patys rašeivos gyrė, di
džiavosi lietuviškos operos
pasisekimu.
— Tu vis kitoniškai nu
kalbi, vis kažkaip adventiš
kai! Aš kartais beveik ne
suprantu, kai pradedi filo
sofuoti — numojo ranka
Tamošiukas, rinkdamas žo
lėje pasiskleidusias šakas.
Po to pasikalbėjimo nei
Tamošiuko, nei jo Aldonos
neatleidau iki paskutinės
dienos. Sakiau, pats nuve
šiu ir parvešiu, gal net nak
vynę surasiu, jeigu Cleve
lande nepataikys ant senų
pažįstamų. Kelionė, sakiau,
irgi daug nekainuos, tik
benzinas. O jei anksti rytą
išvažiuosim, tai nereikės nei
už nakvynę pakeliui mokė
ti. Kai visas išlaidas padalinsim į tris dalis, tai bus
vieni niekai, palyginus su
lėktuvo bilietais.
Taip ankstyvą penktadie
nio rytą ir išdūmėme Cle
velando link. Kelionės pla
nus šiek tiek sumaišė Al
dona. Kaip sena ožka, ji
užsispyrė vakarienei sustoti
gerame restorane, o iš to
kio greitai neišeisi. Taip
krauju pasruvusį jautienos
kepsnį užgerdami raudonu
vyneliu ir vienas kitam ge
ros tolimesnės kelionės be
linkėdami, sulaukėme anks
tyvųjų gaidžių giedojimo
valandos. Teko ieškotis nak
vynės, o sekantį rytą pra
miegojome iki pusiaudienio.
Betgi į šokių festivalio ati
darymą vistiek suspėjome.
Pasistatę automobilį už
kelių skersgatvių nuo baž
nyčios šventoriaus, kurį clevelandiečiai vadina, berods,
Rūpintojėlio aikšte, ristele
bėgome į susirinkusių pu
sę, nes nuo ilgo sėdėjimo
raumenys ir kraujas gys
lose buvo kaip apmiręs.
Aikštėje radome tikrą
kermošių. Susirinkusieji ir
suvažiavusieji spaudė vie
ni kitiems rankas, seniau
matytus atpažinę, griebė į
glėbį, pakšt, pakšt, pakšte
lėjo į vieną žandą, jei dvie
jų pakštelėjimų neužteko,
pakštelėjo į kitą. Mačiau,
kaip iš pavy.do varpinė krai
pė galvą ir truputį linkte
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lėjo į mano pusę, kai už garsiau kalbančių svečių
kalbinau praeinantį.
balsus nustelbė gražios po
— Kas toks būsi? — pa nios kvietimas pasivaišinti.
klausiau aukštą, kaip kartį, Mano skilvys jau seniai sig
vyrą. — Lyg ir matytas.
nalizavo, kad nuo labai ank
— Nepažįstu, — piktokai styvo pusiaudienio nieko ne
atsakė užkabintasis, sukda ragavęs, todėl, be didelių
mas į kairėje susimetusių mandagumo taisyklių, šo
kau į eilę kuone pats pir
niujorkiečių būrį.
— Palauk, palauk, — masis. Paskui su kupiną
šaukiu iš paskos. — Ar pats lėkšte ir dar vienu stiklu
nebūsi Praniokas iš Lupi rankose sustojau salės tarp
duryje, ieškodamas tinka
kų?
Iš karto nenorėjau saky mo stalo, šiandien mano
ti, kad mudu Lupikų kai dėmesys krypo į gražiąją
mo karves penkias vasaras lytį, todėl sukau į dešinę,
drauge ganėme, kol tėvai kur jau sėdėjo kelios apy
neišvežė į Biržų gimnaziją. jaunės ir apygražės mote

ranke, įsukta į auksinių vie
lų tinklus. — Visi kuo nors
prisidėjom, o toks maurojantis profesionalas, kurio
pavardė laikoma paslaptyje,
paklojo net trejetą tūkstan
čių!
Nors gėrimai kaitino vei
dą, bet nuo tų žodžių mane
išpylė šaltas prakaitas. Aš
tik porą loterijos knygelių
tenupirkau, iš jų didžiąją
bilietų dalį kitiems parda
viau! Na, bet už tat iš toli
atvažiavau, pats sau aiški
nausi, vien už benziną apie
porą šimtų išleisiu, juk ma
no limuzinas ne žemaitukas,

Iš linksmosios pusės

Šokių šventės radinys
HUMORESKA

— O, kad tave kur paraliai! Taigi tu Balkių Ka
zimieras! Tas, kur paūgė
jęs Onutės kiemo vartelius
kilnojai! — pagaliau at
kreipė į mane dėmesį Pra
niokas.
— Tas pats. Tas pats, kur
per žolinės atlaidus tavo
dviračiui padangas nulei
dau, kad jos namo negalė
tum parvežt!
— O jos vistiek negavai,
j Sadeikių kaimą nutekėjo!
— smagiai nusijuokė Pra
niokas, tempdamas mane į
aikštės pakraštį; paskui
įsileido į smulkią savo gy
venimo ir nuotykių istori
ją. Nebeišgirdau, nei kas
šokių festivalį atidarė, nei
kas aukurą uždegė, o kai
susiradau Tamošiuką ir Al
dutę, šventorius buvo apy
tuštis. Su jais patraukiau į
lietuvių namus, į šventės
rengėjų vaišes. .
Iki šiol Clevelandą tik
pravažiuodavau. Po Chica
gos jis man atrodė taip,
kaip Radviliškis po Kauno:
tik gili provincija ir vis
kas. Dėl to dabar dairiausi
į visas puses ir nenoromis
dėjausi į galvą kiekvieną
smulkmeną. Juk ne veltui
laikraščiuose rašė apie šį
miestą su didele doze abe
jojimų. Niekaip nenorėjau
tikėti, kad čia lietuvių na
mai neapsamanoję, kad jų
stogas nesusikuprojęs, neap
augęs kerpėmis, kad laiptai
į jų salę ir svetainė dar ne
spėjusiu nusitrinti kilimu
išklota, o pati salė tokio
dydžio, kaip mano tėvo klo
jimas, kuriame ant vidurio
skersbalkio kabėjo supynei
virvė. Jei nebūčiau pastebė
jęs lauko pusėje virš durų
užrašo, būčiau galvojęs, kad
tas namas tik šiai šventei
išnuomotas.
Svetainėje pasimečiau su
savo bendrakeleiviais, prirėmiau barą ir ilgokai gaivi
nau troškulį. Vis garsiau ir

VLADĖ BUTKIENĖ

rys. Dėl tokių aš į šventę
važiavau, nors niekam nesisakiau.
— Iš kur ponas būsi? —
susidomėjo viena smulkaus
sudėjimo moteris, kai man
dagiai atitraukiau šalia jos
kėdę, paklausęs ar ji laisva.
— Tiesiog iš Biržų, —
atkirtau.
— Ar tikrai? — nuste
bo ji. — Iš kur jūs čia,
Amerikoj ?
— O, aš — dūšia be vie
tos, — tyčiomis numykiau,
norėdamas sudominti prie
stalo sėdinčias moteris ir
primerkiau a š a r ojančias
akis, nes jų cigarečių dū
mai palukė tiesiog į mano
veidą, lyg norėdami pasa
kyti, kad ne visi baidosi
netikėtos mirties taip, kaip
aš.
— Matot, ponas, — ren
gėsi kažką sakyti priešais
sėdinti moteris, bet kažko
dėl pakeitė nuomonę ir pa
klausė? — Kuo jūs vardu?
— Balkių Kazimieras,
nuo Biržų, — kaimiškai
pasisakiau, — ne našlys, ne
vedęs ir nepersiskyręs.
— Aš Angelė Rūgytė, —
užbėgo kitoms už akių gre
ta manęs sėdinčioj!.
— Malonu susipažinti, —
pašokau nuo kėdės ir man
dagiai nusilenkiau, nes atė
jo pats laikas Lupikų kai
miškumo nusikratyti.
Kitų mbterų pavardės
pralėkė pro ausis kaip mu
sių zirzimas, bet ir joms
sakau, kad labai malonu su
sipažinti su Clevelando rū
tom ir lelijom.
Valgydamas giriu vaišes,
nes lėkštėje tarp kimšto
paršiuko plonų riekučių į
mane žiūri rausvi vėžio ga
balai, skilandžio riekė ir
margutėlių daržovių kau
pas.
— čia vieno mūsų mili
jonieriaus geraširdystė, —
paaiškina tamsiaplaukė po
nia su didele gintarine apy

avižom nepašersi, vandeniu
nepagirdysi. Tuo save patei
sinęs, drauge su panele Rū
gyte vėl nuėjau prie vaišių
stalo, šį kartą dėjausi ma
žiau, nes pusbliūdžių dug
nuose jau galėjau aiškiai
matyti nupieštas įvairia
spalves gėles.
Bebaigiant valgyti, šven
tės rengėjai pradėjo dalinti
šokių instruktoriams padė
kos žymenis. Man širdį su
spaudė pavydas. Jaunas bū
damas rėžiau suktinius, su
studentais važinėjau po Vil
niaus apylinkes šokdamas
Malūną ir Oželį, paskui ap
kabinęs stengiausi atlietu
vinti vilnietiško kaimo mer
giotes, bet tada niekas me
dalių nedalino. Dabar, nors
bėk prie scenos ir atimk jį
iš kokios nors panelės!
Neužilgo vaišių dalyviai
pradėjo leistis laiptais že
myn, o aš rimtai susirūpi
nau nakvyne. Tokie reikalai
man iš anksto niekados ne
kvaršino galvos, nes iki šiol
patiltėje nakvoti neteko.
Tai prisiminęs, panelės Rū
gytės nebeišleidžiu iš akių.
Siūlau išgerti, kalbinu, gi
riu šukuoseną, aukšta gu
ba sukeltą ant pakaušio,
parištą tautine juostele su
įaustu Vilniumi, lygiai to
kia, kaip mano knygoje. At
kreipiu dėmesį į sunkią gin
tarų eilutę, pasiskleidusią
jos baltoje, kaip marmuras,
pakaklėje. O Rūgytė šneki,
traški, tik žaižaruoja aki
mis, juokiasi, rodo gana tie
sius dantukus. Nedrįstu jos
pertraukti, kad nesugadin
čiau apie save gero įspū
džio, leidžiu jai kalbėti, kol
salės kampuose pradeda
gesti šviesos, o svetainėje
visiškai nutyla stiklelių
skambesys.
Per tą laiką mudviejų
pažintis pasiekia tokį laips
nį, kad vienas kitą vadina
me vardais.
— Gal, Kaziuk, norėtum

★ ★★
pavažiuot į centrą? Ten
Clevelando burmistras už
leido miesto auditoriją mū
sų jaunimui.
— Jeigu kelią rodysi, tai
mielai! — atsakau, nes jau
čiu, kad nakvynės klausi
mas baigia išsispręsti.
Gerokai po dvyliktos nak
ties atsirandame miesto
centre.
— Taigi, va, jūs ir dan
goraižį beturį! — apsimetu
nustebęs.
— Neįžeidinėk mūsų
miesto, — piktokai atkerta
Angelė. — Clevelandas yra
visos Amerikos centras —
best location in the nation,
— prideda dar ir angliškai.
— Per jį nuvažiuosi į Ry
tus, į Pietus, į Vakarus, net
Kanada čia pat!
— O aš girdėjau visai ki
taip. Chicagiškiai sako, kad
jūs tik kažkoks nesusipra
timas ant ežero kranto: a
mistake on the lake!
— Šoku lauk iš mašinos!
— sušunka Angelė, — su
tokiu nenoriu reikalų turėt!
Bet tuo metu jau mes
ieškome vietos automobi
liui pastatyti, ir jos pasi
piktinimas nuslūgsta.
Susipažinimo vakaras ma
ne trenkte pertrenkė: vi,
sam milijoniniam miestui
statytą auditoriją užpildė
vieni lietuviai ir tik dalis
visų suvažiavusių, tik jau
nesnieji. Ant plačių laiptų
jie stoviniavo pulkais, gat
vė aidėjo lietuvių kalba.
Atsimušę garsai į daugia
aukščių pastatų sienas, kilo
aukštyn arba liejosi Erie
ežero paviršiumi. Vestibiu
lyje pro stovinčius negalė
jai prasistumti į salę, kur
minios jaunų veidų švytė
jo prie stalų, stovėjo prie
gėrimų baro, smagiai suko
si šokių aikštėje. Salė dūz
gė, kaip bičių avilys, o kai
užgrojo muzika, dundėjo,
drebėjo sienos.
Nuperku škotiškos, vieną
stiklą Angelei, kitą sau.
Abu dairomės, kur prisi
glausti. Ji suranda pažįs
tamų, prie jų prisėda, o aš
imu plavinėti po salę vie
nas.
Mergaitės
plonos,
lanksčios, kaip nendrės,
traukte traukia į save akis.
Užkalbinu vieną, einančią
pro šalį. Ji permeta mane
kritišku žvilgsniu ir nuste
busi sušunka: — Dėde Ka
zy, kaip čia atsiradai? Ko
dėl mamai nieko nerašei?
Ir pataikyk tu man, ant
giminaitės galvoju, kaip
kūju į galvą trenktas.
— Sveika gyva, Ramuniuk, ar mama, tėtis irgi
atvažiavo ?
— Yra jie irgi, — atsako
ji, pamoja ranka ir dings
ta maišatyje, prisišliejusi
prie barzdoto vyruko.
Po tokio nesėkmingo
žingsnio mergaičių link,
grįžtu pas Rūgytę.
— Matom, kad svečias
apie jaunąsias mergaites
sukasi, — juokauja ji, —
matyt, mes jam per senos.
(Bus daugiau)
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PATARIMAI ATOSTOGAUJANTIEMS
FLORIDOJE
Floridos Atlanto pakraš
tys, daug tirščiau apgyven
tas, negu vakarinis pakraš
tys, kaip Fort Myers, St.
Petersburg ir toliau šiaurėn. žiema Atlanto pakraš
tyje temperatūra yra aukš
tesnė apie 10 F. laipsnių ir
vasarą žemesnė už vakari
nio pakraščio sritis. Atlan
to pakraštyje vasarą ir ru
denį, saulėtų dienų yra
apie 65%, žiemą ir pavasa
rį saulėtų dienų būna apie
70%. Realotivinis drėgnu
mas po piet ir naktyje 60%
ir ryte drėgmė padidėja iki
87%. Mažiausiai vandens
kritulių iškrinta vasario
mėnesį. Daugiausia van
dens kritulių iškrinta rug
sėjo ir spalio mėnesiais apie
8.83 inčai. šie pastarieji
mėnesiai vargina vasaroto
jus karščiu ir didele drėg
me. šitoje Atlanto srityje
aukščiausia t e m peratūra
yra liepos ir rugpiūčio mė
nesiais, vidurkis 90.3 F. Si
tais mėnesiais vandens tem
peratūra yra apie 85 F.
Reumatikams maudytis
yra patogus vanduo, nes
prie Pompano Beach ir Ft.
Lauderdale šilta srovė teka
tik per vieną mylią nuo
kranto. Bendrai paėmus
Floridos oras už šiaurinę
Amerikos dalį yra švelnes
nis, šiltesnis ir daugiau tin
kamas ligoniams ir pensi
ninkams. Jei ligonis turi
reumato iškraipytus — de
formuotus rankų ar kojų
pirštus tai Floridos oras ne
pataisys iškraipytų pirštų,
nes reumatas jau bus per

toli nuėjęs. Tuo atveju su
pagalba gydymo ir švelnes
nio ir šiltesnio oro, reuma
tinis procesas apstabdomas
ir neprogresuoja tai jau di
delis laimėjimas. Jei ligo
nis reumatikas ar su kita
liga, nemoka pasisaugoti,
nuo perdaug vartojamos
šaldymo sistemos, tai liga
gali pablogėti. Floridoje
p a r duotuvėse, bankuose,
valgyklose, bažnyčiose per
daug atšaldomas oras. Jei
oro temperatūra lauke yra
nuo 80 iki 90 F., tai įėjęs
į kokią nors įstaigą, ten
randi temperatūrą 65 F. Tai.
baisu. Įeini žmogus kaip iš
šiltos pirties į ledaunę. Jei
nenori, kad liga pablogėtų
arba, kad nenušaltum, prieš
eidamas į valgyklą arba į
kitas įstaigas, užsidėk ilgas
kelnes ar pasiimk megstuką.
Floridoje pietiniame At
lanto pakraštyje važiuoja
labai daug mašinų, kurios
sukelia daug dulkiu, dūmų
ir nuodingo dujų. Ypač tas
būna daugiau prie Atlanto
pakraščio didelių kelių. Prie
šitų kelių yra susigrūdę
moteliai, kur vasarotojai
kančia nuo automobilių dul
kių, dūmų, triukšmo ir du
jų. Nepatartina dėl to ap
sistoti motelyje prie didelio
kelio. Geriau apsistoti šo
ninėse gatvėse arba prie
Atlanto, kur pučia nuo jū
ros šviežias ir grynas oras.
Jei pasiimi motelį su vienu
arba dviems kambariais ir
šaldymo sistema pučia tie
siai į tave, tai tikrai gali
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gauti nušalimus su laringitais arba gali gauti pečių ir
kaklo uždegimus su sustingi
mu ir skausmais. Pavargęs
iš kelionės per naktį neuž
mik prie pučiančio šalto
oro. Kokią valandėlę atšal
dęs kambarį išjunk, šaldy
mą.
Blogas pavyzdys kaip
nereikią Floridoje atosto
gauti’: sėdi žmogus prie di
delio kelio motelyje su pa
mėlynavusiomis lūpomis ir
sunkiai kvėpuoja. Pro šito
sunkaus ligonio motelį va
žiuoja kas minutę apie 30
automobilių. Tokiam ligo
niui su širdies negalavimais
ii- kitiems su emphysema,
asthma, alergija, bronchi
tais, netinka tokia rietą.
Tokiems ligoniams patarti

na apsistoti toliau šoninėse
gatvėse. Jei važiuosite į
Floridą su mažais vaikais
tai labai saugokite juos
motelių maudymosi basei
nų, nes labai daug vaikų pri
geria. šiaurėje, daugelyje
vietų, maudymosi baseinai
turi būti aptverti tvora,
kad maži vaikai neįkristų,
Floridoje maudymosi basei
nai neaptverti.
Važiuodami Floridon, ap
sirūpinkite vaistais, nes čia
vaistai ir gydymas bran
gesnis. Florida poilsiui yra
geras kraštas, jei sveika
tos pagerinimui laikysitės
griežtai mediciniškų higie
nos taisyklių. Jei atostogau
dami nesilaikysite medici
niškų patarimų ir nušalsi
te, sveikata pablogės. Per
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DIAMOND SETTER
W1TH
CAST1NG
EXPER1ENCE.
MUŠT BE WILL!NC TO MOVĖ TO
1OWA. MUŠT BE WELL EXPERIENCED. SALARY OPEN.

Call 515-682-8975;
515-682-6543

VARDAS. PAVARDE:

PO $45.00 PAŽYMĖKITE NUMERI. APS K RITIMU

ADRESAS:

PO $50.00

ZIP:

STUDIO-D. P.O. BOX 51.5

Dr. K. Pautienis

VIDUTINIS DYDIS 22 x 8 in.

DROŽINĖTOS MEDYJE PAGAL ORIGINALIUS MUZIEJINIUS
RINKINIUS,
PUOŠNIOS IR BUDINGOS SAVO ĮVAIRUMU
KAINOS:

daug didelis saulės naudoji
masis, ypač blondinam,
kartais gali būti pavojin
ga. Jei tokie asmenys turi
kokias nors pigmentines
dėmes, odos pakilimus,
plaukuotus spuogelius, tai
labai kreipti dėmesį, kad jie
nuo saulės neparaustų, nepadidėtų ir jei pastebėsite
kokius
pakeitimus, tai
kreipkitės į gydytoją, kad
nei šsivystvtų piktybiniai
augliai.

BEVERLY SHORES, IN 46301 TELEF. (219)879-8633

(27-28)
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Paminklai ir bažnyčios
O

Jūratė Statkute de Rosales
Luko iškaltas paminklas
Caracas mieste

Atskirą lietuviško paliki
mo skyrių sudaro skulptū
ra. Jei dailininkas visada
išlaiko tam tikrą paveikslo
dvasinę nuosavybę ir jei
kiekvienas paveikslas yra
atžymimas su dailininko pa
varde, tai skulptorius daž
nai praktikoje įpuola į ano
nimą tą ypatingai tais at-.
vėjais, kai skulptūra yra di
desnio masto, turinti archi
tektūrinio papuošimo ar pa
minklo paskirtį.
Prieš keliasdešimt metų
Venezueloje kurį laiką gy
veno lietuvis skulptorius
Petras Lukas. Tuo metu
Caracas dar buvo mažas
miestas, bet jau jis buvo
pradėjęs plėstis. Už miesto
esančiuose kalnuose, viena
bendrovė parceliavo kalnuo
tą žemę, norėjo įkurti rezi
dencinę ištaigingą vietovę,
su klubu, baseinu ir pan.
Įvažiavimas į tą vietovę ėjo
siauru tarpekliu įspraustu
tarp dviejų aukštų uolų. Su
minėta bendrove dirbo lie
tuvis skulptorius Lukas.
Įvažiavimo vietoje, ant
aukštos keliolikos metrų
uolos, jis iškalė didžiulį
Pietų Amerikos laisvės ko
vų pradininko Francisco de
Miranda profilį. Naujasis
rezidencinis kvartalas buvo
pavadintas "Miranda” var
du.
Anais laikais, Miranda
kvartalas išrodė esąs toli už
miesto; sklypams pirkėjų
mažai teatsirado, bendrovė
įpuolė į finansinius sunku
mus. Netrukus išvyko iš
Venezuelos Lukas ir dau
giau ten negrįžo.
Šiandieną, Miranda vieto
vė yra pačiame mieste. Tai
yra ištaigingas didelių re
zidencijų kvartalas, į kurį
tegalima įvažiuoti pro var
tus, kuriuos atveria sar
gas. Vartai stovi prie uolos

nuo kurios žvelgia įspūdin
gas Mirandos profilis. Ba
reljefas jau yra tapęs vie
nas iš tradicinių miesto pa
puošimų. Kiek žmonių žino,
kad jį iškalė uoloje lietuvis
skulptorius Petras Lukas?
Net tie, kurie Miranda re
zidencijose gyvena, man
prisipažino, kad jie nežino
”iš kur tas atvaizdas atsi
rado”! Jaunesni lietuviai
Venezueloje, užklausti, ir
gi nežinojo, kad jį iškalė
lietuvis skulptorius.
Luko liko Venezueloje ke
letas aliejumi tapytų por
tretų ir labai geras a. a. Ri
mos Mažeikienės biustas.
Gausi Mažeikų šeima šian
dieną jau pamažu išeina į
vietinės "dinastijos” eiles,
tat ir motinos biustas įgija
specialu "vietinės dinasti
jos pradininkės” atspalvį.
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Kardinolo Mindszenty rankraštis, apibūdinantis Lietuvos
padėtį.

pradžia to turto atsiradi
mui.
Pažvelgus plačiau, čia įei
Skulptūra įveda mus į ki na ir vėlesnių laikų pasta
tą jai giminingą pasaulį: į tai, mūsų architektų darbas,
religinės tematikos meną. mūsų dailininkų vitražai ir
Apie jį verta plačiau pakal visa tai reiktų sužymėti.
bėti.
Juk vien Vatikano lietuviš
Ypatingai turtingą mūsų kos koplyčios statybos ir
kultūrinio palikimo dalį su puošimo detalės jau sudaro
daro išeivijoje bažnytinis, specialų lietuvių išeivijos
lietuvių sukrautas, turtas. atsiekimą. O ką bekalbėti
Jei Venezueloje (iš kurios apie viską, kas kraunasi
rašau) nėra lietuviškomis JAV-ėse, Kanadoje, Brazi
pastangomis statytų bažny lijoje, Argentinoje arba to
čių, tai tuose kraštuose, ku limoje Australijoje?
riuose būta "senosios” ko
lonijos, jų yra.
Mindszenti rankraštis
JAVsė-e, Brazilijoje ir
Kartais bažnytinės verty
Argentinoje, o gal ir Urug
vajuje bei Anglijoje, yra bės įgija visiškai kitokią
daug bažnytinių vertybių, formą. Viena jų yra doku
kurias sukrovė lietuviai iš mentinė forma. Pamenu,
eiviai. Dalis tų vertybių te kad Venezueloje vos porą
bėra lietuvių rankose, ta mėnesių prieš savo mirtį,
čiau labai didelė dalis jau 1976 metų pavasarį, Kardi
nuo lietuviškų centrų nuto nolas Mindszenty dalyvavo
lo. Nežiūrint to, tai yra lie Venezuelos lietuvių jam su
tuviško palikimo pėdsakai, ruoštame priėmime ir pasa
kurie turėtų būti surašyti, kė lietuviams kalbą. Nors
kataloguoti kol dar yra iš kardinolas veik visada kal
likęs gyvas šioks toks at bėdavęs į vengrus be užra
minimas, kad lietuviai davė šų, šį kartą jis buvo sura
šęs ranka savo kalbos met
►★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★A menis.
4
Kardinolo surašyti kalbos
♦
*
♦
"griaučiai” liko pas Vene
4
*
4 zueloje gyvenantį vengrų
♦
4
*
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 4 kapelioną. Mėnesį vėliau,
*
* kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai. 4 kardinolas, grįžęs į Europą,
4
♦
*
* mirė Vienoje. Lietuviai pra
*
♦ šyte išprašė iš vengrų ka
*
4
*
4 peliono, kad Mindszenčio
♦
♦ užrašus jis atiduotų lietu
♦
4
savings & Loan Association
♦
4 viams. Metais vėliau, ir
♦
4 vengrų kapelionas staiga
♦
1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650 4
♦
mirė.
♦
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
Mindszenčio rankraštį'
♦
♦
Willowbrook, III. 60521
Venezuelos lietuviai pasiun
♦
tė Balzeko muziejui į Chi♦
Phones: Chicago: (312) 242-4395
♦
cagą. Ateityje, jei kas pa
♦
_
Cicero: (312) 656-6330
norės nagrinėti Lietuvos
*
FSLK
Willowbrook: (312) 789-0777
♦
katalikų
persekiojimo lai
♦
♦
kotarpį
po
1944 metų, Min
4
JOSEPH F. GRIBAUSKAS
Dennis N. Gribauskas
*
EXECUTIVE SECRETARY
4 dszenčio ranka surašyta jo
Senor Viee-President/
♦
4
*
Willowbrook Manager
4 nuomonė apie lietuvių ka
*
4
talikų persekiojimą bus įdo
♦
9-8; Tues.. Thurs.. Fri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wtd. >
♦ Oprn
mus ir vertingas dokumen
*
X★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ tas. Tai yra konkretus pa
Lietuviškų bažnyčių menas

—

vyzdys dokumento, kurio
egzistencija turėtų būti at
žymėta būsimam tyrinėto
jui kompiuterio sąraše.
šv. Kazimiero relikvija

Kai kartą prieš kelioliką
metų Venezuelos kapelionas
A. Perkumas lankėsi Chica
goje, jis apsistojo pas vie
nus Venezuelos lietuvius ir
susipažino su jų artimais
lietuviais kaimynais. Viena
lietuvė kaimynė kapelionui
patikėjo iš Lietuvos išvež
tą Šv. Kazimiero relikviją.
Patikrinus, pasirodė, kad
relikviją lydi rimti autentifikacijos dokumentai, pa
tvirtinti Vatikane.

TAUPYKITE DABAR

St. Anthony

Caracase 1972 m. atidengtas
bareljefas vaizduojantis šv.
Kazimierą ir greta buvo įmū
ryta dėžutė su relikvija.

Relikvijos savininkė buvo
giliai susirūpinusi dėl toli
mesnio relikvijos likimo. Iš
Venezuelos atvykęs lietuvis
kunigas, josios paprašytas,
jai prižadėjo relikvijai rasti
tinkamą vietą.
Grįžęs į Venezuelą su re
likvija, kapelionas ilgai abe
jojo, kur ją dėti. Nenusimatė, kad Venezuelos lie

tuviai turėtų galimybių pa
sistatyti savo bažnyčią ar
net koplyčią, tačiau kunigas
vilties nenustojo ir kantriai
laukė tinkamos vietos.
Pastatė kunigas lietuvių
namus La Vegos rajone,
Caracas mieste, netoli vie
tinės La Vegas bažnyčios,
tačiau relikvijos ten palikti
nenorėjo. 1967 metais, že
mės drebėjimas sugriovė
priešais lietuvių namus sto
vėjusią La Vegos senąją
bažnyčią taip, kad jos re
montuoti jau net nebuvo
galima. Per sekančius kelis
metus buvo pastatyta toje
vietoje visiškai nauja (ne
lietuvių) bažnyčia. Maž
daug tuo pat metu, valdžia
padarė pagrindinį perstaty
mą aikštės, kurioje stovėjo
naujoji bažnyčia ir lietuvių
namai. Buvo išgrįstas kolo
nijinio stiliaus bulvaras, vi
si į aikštę išeinantieji na
mai buvo atnaujinti išlai
kant senąjį kolonialinį aikš
tės stilių. Nutarė tuomet
kunigas Perkumas patalpin
ti šv. Kazimiero relikviją
naujai atstatytos bažnyčios
sienoje, iš lauko pusės, tie
siai priešais lietuvių namus.
Buvo užsakytas šv. Ka
zimiero atvaizdas (metalo
bareljefas) ir 1972 metų
kovo 3 d., per šv. Kazimie
rą, buvo įmūryta bažnyčios
sienoje anga. Joje buvo pa
talpinta relikvija, dedikaci
jos dokumentai ir žiupsnis
lietuviškos žemės.
Kas turėjo būti amžina,
pasirodė esąs trumpalaikis
dalykas. Lietuvių namai,
vos keliems metams praslin
kus, buvo išnuomoti sveti
miems. Liko relikvija lyg
apleistas atminimas, kad
kadaise šioje vietoje būta
lietuvių. Aikštės aplinka ir
gi pasidarė nesaugus netur
tingo priemiesčio kampas.
šiuometinė Venezuelos
LB Centro valdyba yra nu
mačiusi šv. Kazimiero re
likviją artimoje ateityje
perkelti iš La Vegos į Šv.
Kazimiero bažnyčią esan
čią Aragvos slėnyje. Suma
nymas turi kapeliono Perkumo pritarimą, nes yra
galvojama, kad relikviją
geriau atliks savo užduotį
tokioje vietovėje, kurioje
Šv. Kazimiero kultas yra
svarbi apylinkės gyvenimo
dalis ir kurioje pastoviai
lankosi visos Venezuelos
lietuviai.
čia vėl statau klausimą:
ar nevertėtų tokio pobūdžio
dalykus irgi įtraukti į išei
vijos palikimą atžyminčių
įrodymų sąrašą?
Kiek tokių įrašytinų, at
mintinų dalykų atsirastų
šiuo metu visose tose vie
tovėse, kuriose būta lietu
viškos emigracijos šio šimt
mečio pradžioje? Kiek to
kių įrašytinų dalykų atsi
rastų vėlesniuose lietuvių
katalikų statytuose pasta
tuose? Ar visa tai reikią
palikti be jokio atminimo,
kad čia lietuvių būta?
(Bus daugiau)
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Antanas Bernotas

JAV gegužės 11 d. atida
rė New Orleans mieste,
Louisianos valstijoje pa
saulinę parodą ir išleido jai
paminėti 20 centų pašto
ženklus. Pašto ženkluose
parodyta carakteringa tai
sričiai fauna ir flora.
lą paminėti 450 metų su
kakčiai, kai atradėjęs Jacį '
ques Cartier pasiekė Kana
dos krantus.
Prasid ėjus atradimų
karštligei "Naujajame Pa
saulyje” ir Prancūzijos ka
Tautinių šokių šventės metu suvažiavę į Clevelandą radijo darbuotojai buvo susirinkę
ralius Pranciškus I pasiun Lietuvių namuose, pasitarti radijo valandėlių reikalais.
V. Bacevičiaus nuotr.
tė jūrininką Jacųues Car
tier "vykti ir atrasti aukso
vas savo malone prašalins
Iki šiol, kaip taisyklė, pa ir kitų gėrybių” šiaurės "Naująja Prancūzija”, Carmaro
pavojų. Pirmieji tokie
saulinės parodos buvo ruo Amerikoje. Jacųues Cartier tier grįžo atgal į Prancūzi
vaidinimai
įvyko 1634 m.
šiamos kas ketveri metai. (1491-1557) dviem laivais ją ir St. Malo vėl pasiekė
ir
tebekartojami
iki šiol.
Paskutinė buvo irgi JAV 1534 m. balandžio 20 d. iš tų pačių metų rugsėjo 5 d.
Vaidinimų
sezonas
prasi
prieš dvejus metus Knox- plaukė iš Prancūzijos uosto Vėlesniais metais jis pada
deda gegužės mėnesį ir
ville, Tenn. mieste. Kaip Saint-Malo ir po 20 dienų rė dar dvi keliones pasiek
baigiasi
rugsėjo. Vaidinimą
damas
šv.
Lauryno
upe
vie

pranešama, be keleto pačių kelionės pasiekė Nevvfoundatlieka
vietos gyventojai,
tas,
kur
dabar
yra
Quebeco
JAV įvairiomis temomis lando salą. Iš ten jis per
kurie savo roles išmoksta
ir
Montrealio
miestai.
—
pavilionų, dar dalyvauja ir švento Lauryno įlanką pa
Bergmanui.
jau iš anksto. Vaidinimai
23 užsienio valstybės, jų siekė Kanados sausažemį ir Ta pačia proga ir Prancū
Hjalmar Frederik Berg- sutraukia tūkstančius tu
zija
išleido
2
frankų
pašto
tarpe Vatikanas su savo išlipo Gaspės pusiasalyje,
man (1883-1931), švedų ro ristų. Be to, vietos gyven
meno paroda, kuri praeitais dabar Quebeco provincijo ženklą lygiai to paties pie manistas ir dramaturgas
tojai verčiasi įvairių statumetais keliavo per visą je, kur susipažino su iro- šinio.
rašęs daug psichologinių lų ir devocionalijų gamyba.
kėzų ir huronų indėnais. Iš
Ameriką.
ŠVEDIJA išleido 1.80 romanų ir dramų, jungęs
lipimo vietoje vėliau buvo
realizmą su humoru ir gro
KANADA balandžio 20 pastatytas paminklas. At ■ kronų pašto ženklą pagerb
NATIONWIDE
teskine
fantazija, laikomas
išleido 32 centu pašto ženk- rastąsias žemes pavadino ti dramaturgui Hjalmar
INSURANCE
vienu iš geriausių švedų li
Nat-oriwide is on yotr «•<*©
teratūroje. Parašė kelioliką
romanų ir dramų, sulaukęs
APDRAUDOS rei
didelio pasisekimo.
kalais geriausius patarna
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BM /uperior/avinę/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

!

NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS
ČEKIU SASKAITA
<•
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Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5%% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /avinę/
Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio
Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: "
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00,

šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

V. VOKIETIJA išleido 60
pfenigių pašto ženklą pa
minėti 350 metų sukakčiai,
kai buvo pradėti Kristaus
kančios vaidinimai Oberammergau miestelyje.

Pats Oberamm e r g a u
miestelis yra Aukšt. Bava
rijoje, Alpių prieškalniuose, už 100 kilometrų į piet
vakarius nuo Miuncheno.
Anuo metu apylinkėje siau
tė maro epidemija, ir mies
telio gyventojai pasižadėjo
kas dešimtį metų vaidinti
Kristaus kančią, jei Die-

vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 442-6810.

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street,
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im- ’
portuotų maisto produktų,
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro,
plokštelių, audinių, knygų
ir lietuviškų sveikinimo
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

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

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.

1984 m. rugpiūčio 2 d.

DIRVA

Nr. 29 — 15

METINĖ, TRADICINĖ LIETUVIŲ
KLUBO NARIŲ, JŲ ŠEIMŲ IR BIČIULIŲ

GEGUŽINĖ
įvyksta sekmadienį, rugpiūčio 19,
AUSTRŲ SODYBOJE, 8636 PEKIN RD.,
RUSSELL TWP.
Gegužinės pradžia 12 vai. ir pabaiga 6 v. v.
SENOJO PASAULIO
FESTIVALIS

01d World Plaza — East
185 gatvėš festivalis pra
sideda šį trečiadieni, rug
piūčio 1. šv. Juozapo gim
nazijos sporto aikštėje 6
vai. 45 min. vak. bus ofi
cialus festivalio atidary
mas, kuriame dalyvaus ve
teranų dalinys su vėliavo
mis, Clevelando ir Euclido
miestų merai, austrų pu
čiamųjų orkestras. Po ati
darymo iškilmių šokiai iki
11 vai. vak. grojant geriau
siam Kanados polkų orkes
trui.
Ketvirtadienį, penktadie
nį ir šeštadieni įvairios pro
gramos prasidės 4 vai. p. p.
šeštadienį etninių sriubų
kontestą praves WERE ra
dijo kulinarijos programos
vedėja Donna Adams. Už
sriubas skiriami penki pri
zai. Blankus sriubų kontestui galima gauti Lietuvių
klube. Sekmadienį, rugpiū
čio 5, 1 lval. 30 min. di

džioje palapinėje šoks Slo
vėnų tautinio meno institu
to šokėjai, gros lenkų or
kestras, o po programos šo
kiai iki 10 vai. vak.
Lietuvių klubas prie sa
vųjų namų — East 185 gat
vėje turės palapinaitę ir
pardavinės lietuviškus val
gius.
Visi kviečiami rugpiūčio
1-5 dienomis aplankyti Se
nojo pasaulio festivalį East
185 gatvėje.

Klubas dabar turi 1500 registruotų narių.
Pridėkime jų šeimas ir bičiulius, tai gegužinėje
turėtų būti virš 2000 žmonių. Nariams ir jų šei
moms įėjimas veltui, svečiams — 1 dol.
Klubo šeimininkės paruoš skanių valgių, alus
ir sodos veltui, šokiams gros orkestras.
Gegužinėje bus įvairių pramogų, daug laimė
jimų, vaikams ir suaugusiems žaidimai su prizais.
Ateikite visi pasidžiaugti gražia gamta, pa
bendrauti ir pasilinksminti.
Klubo vedėjai laukia jūsų visų, žada tikrai
gražiai pavaišinti ir palinksminti.
Visi lietuviai skuba į Lietuvių klubo gegužinę!

• A. A. Elena Vyšniaus
kienė staiga mirė š. m. lie-

nos 29 d. sulaukusi 86 me
tų.' Pašarvota antradienį
Jakubs & Son koplyčioje, ir
bus laidojama Chicagoje.

• Dr. Romualdas ir Nijo
lė Kašubai buvo trim savai

• Tėvynės Garsų radijų
programas rugpiūčio mėne

Pranešame savo klijentams ir visuomenei,
kad mes dar priimame siuntinius į Lietuvą ir
Sovietų Sąjungos kraštus.
Mūsų įstaiga čia veikia virš 30 metų ir mūsų
klijentai nebuvo nusivylę mūsų sąžiningu patar
navimu.
Mūsų įstaiga duos jums geriausį patarnavimą
ir atneštus jūsų daiktus pasiųs jūsų artimiesiems.
Neneškite mums kitų agentūrų sugrąžintus
siuntinius. Prieš tai pirma paskambinkite mūsų
įstaigai.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
6089 STATĖ RD., PARMA, OHIO 44134
TEL. (216) 884-1738
(29-30)
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VIENINTELIS LIETUVIŲ

kredito kooperatyvas
OHIO VALSTIJOJE.

Būstinė: DIEVO MOTINOS NUOLATINĖS
PAGALBOS PARAPIJOS PATALPOSE.
Darbo valandos; Sekmadieniais nuo
11:00 vai. ryto iki 1:00 vai. po pietų.

MOKAME UŽ:
Taupymo sąskaitas 6%
(Passbook savings) sąs
kaitoje turi būti nema
žiau kaip $100.00 (20
šėrų).

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

tėm išvykę į Japoniją. Ke
lionės tikslas buvo dr. R.
Kašubos dalyvavimas tarp
• Dr. Dalios Bložytės,
• RUGPIŪČIO 12 D. SI.A
tautiniame inžinierių suva
136 kuopos gegužinė Gaižučio
veterinarijos klausimais po
žiavime Japonijoj. Tokyo sodyboje.
kalbiai televizijoje (5 ka
Universitety of Technology
• RUGPIŪČIO 24-26 D. D.
nalas) būna kiekvieną sa
jis skaitė paskaitą, kuria — Neringos ir Pilėnų tuntų sa
vaitę ne trečiadieniais, kaip
ypač domėjosi japonų mok vaitgalio stovykla, Camp Wankad Dirvoje buvo paskelb
slininkai. Pakeliui į namus dalee. Pelee Island, Ontario.
ta, bet antradieniais, tarp buvo dar sustoję Honkonge
• RUGSĖJO 2 D. Balfo ge
5 ir 6 vai. popietinėse ži ir Singapūre.
gužinė prie ežero.
niose.

IMAME Už:
Asmenines paskolas 14%
(nuošimčiai skaičiuojami
nuo pradžios mėnesio ne
apmokėtos skolos).

’SUPER SHARE’ SĄSKAITA 9%
($2,500 IR DAUGIAU)

Visi indėliai apdrausti su NDGC (National Deposit
Guarantee Corporation) pagal Statė of Ohio
Credit Union Law — Section 1733.041.

SAVI — PAS SAVUS! VIENYBĖJE
GALYBĖ!

sį redaguos ir pranešinės
Dalia Staniškienė. Redakto
rius Juozas Stempužis tu
rės trumpas atostogas ir
ruošis naujai Tėvynės Gar
sų programos laidai, kuri
bus transliuojama naujoje
radijo stotyje — Cleveland
Public Radio 90.3 FM
WCPN. Jeigu viskas gerai
klosis, pirmoji programa
naujoje stotyje būtų trans
liuojama rugsėjo 9 dieną,
Tėvynės Garsų radijo 35-rių
metų sukakties dieną. Tuo
tarpu prašymas dar nėra
patvirtintas. Radijo stoties
signalas būtų labai stiprus
ir programa būtų girdima
penkiose apskrityse.
Juozas Stempužis šalia
naujosios programos dar
redaguotų vieną programą
WERE radijo stotyje ir re
liginės minties programą,
globojama Dievo Motinos
parapijos, WLTF stotyje.
NORITUMĖT GYVENTI
FLORIDOJ?

Moteris, ar pora — ieško
mi pagelbėti prižiūrėti 5-ių
butų namą, pajūry: N. Hollywood Beach, Fla.
Paskambinkit — susitar
sim. Tel. 1-305-922-4353.
(27-29)

• Slovėnų folkloro festi
valis įvyks rugpiūčio 25-26
d. Amla recreation center,
Leroy, Ohio. Dalyvaus 300
šokėjų ir muzikų iš Chica
gos, Toronto ir kt. Laukia
ma apie 10,000 svečių iš
JAV ir Kanados.

• RUGSĖJO 9 D. Šilinės
šventė. 10:30 vai. šv. Jurgio
bažnyčioje iškilmingos šv. mi
šios, procesija į Marijos gro
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.
• RUGSĖJO 23 D., gen. Vla
do Nagevičiaus 3.0 metų mir
ties paminėjimas. Ruošia Korp!
Fratemitas Lituanica, Ramo
vėnai ir Birutietės,
• SPALIO 6-7 D. L. S. S.
Skautininkių . skyriaus suva
žiavimas.

• SPALIO 6-7 d. šv. Jurgio
parapijos Eucharistinės pamal
dos (40 vai. atlaidai).
• SPALIO 13 D. Pabaltiečių vakaras? Ruošia Amerikos
Lietuvių Taryba, estų taryba
ir latvių sąjunga.

• SPALIO 14 D. Tėvynės
Garsų radijo 35 metų sukaktis.
• SPALIO 20 D. Balfo 40
metų minėjimas-balius Lietu
vių Namuose. Rengia Balfo
Clevelando skyrius.
,
SPALIO27D. 25-kių metų
sukaktuvinis koncertas ir ba
lius Sv. Jurgio parapijos salėje
• LAPKRIČIO 4 D. Jūratės
Statkutės de Rosales naujos
knygos pristatymas. Dalyvaus
autorė. Rengia skautininkių
draugovė.

• LAPKRIČIO 11 D 11:30
vai. priešpiet parapijos salėje
tradicinis šv. Jurgio parapijos
festivalis. Pabaiga 4 vai. popiet.
• LAPKRIČIO 17 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas,
Lietuvių salėje. Rengia L.K.
V.S. "Ramovė”.
I • LAPKRIČIO 17-18 D. Dai' navos stovyklai remti parengimas-paroda.

NEPRALEISKITE
AUKSINĖS PROGOS

Kaip jau spaudoj'e buvo
rašyta, Clevelando prie
miestyje, Willoughby, Ohio
baigiama statyti Lietuvių
Sodyba. Ją Lietuvių Ben
druomenės rūpesčiu ir pasi
šventusių žmonių dėka fi
nansuoja HUD. Tai bus 82
butų vyresnio amžiaus žmo
nių moderniai ir su visais
patogumais įrengta gyven
vietė. Sodybos gyventojai
bus visais atžvilgiais aprū
pinti, Jiems beliks tik sa
vais baldais apsistatyti bu
tą ir jame palaikyti švarą.
Visas kitas aptarnavimas
bus atliekamas tam tikslui
samdomų žmonių. Sodyba
yra ant 4Į/£ akro žemės
sklypo, šalia parko ir naujų
krautuvių bei apartamentų
rajono. Tik 9 mylios nuo
Dievos Motinos parapijos ir
Lietuvių Namų.
Sodybon iki šiol įsiregis
travo apie 70 lietuvių šeu
mų. Jeigu visi apsispręs ten
apsigyventi, tai dar liks 12
laisvų butų. Teko patirti,
kad dalis užsiregisaravusių
delsia užpildyti ir sugrąžin
ti Sodybos administracijai
registracijos lapus. Sako
ma, kad registracijos lapus
neužpildžius i e j i galvoja,
kad jie esą ”per daug tur
tingi” ir jiems reikėtų mo
kėti už visą buto nuomą,
nes valdžia tokiems "tur
tuoliams” subsidijos neduo
tų. Gaila kad tokie nepa
grįsti gandai skleidžiami.
Tas labai pakenks mūsų
žmonėms, kurie turi gerą
progą pigiai ir patogiai ap
sigyventi naujoje Lietuvių
Sodyboje.
Kreipiuosi į visus, kurie
galvojote ar galvojate Lie
tuvių Sodyboje apsigyven
ti, skubiai kreiptis pas lie
tuvius advokatus ar sociali
nės tarybos žmones, kad jie
patartų kokiu būdu sutvar
kyti asmeninio turto forma
lumus, kad jie nekliudytų
patogiai apsigyventi naujo
je sodyboje.
Nepraleiskite auksinės
progos apsigyventi pirmoje
Lietuvių Bendruomenės So
dyboje. Joje bus viena iŠ
pavyzdingia u s i ų lietuvių
kolonijų, kurioje klestės
draugiškas ir lietuviškas
gyvenimas, kuris vyresnio
amžiaus žmonėms yra di
džiai reikalingas. Neatidė
liodami skambinkite namų
administratorei Danai čipkienei (216) 943-0910.
Dr. Antanas Butkus

Reikalinga aktyvi pensi
ninkų pora pietų Floridoje

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

DIRVA
ladelphijos, lietuvių chorai
ir kt.
šeštadienį, rugpiūčio 11,
Š.m. liepos 30 d. šir įvyks banketas Frackville,
dies smūgio ištikta mi kuriame bus pagerbti žy
rė Verną Olienė, ALTS miausi šių metų vyrai ir
Tarybos narė, savo na
moterys.
muose Wheeling, III.
Dėl smulkesnių informa
Pašarvota Petkaus
cijų kreiptis į Ann Carlikoplyčioje Chicagoje.
tus, RD Ringtown, Pa.
Laidojama penktadie
17967, tel. (717 ) 889-3839.
nį, rugpiūčio 3 d. šv.Kazimiero kapinėse šalia
TIKROJI LIETUVA
savo vyro a.a. Antano
Olio.
Didelio formato, kietais
viršeliais knyga su 79 že
mėlapiais ir 172 iliustraci
LITUANJSTIKOS
jom. Parengė Algirdas Gus
KATEDRA PRADEDA
taitis. $20.00 ir $2.00 per
DARBĄ
siuntimas.
Ulinois universitetas Chi
Liet uvos žemė lapis
cagoje pakvietė profesorių,
1:1.000.000 — $12.00.
dr. Broniu Vaškelį vadovau
1595 m. Lietuvos žemė
ti Lituanistikos Katedrai.
lapis — $6.00.
Profesorius Vaškelis pra
1749 m. Lietuvos žemė
dės savo mokslinį darbą
lapis — $7.00.
rugsėjo mėnesį kaip pirma
14-ka Lietuvos miestų
sis šios katedros vedėjas.
herbų — $3.00.
Profesorius dr. Bronius
Užsiakvmus siųsti; S.
Vaškelis gimė 1924 metais
Bernatavičiui, 1513 South
Lietuvoje. Toronto univer
48th Court, Cicero, Illinois
sitete Kanadoje 1958 me
60650, U. S. A.
tais gavo bakalauro laips
nį ir 1961 metais — ma
• LST Korp! Neo-Lithu
gistro laipsnį. 1964 metais
ania
vyr. valdyba planavo
Pennsylvanijos universitete
apgynęs disertaciją ”The šį rudenį surengti tradicinę
Language of Jurgis Baltru stovyklą — studijų dienas.
šaitis’ Lithuanian Poetry” Apie tai buvo painformuoti
gavo filosofijos daktaro visi korporantai. Iki nusta
laipsnį. Nuo 1963 metų pro tyto laiko pranešti apie da
fesoriavo Lafayette univer lyvavimą stovykloje — stu
sitete Pennsylvanijoje. Lie dijų dienose, atsiliepė tik
tuvių literatūros ir kitais 1 šeši korporantai. Todėl ši
klausimais bendradarbiavo planuota stovykla neįvyks.
šiais metais mes šventė
lietuviškoje ir kitų kalbų
me
šv. Kazimiero sukakties
spaudoje,
minėjimą ir turėjome Tau
PRATĘSIAMA LSS
tinių šokių šventę. Didelė
NARIŲ REGISTRACIJA dauguma korporantų, tiek
Kad galėtų didesnis skai jaunieji studentai, tiek fi
čius narių dalyvauti Lietu listeriai, dalyvavo minėji
vių Skautų Sąjungos vado muose bei šventėje, ir pri
vybės rinkimuose, registra trūko laisvų dienų saviems
cija pratęsiama iki š. m. reikalams.
Mes džiaugiamės, kad
rugpiūčio 18 d., bet tas ne
sutrukdys rinkimus užbaig rengiant Tautinių šokių
šventę, korporantai neoli
ti skirtu laiku.
tuanai aktyviai dirbo ir da
PENNSYLVANIJOS
lyvavo kaip šokėjai. O vie
LIETUVIŲ DIENA
nas kolega šventės reika
Septyniadešimtoji Penn lams paaukojo stambiausią
sylvanijos lietuvių diena, auką, kas paskatino kitus,
sutraukianti minias žmo pagal turimus išteklius,
nių iš rytinių valstijų, šie remti bendruosius lietuvių
met įvyks sekmadienį, rug reikalus.
Negalėję surengti stopiūčio 12 d. Lakewood
vyklos-studijų
dienas, pla
Park, Barnesville, Pa.
nuojame
surengti
savaitga
Programą atliks tautinių
lio
išvyką
Dainavoje
ar
šokių grupė Aušrinė iš Phi

MIRĖ VERNĄ OLIENE

BILIETAI I OPERĄ ”DŲX MAGNUS” ir į Kon
greso užbaigimo vakarienę parduodami:
Philadelphijoje: E. Binkis, 209 Yellow Stone Rd.,
Plymouth Meeting, Pa. 19462. Tel. (215) 828-1150.
New Yorke: Liet. Inf. Centras, 351 Highland Blvd.,
Brooklyn, N. Y. 11207. Tel. (212) 647-2434.

Chicagoje: ”Gifts Int. Inc. (J. Vaznelis), 2501 W.
77th St., Chicago, III. 60629. Tel. (312) 471-1424.
Clevelande: Dievo Motinos parapija, 18022 Neff
Road, Cleveland, Ohio 44119. Tel. (216) 531-4263.

Kanadoje: V. Taseckas, 3380 Galena Cres, Mississauga, Ont. L5A 3L8 .Tel. (416) 279-0363.

Pennsylvanijos gubernatorius priėmė tautybių atstovus ir pasirašė Pavergtų tautų savai
tės proklamaciją. Prie stalo sėdi gubernatorius Diek Thomburgh su savo artimais bendradar
biais Charles Bojanic ir Richard Jankowski Penkta iš dešinės stovi Annie Morgalis Ame
rikos lietuvių reikalams komisijonierė.

Sandūnuose. Apie tai pra
nešime vėliau, kai surasime Į BEVERLY SHORES, IND.
išvykai vietą ir sutarsime
dėl laiko.
Į DIRVAI PAREMTI GEGUŽINĖ
Korp! Neo-Lituania
Vyr. Valdyba
i įvyks š. m. rugpiūčio 4 d., šeštadienį,

DETROIT
SEKMADIENIO IŠVYKA
ALT Sąjungos Detroito
skyriaus valdyba maloniai
kviečia Detroito, Windsoro
bei jų apylinkių lietuvius
atvykti į jos ruošiamą sek
madienio popietės išvyką š.
m. rugpiūčio 5 d., sekma
dienį, gražioje jūrų šaulių
Pilėnų stovykloje,
prie
Manchesterio, Mich.
Pilėnų stovyklos vartai
atidaromi nuo ankstyvaus
ryto. Pietūs pirmą valandą,
o pasivaišinimas per visą
dieną. Po pietų vertingų do
vanų paskirstymas. Tad iki
malonaus pasimatymo sek
madienio popietėje Pilėnuo
se!

HARTFORD
LIETUVIŲ
DIENA — GEGUŽINĖ
š. m. rugpiūčio mėn. 12
d. rengiama Hartfordo apy
linkės didžiausia gegužinė
šiais metais Eikš parke,
Roberts St., East Hartfor
de. Prasidės 12 vai. ir tęsis
iki 9 vai. vak. šokiams gros
populiarus lietuviškas John
Martin orkestras.
Bus įdomi programa. To
dėl visi kviečiami dalyvauti
šioje puikioje išvykoje.
Rengia Hartfordo ramovėnai.

• Muzikė Nijolė Ulėnienė
veikli New Yorko lietuvių
gyvenime gyvenanti su šei
ma Dix Hills, Long Islande,
jau ilgą laiką turi didelę ir
amerikiečių labai įvertintą
pianino studiją. Joje moko
ma nuo pačių jauniausių iki
pažengusių jaunuolių ir su
augusių. Keletas iš jos mo
kinių tapo profesionalai mu-

|

|

| 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.
Gegužinės svečiams šiltą maistą parūpins
| "PINE” RESTORANO SAVININKAI GRAŽINA
| IR JONAS STANKŪNAI.

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

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
ALT S-GOS EAST CHICAGOS
SKYRIAUS VALDYBA

. ................................... ......................
zikai. Be pianino pamokų,
vyksta harmonijos, teorijos
ir kompozicijos klasės.
Mokslo sezone rengiami for
malūs koncertai ir kukles
nio lygio ”musicales”, kur
dauguma turi pareikšti sa
vo talentus. Jau trečia va
sara, kai muzikė Ulėnienė
vyksta Europon pasigilinti
muzikos žiniose ir užmegsti naujas muzikines pažin
tis. Iki šol dalyvavo Innsbrucke, Austrijoje, pernai
Bolzano, Italijoje, šiemet
taip vadinamoj ’Tnternational Piano Workshop” Briu
selyje. Po kursų Briuselyje
vyks į Salzburgą, kur būna
vasaros muzikos festivaliai.
Tenais dar gilinsis garsioje
"Mozarteum” akademijoje.
Kelionėje išbus apie penkias
savaites.
Muzikė, be pianino darbo,
ilgą laiką moko dainavimą
ir veda mokinių chorą Nėw
Yorko Maironio lituanisti
nėje mokykloje.
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

ATITAISYMAS
Dirvoje Nr. 27 (7 psl.)
po V. Bacevičiaus nuotrau
ka pažymėta, kad tai Vo
kietijos lietuviai šokėjai
Koliziejuje. Tikrumoje tai
Bostono tautinių šokių sam
būrio vyresniųjų šokėjų
grupė, šis sambūris yra
pats seniausias egzistuo
jantis tautinių šokių viene
tas. Ona Ivaškienė suorga-.
nizavo šokėjų grupę 1937
metais ir šis sambūris yra
dalyvavęs visuose šokių
festivaliuose.
PHYSICAL THERAP1ST
Immediate opening for a Peg. Physi
cal Therapiat for Progressive Home
Health service. Ezperience preferred.
Opport'imty for advancetnenl. Excellent salary and benefits plūs mileage.
Call or send resume to: Dixie Sensabaugh, Director of Home Health
Care, COX MEDICAL CENTER, 1422
N. Jefferson, Springfield, Mo. 65802.
417-836-3286._______________ (25-32)

OPPORTUNITY FOR 1ST CLASS

BINDERY HELP

3 years uxperience or more OPERĄTiNG FOLDERS. CUTTERS, SADDLE
BiNDER & GENERAL BINDERY
work.
Steady work for qua)ifield help 37&
hour week.
Appiy call or write to:
MR. R1LEY BAYLOR

FRANKLIN PRINTING CO.
209 MAGAZINE ST
NEW ORLEANS, LA. 70130
504-822-9054

(24-33)

