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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

INTELIGENTIJA 
OK. LIETUVOJE 

Iš pogrindžio spaudos
Neretai tenka išgirsti 

priekaištų dabartinei Lietu
vos inteligentijai dėl to, kad 
didelė dalis inteligentų ne
sirūpina savo tautos kultū
ra ir jos likimu, yra prisi
taikėliai, savanaudžiai, per
dėm lojalūs tarybiniam re
žimui.

Tokie priekaištai didele 
dalimi yra teisingi, bet vis 
dėlto reikėtų pabandyti 
daugiau išsiaiškinti, ar vi
sais atžvilgiais didžioji Lie
tuvos inteligentų dalis yra 
pasyvi prisitaikėlė prie re
žimo, o jeigu taip, tai ko
kios priežastys tai nulemia. 
Gal galėtume mūsų inteli
gentijos gyvenime įžvelgti 
ir kai kurių gaivesnių ir op
timistiškesnių niuansų ?

Inteligentų padėtis Tary
bų Lietuvoje iš tikro yra 
sunki ir komplikuota. Inte
ligentija, ypač humanitari- 
nė, yra labiausiai ideologi
zuojama, indoktrinuojama 
visuomenės dalis. Tiesa, ta
rybinis pilietis yra prade
damas ideologizuoti jau nuo 
vaikų darželio, tačiau stu- 
dentija — busimoji inteli
gentija gauna itin didelę, 
be to, susistemintą, argu
mentuotą ideologijos porci
ją (tokių disciplinų, kaip: 
dialektinis ir istorinis ma
terializmas, TSKP istorija, 
politinė ekonomija, moksli
nis komunizmas, ateizmas 
— pavidalu). Beje, šis ideo
loginis poveikis nėra labai 
įtaigus, jis yra gana pavir
šutiniškas dėl savo deklara- 
tyvumo, dogmatiškumo ir 
atotrūkio nuo gyvenimo 
realybės, bet vis dėlto stu
dentų, bent jau dalies, są
monėje palieka pėdsaką. 
Pirma, dėl to, kad tarybinė 
studentija yra gerokai nu
tolusi, tiksliau, nušalinta 
nuo daugelio gyvenimo tik
rovės sričių (su kuriomis 
susiduriama baigus aukš
tąjį mokslą), todėl nelabai 
sugeba ideologiją vertinti 
tikrovės požiūriu. Antra, 
studentija neturi galimybių 
plačiau susipažinti su mark
sizmui alternatyvinėmis fi
losofinėmis ir socialinėmis 
koncepcijomis, todėl komu
nistinei ideologijai koncep
tualaus, teoretiškai argu
mentuoto mąstymo lygme
nyje nelabai turi ką prieš
pastatyti. Tarybinė aukšto
ji mokykla nemoko studen
tų savarankiškai mąstyti

(Nukelta į 4 psl.)

Pavergtų Tautų Komitetas New Yorke liepos 15 d. surengė demonstracijas reikalaujant 
pavergtų tautų išlaisvinimo iš Sovietų Sąjungos vergijos. Liepos 21 d. tokias pat demonstracijas 
surengė Anti-Bolshevik Bloc of Nations, Ine. Pagrindiniu kalbėtoju buvo kongresmanas Bill 
Green. New Yorko valstybės senatorius Knorr perskaitė JAV prezidento Reagan proklamaciją. 
JAV senatorius Alfonse D’Amą to žodžiu pasveikino respublikonų vardu pritardamas šiems pa
vergtų tautų reikalavimams. Nors buvo didelis lietus, tas demonstracijos nesutrukdė — vistiek 
buvo nešamos vėliavos ir plakatai. Nuotraukoje grupė lietuvių eisenoje. Prie plakato iš kairės: 
A. Pažemėnas ir W. Rodgers. Toliau eina šen. Martin Knorr ir vėliavą neša P. Ąžuolas.

L. Tamošaičio nuotr.

njTHUkN'A
MOVI

Sovietai rinkimuose
Deja, ne savo, bet Amerikos...

Vytautas Meškauskas

Įspūdingas Los Angeles 
olimpiados atidarymas ir 
sovietų joje nedalyvavimas 
verčia dar kartą grįžti prie 
Maskvos pastangų paveik
ti JAV rinkikų nuotaikas 
ir, aišku, jų rezultatus. At
rodo, kad sovietai teisingai 
skaičiavo, kad jų atsisaky
mas dalyvauti atkreips pla
tesnių masių dėmesį į pa
blogėjusius JAV-Sovietijos 
santykius, tačiau tai, kaip 
ir viskas Amerikoje, neil
gai truko, šiuo metu ne
tenka girdėti jokių kaltink 
mų tuo reikalu JAV admi- 
nistracijai, o atidaryme 
ovacijom buvo sutikti ru
munų sportininkai, kurių 
vyriausybė, nors bendrai 
laikosi stalininės linijos, 
laiks nuo laiko išdrįsta ne
paklausyti Maskvos įsaky
mų.

N. Y. TIMES savo veda
majame išvedžiojo, kad 
vienintelis sovietų nedaly
vavimo nuostolis buvo me
dalių laimėtojams, kurie 
sovietams ir jų pakali
kams dalyvaujant gal būtų 
pasiekę dar geresnių rezul
tatų ir tikrai galėtų jaus
tis pasaulio čempionais. 
Toks 'nuostolis’, žinoma, 

dar laikytinas pakenčiamu. 
Atrodo, kad sovietai savo 
'protestu' pakenkė daugiau 
sau negu dabartinei admi
nistracijai.

Bet ne tik nedalyvavimu 
olimpiadoje sovietai bandė 
paveikti JAV nuotaikas. 
Ne sportinių varžybų mė
gėjams įdomesni jų kiti 
bandymai: nutraukimas de
rybų dėl atominių ginklų ir 
staigus pasiūlymas už
drausti erdvės ginklus. 
Kaip jau rašėme, tas pa
skutinis birželio 27 d. pa
siūlymas buvo taip sufor
muluotas, kad būtų atmes
tas. Priešingai jų lūkes
čiams Reagano administra
cija pasirodė esanti tuo pa
siūlymu suinteresuota ir iš 
principo jį priėmė. Visai 
logiškai ji taip pat pasiūlė 
kalbėtis ir apie atomines 
raketas, nes jei jų nebūtų, 
nereikėtų visai ir galvoti 
apie erdvės ginklus, kurių 
paskirtis kaip tik ir yra 
gintis nuo tų raketų. Tas 
kontra - pasiūly m a s davė 
progos sovietams sakyti, 
Washingtono nenoras tuos 
pasikalbėjimus apriboti tik 
erdvės ginklais daro pasi
kalbėjimus 'neįmanomais'. 

Taip pareiškė sovietų už
sienio reikalų viseministe- 
ris ,V. G. Komplektov penk
tadienį, liepos 27 dieną.

Reikia čia pat atsiminti, 
kad derybos dėl tų derybų 
vyksta ne slaptai, kaip 
įprasta, bet viešai, prane
šant spaudai anksčiau ne
gu ateina oficialus atsaky
mas. Reagano administra
cija sužinojusi tokį sovietų 
nusistatymą, tuojau pat 
paskelbė, kad ji sutinka su 
sovietais kalbėtis ir tik apie 
vadinamus erdvės ginklus, 
nors dar nepriėmė sovietų 
pasiūlymo prieš pradedant 
tartis sulaikyti tos rūšies 
ginklų bandymus.

Sovietų užsienio reikalų 
ministeris Gromyko dar 
n e ž inodamas amerikiečių 
paskutinio atsakymo, šeš
tadienį, a t o s togaudamas 
Jaltoje, ten priėmė buv. 
kandidatą į demokratų no
minaciją George S. McGo- 
vern, kuris j Maskvą nuvy
ko dalyvauti Washingtono 
Instituto JAV ir Kanados 
studijom pareigūnais. Bu
vęs senatorius pasiprašė 
audijencijos pas Gromyko 
ir ją gavo.

Gromyko apie JAV-So-

AMERIKOS LIETUVIO 
KONGRESO RUOŠA

š. m. spalio 27 ir 28 d. d. 
Amerikos Lietuvių Taryba 
šaukia X Amerikos lietuvių 
kongresą, Chicagoje, Qua- 
lity In Midway patalpose, 
5001 West 79th Street.

Minimam kongresui reng
ti ALT valdybos išskirtas 
koordinacinis komitetas: D. 
Dumbrienė — pirmininkė, 
dr. VI. Šimaitis — vicepir- 
miniT'kas ir G. Lazauskas 
_ ų^kretorius. Taip pat su- 

..tos ir veikia kelios ko
misijos, kurioms pavesta 
kongreso kvietimo ar jo 
pravedimo atskiros sritys. 
Kongreso finansų komisijai 
pirmininkauja -— M. Prane
vičius, banketo komisijai — 
B. Skorupskienė, transpor- 
tacijos — J. Bagdžius, 
spaudos ir informacijos — 
kun. dr. J. Prunskis, kon
greso leidinio komisijai va
dovauja ALT sekretoriatas 
(Irena Blinstrubienė, G. 
Lazauskas ir kun. dr. J. 
Prunskis).

Kongreso siekis, greta 
vidujinių, organizacinių 
klausimų, pademonstruoti 
Amerikos lietuvių tvirtu
mą, kovoje už Lietuvos iš
laisvinimą, pareikšti padė
ką talkininkams bei rėmė
jams, o taip pat pasisakyti 
dėl JAV vedamos Sovietų 
Rusijos pavergtų tautų iš
laisvinimo politikos.

Kongrese kviečiami daly
vauti ALTą sudarančių, re
miančių organizacijų na
riai, svečiais visa patrio
tiška lietuviškoji visuome
nė. Rengėjai kviečia visus 
lietuvius savo sveikinimais 
ir aukomis įsijungti į lei
džiamą kongreso programi
nį leidinį ir tai atlikti iki 
rugsėjo 20 d., adresuojantis 
į Amerikos Lietuvių Tary
bą, 2606 West 63rd Street, 
Chicago, III. 60629. (mv) 

vietijos santykius pasirodė 
labai pesimistiškas, — tei
gė McGovern. Girdi, Wa- 
shingtono a d m inistraciją 
ieško pasiūlymų, kurie bū
tų atmetami. Ji nenorinti 
susitarimo, bet nori tik nu
duoti, kad jo ieškanti. Jei 
Amerikos pozicija nepasi
keis, Gromyko nematąs jo
kios vilties rimtom dery
bom. Gromyko taip pat ke
turis sykius ilgiau, kaip 
apie ką nors kitą, kalbėjo 
apie reikalą įtraukti britų 
ir prancūzų atominius gin
klus į pokalbius apie ato- 

(Nukelta į 2 psl.)
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SAVAITINĖ POUT^įį^

Gromyko norėtų smogti, bet nežino kur. - Jautrių vietų 
netrūksta, bet nebėra laiko. - Popiežius pataria 

------------------- Reaganui, kų daryti su lenkais. ----------
Visi sutinka, — konsta

tuoja londoniškis THE 
ECONOMIST — kad sovie
tai nenori nė pirštu prisi
dėti prie Reagano išrinki
mo, bet ką jie daugiau gali 
padaryti? Jų fiasko olim
piadoje ir sukinėjimąsi dėl 
derybų apie erdvės ginklus, 
jau aptarėm pirmame pus
lapyje. Maskvos lankyto-, 
jai ir toliau girdi grąsini- 
mus, kad, girdi, mes gali
me pasunkinti gyvenimą 
Amerikai. Padėties anali
zuotojai spėja, kad jie labai 
norėtų pakenkti Reagano 
išrinkimui, tačiau dėl to, 
karo nepradės. Ką sovietai 
galėtų dar pradėti be karo ?

Tai svarstant, reikia at
siminti, kad iki rinkimų li
ko 13 savaičių. Jie galėtų 
EUROPOJE pradėti truk
dyti susisiekimą su Vakarų 
Berlynu, bet tai pastūmė
tų daugurną europiečių j 
amerikiečių glėbį, o to so
vietai kaip tik nenori, jie 
norėtų vakarų Europą at
skirti nuo Amerikos. Tokį 
pat efektą turėtų ir jų ka
riuomenės k o n centracija 
prie Vakarų Europos sienų. 
Jie gal galėtų išvilioti Grai
kiją iš Nato ar pastatyti 
Jugoslavijoje jiems dau
giau artimą režimą, bet tai 
sunku pasiekti per tokį 
trumpą laiką.

Ne kažin ką jie dar galė
tų padaryti Afrikoje ir

SOVIETAI 
RINKIMUOSE... 
(Atkelta iš 1 psl.) 

minių ginklų balansą. Bū
dinga, kad Gromyko Mc 
Governui pranašavo Reaga
no perrinkimą, o tokiu at
veju, girdi, niekas negalįs 
tikėtis 'produktyvių’ JAV- 
Sovietijos santykių per se
kančius keturis metus.

Gynybos sekretorius G. 
Weinbergeris sekmadienio 
ABC 'This Week’ progra
moje pakartojo administra
cijos norą derėtis vien dėl 
erdvės ginklų, nors sovie
tai gal tai pasiūlė' grynai 
politiniais sumetimais.

”Aš tikrai nežinau, — 
aiškino jis, — jie gal nori 
tik privesti prie prezidento 
pralaimėjimo rinkimuose”.

Kai kas, pvz. kolumnis- 
tas George Will, būkštauja, 
kad administracija įsileidu
si į tokį politinį sportą, ne
tyčiom gali padaryti sovie
tams per daug nuolaidų ne
gu reikėtų. Antra vertus, 
galima suprasti ir adminis
tracijos norą tą žaidimą 
privesti prie sovietų kėslų 
^maskavimo.

Azijoje. Pirmoje jie galėtų 
Mozambiųue ir Angolą pa
kurstyti daugiau priešintis 
Pietų Afrikai, bet tai pa
reikalautų į ten pasiųsti 
daugiau Kubos kareivių, ko 
pats Castro norėtų išveng
ti. Taip pat ir kivirčo su- 
kurstymas tarp pusiau so
vietinės Etijopijos ir pusiau 
vakarietiškos Somalijos ir
gi pareikalautų daugiau 
Kubos karių, o be to Etijo- 
pija dabar bando gauti dau
giau ūkinės pagalbos iš 
Vakarų.

Azijoje vietnamiečiai ga
lėtų užpulti Thailandą, bet 
vietnamiečiai jau dabar tu
ri pakankamai bėdų. Susi
tarti su Kinija? Tai beabe- 
jo pakenktų Reaganui, ta
čiau tam reikėtų padaryti 
didelių nuolaidų kiniečiams, 
kam černenko yra mažiau 
linkęs už Brežnevą ar An
dropovą.

Daugiau jie galėtų pa
siekti Pietų-Vakarų Azijo
je. Jie galėtų į kovos veiks
mus ten įtraukti amerikie
čius, tačiau ko.l kas jie turi 
bendrą interesą kartu su 
amerikiečiais neleisti Iranui 
nugalėti Iraką.

Sovietai taip pat galėtų 
sukurstyti neramumus Pa
kistano Balučistano provin
cijoje, kur jau veikia kai
raus nusiteikimo partizanai. 
Jei Reaganas nuskubėtų 
Pakistanui į pagalbą, jo po
puliarumas galėtų kristi, 
tačiau ir tam jau nebėra 
laiko. Be to, naujas jų pasi
stūmėjimas Indijos vande
nyno linkme būtų nemalo
niai sutiktas mahometonų. 
Tų simpatijom įgyti, Mask
va staiga pasiūlė sušaukti 
Vid. Rytų tarptautinę kon
ferenciją, kurios nenori nei 
JAV nei Izraelis.

Daugiausiai pavojinga 
atrodo būklė Centro Ameri
koje. Kuboje yra 60 Mig-21 
naikintuvų skirtų Nicarag- 
vai. Lakūnai jiems apmoka
mi Rytų Europoje. Tų lėk
tuvų pasiuntimas į Nica- 
ragvą, o kartu sukilėlių 
ofenzyva Salvadore galėtų 
Reaganą pastatyti į nema
lonią padėtį. Iš vienos pu
sės pasiuntimas stambesnių 
paėgų į tą rajoną iššauktų 
'antro Vietnamo’ priekaiš
tus, iš kitos — nieko ne
darymas gali privesti prie 
komunistų įsigalėjimo.

Tokios perspektyvos gali 
vilioti sovietus, bet ką da
ryti tuo atveju, jei Rea
ganas griežtai reagotų į jų 
tokį ėjimą ir susilauktų 
simpatijų, kaip Grenados 
atveju? Nei Sovietija nei 
Kuba rimtai negalėtų pa
dėti Nicaragvai.

”Už tat nenuostabu, jog 

sovietai yra labai pikti, kad 
pasaulis nesisuka taip, kaip 
jie norėtų, bet ar jie su
pranta, kad jų siutimas dėl 
to nieko negali jiems padė
ti?” — baigia The Econo- 
mist.

★
Akivaizdoje tokių sam

protavimų verta sustoti 
prie sovietų satelitų, kurie 
turėtų pasitarnauti sovietų 
interesams, būklės. Kuba 
turi nemažų ūkinių sunku
mų, kuriems nugalėti rei
kalingi santykiai su JAV, 
kurių dabar praktiškai visai 
nėra. Fidel Castro siunčia 
signalus, kad jis norėtų tuo 
klausimu derėtis. Taip pat 
ir Nicaragvos valdovai ne
sijaučia labai stiprūs, nors 
Reagano administracija, ne
turėdama vilties gauti, at
sisakė prašyti iš Kongreso 
lėšų paremti sukilėlius — 
’contras’. Administrac i j a 
rengiasi prašyti naujų lėšų 
jų paramai po rinkimų — 
1985 m. Kongreso sutiki
mas priklauso nuo lapkričio 
4 d. ten paskirtų rinkimų 
eigos. Valdantieji sandonis- 
tai rinkimams žadėjo at
šaukti karo stovį, leisti opo
zicijai ruošti mitingus, ta
čiau paliks cenzūrą, kuri 
nepraleidžia jokios ūkinės 
santvarkos kritikos, vadin
dama ją 'ūkiniu sabatažu’. 
Sandanistų kandidatas bus 
jų ’kor dina torius’ Daniel 
Ortenga, kurio brolis Hum- 
berto kontroliuoja armiją. 
Tuo tarpu vidaus reikalų 
ministerio Tomas Borge, 
kuris palaiko glaudžius ry
šius su Kuba, politinė 
žvaigždė leidžiasi. Ortegos 
didžiausiu varžovu bus Ar
tūro Cruz, buvęs sandanis- 
tas ir jų ambasadorius Wa- 
shingtone, tik dabar grįžęs. 
Kaip žinia, sandanistai jau 
kuris laikas veda slaptus 
pasitarimus su Valstybės 
Departamentu, jie tačiau 
nenori diskutuoti savo 'vi
daus reikalų’ ir rinkimų 
tvarkos. Opozicija prisibijo, 
kad Reaganas už pažaduą 
nepadėti Salvadoro partiza
nams sutiks su rinkimų re
zultatais, nors jie ir nebūtų 
tikrai demokratiški.

★
Ekonominė pagalba rei

kalinga ir Lenkijai. Ji gali 
ateiti tik iš Vakarų, kas 
paaiškina generolo Jaruzels- 
kio amnestiją. Tokiu būdu 
lieka tik viena neišpildyta 
sąlygą JAV sankcijų at
šaukimui — laisvė organi
zuotis darbininkams. To 
leisti joks komunistinis re
žimas negali. Už tat Rea
gano administracija atsi
dūrė prieš klausimą, ar pa
sitenkinti iki šiol padary-

■ Iš kitos pusės
"Geriau šimtus kaltinamųjų išteisinti, negu vieną 

nekaltą nuteisti” — toks nusistatymas vyrauja Vaka
ruose. Kartais jis sukelia pasipiktinimo, ypač kai tikrai 
kaltas ištesinamas dėl kokios techninės smulkmenos. Pvz., 
jei jam nebuvo priminta jo teisė nesakyti nieko, kas 
galėtų jį patį inkriminuoti. (Neseniai JAV Vyr. Teismas 
tam tikrom aplinkybėm esant leido to nesilaikyti).

Toks nusistatymas, aplamai imant, padeda apsaugoti 
žmonių teises, versdamas kaltinimus tiksliau suformu
luoti ir įrodyti. Iš panašaus nusiteikimo išplaukia ir įsi
senėjimas — kas gi gali kokią bylą teisingai išspręsti 
po 40 ar daugiau metu. Visokių keblumų išvengimui 
dažnai yra skelbiamos ir amnestijos.

Daug kas abejoja, ar panašaus nusistatymo laikosi 
Teisingumo Departamento Specialių Kvotų Įstaiga (OSI), 
kuri neriasi iš kailio, ieškodama vadinamų karo nusikal
tėlių ir norėdama juos išduoti tokiems kraštams, kurių 
teisė visai neatitinka JAV teisės principams. Atrodo, kad 
sovietai, su kuriais toji įstaiga artimai bendrauja, turėtų 
būti jos veikla labai patenkinti, ir bent geru žodžius 
paminėti. Iš tikro JAV administracija, kurios dalis yra 
OSI, sovietinės spaudos pristatoma kaip tų nusikaltėlių 
globėja, štai liepos 4 d. TIESA skelbia:

"Minties leidykla ruošia spaudai publicisto 
Vytauto žeimanto knygą 'Teisingumas reikalau
ja’. šioje knygoje parodomi šiurpūs darbai karinių 
nusikaltėlių, kurie siautėjo hitlerininkų okupuo
toje Lietuvoje, kituose kraštuose, o dabar, išvengę 
pelnyto atpildo, gyvena įvairiose Vakarų šalyse. 
Autorius demaskuoja Vakarų valstybių imperialis
tinius sluoksnius, kurie, nors daug kalba apie 
žmonių teisių gynimą, kovą prieš terorizmą, ta
čiau iš tikrųjų gina bei globoja ir šiandieninius 
teroristus ir vakarykščius karinius nusikaltėlius. 
Jie organizuoja revanšistų bei neofašistų išpuolius 
prieš socialistines šalis.”

Gal tai padės OSI praregėti su kuo ji bendrauja ir 
kam tiki. (vm)

tom lengvatom, ar toliau 
spausti Varšuvos režimą. 
Prieš padarydamas spren
dimą, prezidentas Reaga
nas nutarė atsiklausti po
piežiaus ir demonstratyviai 
pas save į Santa Barbarą, 
kur atostogauja, pasikvietė 
popiežiaus apaštališką dele
gatą ark. Pio Laghi. Rea
gano politiniai priešai tuo
jau pat pradėjo rėkti, kad 
tai priešrinkiminis triukas 
įtikti katalikų ir lenkų rin
kėjams. Na, tai, žinoma, 
tikrai nesumažins preziden
to prestižą tuose sluoks
niuose.

Tuo tarpu Varšuvoje 
Lenkijos vyriausybė leido 
iškilmingai paminėti Var
šuvos sukilimą prieš vokie
čius 1944 metais. Kaip ži
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings&Loan Association

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

Willowbrook, III. 60521

FSUC
JOSEPH F. GRIBAUSKAS 

EXECUTIVE SECRETARY 
*
* 
♦
*
*

<)|x-n Moii.. 9-8; Tues.. Thur-.. Eri. 9-5; Sat.. 9-1; Clof-ed Wed. *
*

nia, sukilimas nepasiekė sa
vo tikslo, nes sovietai, ku
rie tada jau pasiekę Var
šuvos priemiesčius, sustab
dė savo žygiavimą į priekį 
iki vokiečiai nenugalėjo su
kilėlių, ir kartu neleido savo 
užimtoje teritorijoje nusi
leisti santarvininkų lėktu
vams su pagalba sukilė
liams. Kartu pranešama, 
kad paleisti iš kalėjimų ’So- 
lidarnosc’ veikėjai tariasi 
ką toliau daryti. Kai kurie 
norėtų prisidėti prie pogrin
džio organizacijų, kiti gal
voja apie kokius kitus bū
dus.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ"

♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ 
* ♦ ♦ » * * » » ♦ »

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

Dennis N. Gribauskas
Senor Viee-President/ 
Willowbrook Manager
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VASARI016 GIMNAZIJA
TĘSIA SAVO DARBA

įvykusio gaisro daug 
gal kyla klausimas, 

Vasario 16 gimnazija

Po 
kam 
kaip 
tęs savo darbą. Todėl pra
nešame, kad gimnazija po 
vasaros atostogų mokslą 
pradės, kaip buvo prama
tyta, rugpiūčio 27 d. Moki
niai į bendrabučius turės 
sugrįžti arba atvykti rug
piūčio 26 d.

Mergaičių bendrabutis 
gaisro nebuvo paliestas, to
dėl jame jokių pasikeitimų 
nebus. Berniukai bus ap
gyvendinti klasių pastate. 
Mūsų gimnazijos klasės 
kambariai yra nedideli — 
apie 28 kvadratinių metrų, 
nes mokinių skaičius klasė
se nedidelis.

Taigi berniukai nebus ap
gyvendinti didelėse salėse, 
o kambariuose, kurie yra 
panašaus dydžio, kaip bu
vusio bendrabučio kamba
riai. Klasių pastate yra du
šai, prausyklos, išvietės ir 
kiekviename kambaryje yra 
šilto ir šalto vandens. Tai
gi sanitariniai įrengimai 
geresni nebu buvo pilyje. 
Per atostogas bus sunešti 
baldai, kurių nemažą dalį 
turėsime pirkti, ir ant lan
gų bus uždėtos užuolaidos. 
Atvykę mokiniai ras jau
kiai įrengtus kambarius.

Klasėms rugpiūčio mė
nesį bus pastatytas specia
lus gerai izoliuotas barakas 
su apšildymu. Didesni pa
rengimai, kurie ligšiol vyk
davo pilies salėje, bus ka
talikų arba evangelikų pa
rapijų salėse arba gimna
zijos valgykloje.

Taigi darbą galėsime pil
nai tęsti. Todėl tėvai prašo
mi savo vaikus siųsti į gim
naziją.

Dar dabar sunku pasaky
ti, kiek gaisras atnešė nuo
stolio. Tai paaiškės po ke
lių mėnesių. Pastatas buvo 
gerai apdraustas ir bus at
statytas. Tačiau draudimas 
apmokės tik tai, kas sude
gė arba ugniagesių buvo 
sugadinta. Bet pastatas jau 
prieš gaisrą turėjo būti re
montuojamas ir atstatant 
jį reikėtų ir buvusius trū
kumus pašalinti. O tai mes

Tamturėsime apmokėti, 
reikalui teks rinkti aukų.

Inventorius buvo taip pat 
apdraustas. Tačiau jis bu
vo senas ir todėl iš draudi
mo mažai ką gausime. Ypa
tingai skaudu, kad sudegė 
visi orkestro muzikos in
strumentai, s t i printuvai, 
garsiakalbiai, mikrofonai ir 
1.1. Gimnazija buvo nusi
pirkusi arba iš aukotojų 
gavusi 12.000,—DM vertės 
instrumentų. Tiek pat ver
tės instrumentų orkestras 
buvo pasiskolinęs iš priva
čių asmenų, mokinių ir mo
kytojų, ir juos irgi reikės 
grąžinti. Prašome tuos, ku
rie nori, kad mūsų vaikai 
toliau galėtų mokytis groti 
instrumentais ir kad or
kestras toliau veiktų, spe
cialiai skirti aukų.

Biblioteka buvo atskirai 
apdrausta. Jos maždaug 
pusė knygų sudegė arba 
vandens sugadintos, tačiau 
mažesnė dalis lietuviškų 
knygų.

Birželio 26 d. gimnazijoje 
vyko dar prieš gaisrą su
šauktas posėdis dėl naujo 
bendrabučio statybos su 
Hasseno, Baden-Wuerttem- 
bergo ir Federalinės val
džios atstovais, šiame posė
dyje visi pasisakė už naują 
berniukų bendrabutį, kuris 
kainuos 3,5 milijonus mar

Vasario 16 gimnazijos berniukų bendrabutis gaisro metu. M. Šmitienės nuotr.

kių, kurių po milijoną duos 
visos trys vyriausybės, o 
500.000 markių reikės su
rinkti lietuviams. Posėdyje 
buvo priimtas ir statybos 
plano projektas. Bendrabu
tis turės 30 gyvenamų kam
barių su 50 vietų, butą ve
dėjui, kambarį pavaduoto
jui ir visą eilę laisvalaikio 
kambarių berniukams ir 
m e r g aitėms. Kiekvienas 
kambarys turės savo sani
tarinius įrengimus. Nutar
ta statybą dar šiais metais 
pradėti. Statyba truks apie 
18 mėnesių.

Kadangi ir pilies atsta
tymas nebus greitesnis, tai 
vaikai j pilį tikriausia ne
grįš gyventi. Jie iš klasių 
pastato tiesiog persikels į 
naują berniukų bendrabutį, 
o pilis bus atremontuota 
Kultūros institutui, gimna
zijos bibliotekai, muzikos ir 
kitiems šalutiniams kamba
riams ir bendruomenės rei
kalams.

Bet dabar pirmiausia pa
statysime baraką, kuris su 
elektros ir šildymo įrengi
mais kainuos apie 120.000 
DM. Kambarių įrengimas 
klasių pastate su dalim bal
dų kainuos apie 20.000 DM. 
40.000 DM gausime iš drau
dimo ir 45.000 DM duos Fe
deralinė valdžia. Esame pa
prašę paramos ir Hesseno 
vyriausybės bei bažnyčių, 
tačiau turime kreiptis ir į 
lietuvišką visuomenę, pra
šydami greitos paramos. Už 
aukas iš anksto nuošir
džiausiai dėkojame. Bendro
mis jėgomis ir dabartinius 
sunkumus nugalėsime.

Aukas galite siųsti tie
siog gimnazijai, per savo 
bendruomenę, o Amerikoj 
gyvenantys ir per Balfą, 
kuris mums nuo pat gim
nazijos įsteigimo padeda.

A. Šmitas,
Gimnazijos direktorius

Tėv. Alf. Bernatonis, OFM,
Kuratorijos valdybos 

pirmininkas

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Jaunime, nepraleisk šios progos!
Palyginus su kitomis tau- je yra akademikų, kurie sa- 

tybėmis, dar mažai moksli- vo srities specialybę galėtų 
nių darbų yra atlikta apie . pritaikinti ir Lietuvos klau- 
lietuvius bei Lietuvą Aus
tralijos universitetuose. Bet 

yra užuomazga Tas- 
universitete, kur 
fakultetus baigę 
gali toliau tęsti 
(research) apie

štai, 
manijos 
įvairius 
asmenys 
tyrimus
Lietuvą ar lietuvius liečian- 
čiančiomis temomis ir taip 
pelnyti magistro (Master’s) 
arba daktaro (Ph. D.) laips
nius.

Tasmanijos universiteto 
profesoriai jau eilę metų 
gauna ir skaito BALTIC 
NEVVS biuletenį. Taigi, jie 
yra gerai susipažinę su da
bartine padėtimi Lietuvoje 
ir su jos praeitimi. Tokių 
profesorių priežiūroje yra 
puiki dirva rašyti moksli
nes disertacijas apie mūsų 
tėvynę bei apie mūsų tau
tą — reikia tik pasišventu
sių kandidatų (postgra- 
duate candidates). O kandi
datai gali būti visokį: kal- 
kalbos nemoką; "tikri” lie
tuviai ir svetimtaučiai. 
Svarbu tik, kad domėtųsi 
Lietuva bei lietuviais.

štai, keletas sričių, ku
riose Tasmanijos universi
teto akademikai galėtų ypač 
prisidėti prie Lietuvos var
do garsinimo:

Istorija (prof.
Rose): Lietuvių 
atgimimas XIX
Moderniosios Lietuvos isto
rija, XIX-XX amžiuose.

Politiniai mokslai (prof. 
II. Gelber): Sovietų užsie
nio ir tautybių politika. Lie
tuvių patriotai ir Rusija.

Sociologija (dr. Jan Pa- 
kulski): Lietuvių emigran
tų antroji karta Australi
joje. Lietuvių bendruome
nių organizacijos Australi
joje. Lietuvių integracija 
Australijos visuomenėje.

Teisės fakultetas: Lietu
vių apsisprendimo teisė. 
Lietuvos Statutas ir jo 
reikšmė teisės istorijoje.

čia tik keletas pavyzdžių, 
ne pilnas sąrašas. Būtų net 
sunku viską išvardinti. Ta
čiau reikia pabrėžti, kad 
beveik kiekvienoje katedro- 

R. B. 
tautinis 

amžiuje.

norį 
turė- 
with 
arba

simų tyrinėjimams.
O reikalas yra skubus, 

nes kaip tik dabar Tasma
nijos Universitetas siūlo 
stipendijas gabesniems stu
dentams. Asmenys, 
gauti stipendiją, turi 
ti Bachelor’s degree 
First Class Honours 
magistro (Master’s) laips
nį ir geras rekomendacijas 
iš savo buvusių profesorių. 
Stipendijas skirs geriau- 
siems iš geriausių, neatsi
žvelgiant į kandidatų moks
lo sritį. Tokiu būdu kandi
datai, numatą tyrinėti Lie
tuvių studijas, turės nema
žesnę galimybę gauti fi
nansinę paramą už fizikus, 
ekonomistus, botanikus ir 
visokiausius kitokius.

Stipendija yra $6,150 į 
metus. Prašymus reikia pa
duoti iki šių metų rugpiū
čio 27 dienos. Tolimesnę in
formaciją ir specialius pra
šymams formuliarus galima 
gauti iš: The Registrai’, 
The University of Tasma- 
nia, Box 252 C, G. P. O., 
Hobart, Tasmania, 7001, 
Australia.

Gavus tokią stipendiją, 
galima jau kukliai pragy
venti. Pavyzdžiui, prade
dantiems lietuvių studijas
— tyrinėjimus bus galima 
parūpinti kambarį kataliku 
bendrabutyje (St. John Fi- 
sher College), kur pilnas 
išlaikymas dabar kainuoja 
$79 į savaitę, šios kolegi
jos biblioteka turi specialų 
rinkinį knygų apie Lietuvą 
ir apie visą Sovietų Sąjun- 
gą.

Taigi, jaunuoli-jaunuole: 
proga tau beldžiasi į duris
— įsigyk daktaro ar magis
tro laipsnį, ir sykiu pra- 
plėsk Australijos mokslų 
žinias apie Lietuvą. O Tas
manijos universitetas yra 
labai gražioje vietoje, tarp 
kalnų ir upės, Hobart’o 
miesto (150,000 gyvento
jų) priemiestyje. Nors lie
tuvių čia nedaug, jie veik
lūs: leidžia laikraštį anglų 
kalba, globoja kalinius, šo
ka tautinius šokius. Atva
žiuok — ir atiduok savo 
duoklę Lietuvai!

Algis Taškūnas

TIKROJI LIETUVA

Didelio formato, kietais 
viršeliais knyga su 79 že
mėlapiais ir 172 iliustraci
jom. Parengė Algirdas Gus
taitis. $20.00 ir $2.00 per
siuntimas.

Liet uvos žemė lapis 
1:1.000.000 — $12.00.

1595 m. Lietuvos žemė
lapis — $6.00.

1749 m. Lietuvos žemė
lapis — $7-00.

14-ka Lietuvos miestų 
herbu — $3.00.

Užsiakymus siųsti: S. 
Bernatavičiui, 1513 South 
48th Court, Cicero, Illinois 
60650, U. S. A.
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Inteligentija okupuotoje Lietuvoje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

socialiniais klausimais. Mo
kyklos uždavinys ideologi
jos požiūriu yra ugdyti 
standartiškų j s i t ikinimų 
"masinius piliečius”, patik
liai priimančius oficialiąją 
propagandą.

Todėl jaunuoliai, baigian
tys tarybines aukštąsias 
mokyklas, pagal savo pa
saulėžiūrą daugiausia yra 
paviršutiniški, primityvoki, 
netgi vulgaroki materialis
tai, retai kada turintys gi
lius materialistinius įsitiki
nimus arba mokantys juos 
argumentuotai ginti. Reikia 
pripažinti, kad studentų ir 
naujųjų inteligentų tarpe 
nestoka ir religingų arba 
bent jau nepriimančių ma
terializmo jaunuolių (tai 
atskiras klausimas), tačiau 
didžiuma pradedančių inži
nierių, medikų, mokytojų ir 
t.t. vis tik savo pasaulėžiū
ra yra paviršutiniški mate
rialistai (kas ne visada reiš
kia, kad jie būtų komunis
tai, tarybinio režimo šali
ninkai)

Religijos atžvilgiu šitokie 
materialistai paprastai yra 
indiferentai, jie religijai 
nėra priešiški, o neretai net 
daugiau ar mažiau palan
kūs. Daugelio netikinčiųjų 
palankumą religijai lemia 
netiesiogi n i a i veiksniai, 
ypač ta aplinkybė, kad Baž
nyčią persekioja valdžia. 
Jauni specialistai dažnai 
kalba: "Aš pats į dievą ne
tikiu, tačiau religija niekam 
nieko blogo nedaro”. Arba 
taip: ”Aš pats netikiu, bet 
suprantu, kad religija, at
sisakiusi kai kurių archaiz
mų, mūsų visuomenei yra 
labai reikalinga.” Vienas 
gabus jaunas specialistas 

Puikiausius kailius
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininkų

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

Tel. krntvvM (312) 263-5826; (312) 677-8489.

atvirame pokalbyje drau
gams pasakė, jog norėtų bū
ti giliai religingas. Daug 
indiferentų religijai (kata
likų Bažnyčiai) yra palan
kūs dėl dorovinių, tautinių, 
kultūrinių motyvų. Taigi 
viešoji, bet ne oficialioji, vi
suomenės nuomonė religi
jai, Bažnyčios veiklai Lie
tuvoje yra iš esmės palan
ki, nepaisant netoli ketu- 
riasdešimtečio i n i rtingos 
ateistinės p r o p a gandos. 
Dauguma indiferentų ate
istinės propagandos ne
mėgsta, j propagandininkus 
žiūri su pajuoka ar panieka. 
Neveltui d i r ektyviniuose 
nurody m u o s e ateistinės 
propagandos bei auklėjimo 
klausimais pastaruoju me
tu dažnai primenama, kad 
reikia kovoti ne tik su reli
gija, bet ir su abejingumu 
religijai, tuo labiau su pa
kantumu, tolerancija Baž
nyčiai. Ateistinio auklėji
mo tikslas esąs ugdyti ne 
ateistus — indiferentus, bet 
karingus ateistus, giliai ne
apkenčiančius bet kokių re
ligingumo apraiškų. Veid
mainingai teigiama, kad 
Tarybų Sąjungoje visų 
konfesijų tikėjimas yra 
laisvas ir nevaržomas, bet 
kartu pabrėžiama, kad kiek
vieno komjaunuolio, tuo la
biau komunisto, pagaliau 
kiekvieno tarybinio inteli
gento pareiga yra visur ir 
visada kovoti su "religiniais 
prietarais”. Tiesa, spaudo
je tai rašyti vengiama. 
Šiaip ar taip, žodinės kam
panijos prieš religinį indi
ferentizmą pasekmės yra 
greičiau priešingos tam, ko 
nori ateistinės propagandos 
vadeivos.

Deja, pasaulėžiūrinis ma
terializmu, karjerizmu, mo
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Prie Los Angeles miesto rotušės, baigiantis Laisvosios olimpijados fakelo nešimo iškilmėms. 
Kalba PLJ S-gos pirm. Gintaras Grušas, kairėje Baltų laisvės lygos vicepirm. A. Mažeika ir 
dešinėje aftanistaniečiai, dalyvavę eisenoje.

Vis daugiau žmonių

raliniu nihilizmu, korupci
ja. Ne vieno karjeristo pa
saulėžiūra galėtų būti re- 
riumuojama taip: "Jeigu 
tikrovė yra tik materija, 
vadinasi, gyvenimo prasmė 
tėra medžiaginės gėrybės, 
malonumai, valdžia, gar
bė.
šiandien supranta, kad to
talinės materialistinės pa
saulėžiūros į žmonių sąmo
nę diegimas yra viena iš 
dvasinių priežasčių šių die
nų Lietuvoje paplitusių blo
gybių, kaip savanaudišku
mas, gobšumas, korupcija, 
girtavimas nusikalstamu
mas.

Savo profesinio darbo sri
tyje inteligentija, labiau 
negu kitų socialinių sluoks
nių žmonės, yra susijusi su 
oficialiąja ideologija ir biu
rokratija, valdžios aparatu, 
administracija, nuo pasta
rosios daugiau priklauso. 
Galima tvirtinti, kad inte
ligentija Tarybų Lietuvoje 
(skirtingų profesijų — sa
vaip) yra labiausiai prie re
žimo pririštas, sociališkai 
mažiausiai savarankiškas 
gyventojų sluoksnis. Dėl to 
inteligentai, labiau negu 
kitų sluoksnių žmonės, yra 
tiesiog priversti veidmai
niauti, slėpti, maskuoti sa
vo tikruosius įsitikinimus, 
juos reikšti tik siauroje 
privataus gyvenimo srity
je. Priešingu atveju gresia 
darbo praradimas, o tai 
dažniausiai atima galimybę 
iš viso dirbti pagal savo 
profesiją. O tai, atsižvel
giant j ekonominius gyve
nimo sunkumus, nėra maža
reikšmis dalykas. Dėl to 
mokytojui ar aukštosios 
mokyklos dėstytojui darbo 
praradimas yra kur kas 
skaudesnis, netgi tragiškes
nis, negu, pavyzdžiui, dar
bininkui. Be to, vidutinioji 
inteligentija yra mažiausiai 
apmokamas, neturtingiau
sias gyventojų sluoksnis, 
turintis mažiausiai nelega
lių pajamų, beveik nepriei
nantis prie materialinių gė
rybių ir negalįs jų vogti.

Dėl šių priežasčių vidu

tinioji mūsų inteligentija 
(mokytojai, d ė s t ytojai, 
mokslo ir kultūros darbuo
tojai ir pan.), kuri gyvena 
tik iš darbo atlyginimo ir 
vos suduria galą su galu, 
yra "tylioji”, "paklusnioji”, 
tiksliau, priversta tokia bū
ti mūsų visuomenes dalis. 
Bet tai ne v isada reiškia, 
kad ši inteligentų dalis iš 
tikro būtų abejinga kultū
rai, tuo labiau, kad ji pil
nutinai priimtų tarybinį re
žimą. Prisitaikoma daugiau
sia tik išoriškai. Vidutinis 
inteligentas yra savotiškas 
"masės žmogus”, valstybės 
tarnautojas, — jis maždaug 
laiku ateina į darbą, pasy 
viai atsėdi susirinkimuose, 
kantriai atstovi eilėse prie 
pomidorų ir tualetinio po
pieriaus, nes yra priverstas 
taip daryti, kad galėtų iš-_ 
maitinti vaikus, o dažnai tik 
į senatvę gauti valdišką 
ankštą butą. Jis negali 
drąsiai eiti į bažnyčią arba 
reikšti savo politinius įsiti
kinimus, nes tuo pretekstu 
jį išmes iš eilės butui gauti, 
darys kliūčių jo sūnui ar 
dukrai įstoti į institutą ir 
pan. (čia dar palyginti švel-. 
nios valdžios sankcijos). 
Darbininkas ar kolūkietis 
šiuo atžvilgiu yra savaran
kiškesnis, jį mažiau ideolo
giškai kontroliuoja, nors 
nemažai išnaudoja.

Tačiau paskutiniu metu 
aiškėja, kad ši inteligentų 
dalis darosi vis reikšminę, 
gesnė išlaikant tautinę są
monę, ypač dorovingumą, 
netiesiogiai ir religingumą, 

BALFAS ŠIAIS METAIS ŠVENČIA
40 METŲ VEIKLOS SUKAKTĮ.

Šį minėjimą apvainikuosime rudens vajumi — Arti
mo meilės didžiąją demonstraci. u Balfo rėmėjai ta pro
ga skelbia šūkio konkursą. Pirmoji premija 50 dol., an
troji — 30 dol., trečioji — 20 dol. Šūkius prašome siųsti 
nustatyta konkursams tvarka; su šūkiu, atskirame voke 
parašykite savo pavardę ir adresą. Šūkius prašome at
siųsti iki š.m. rugsėjo 1 d. šiuo adresu:

BALFAS — Šūkio Konkursas, 2558 W. 69th St.,
Chicago, IL 60629

kaip esminius tautinės są
monės elementus. Atrodo, 
kad šiuo požiūriu vidutinė 
inteligentija atsistoja šalia 
valstietijos, tradicinės lie
tuviško tautiškumo ir re-, 
ligijos saugotojos, o kai kuo 
pradeda valstietiją pralenk-, 
ti.

Vidutinioji inteligentija 
mažiau už valstiečius, t. y, 
kolūkiečius, girtuokliauja, 
nes tam neturi lėšų, be to, 
yra sąmoningesnė. Tai yra 
blaiviausia mūsų tautos da
lis. Daugiausia kovotojų už 
blaivybę yra tarp inteligen
tų. Jų šeimose paprastai 
auga bent du vaikai, atgyja 
įsitikinimas, kad šeimai lai
mę duoda geri vaikai, netgi 
darosi savotiška gera mada 
turėti ne vieną, o daugiau 
mažylių.

Šie vidutiniosios inteli
gentijos bruožai krinta į 
akis dėl to, kad kaimuose 
(anaiptol ne visose Lietu
vos dalyse) nemažėja kai 
kurios negerovės girtavi
mas, amoralumas, cinizmas, 
abejingumas tikėjimui. Kai
muose kai kur gausėja šei
mų skyrybų, kas bent prieš 
10 metų buvo retas daly
kas. Dažniausia skyrybų 
priežastis — vyrų girtavi
mas ir storžieviškumas. 
Kaimuose gausu eismo ne
laimių ir savižudybių, taip 
pat daugiausia dėl girtavi
mo. Kai kur kaimuose labai 
trūksta jaunų merginų (iš
eina į miestus), kitur nėra 
jaunų vyrų, dėl ko negaus
ėja jaunų šeimų.

(Bur daugiau)
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Svetimieji apie mus Aurelija Balašaitienė

Rašytas žodis yra bene 
vienas iš didžiausių ir bran
giausių tautinės kultūros 
turtų. Metraščiai, istoriniai 
dokumentai, rankraščiai ir 
kita archyvinė medžiaga: 
užtikrina ateinančioms kar
toms jų šaknų tęstinumą ir 
savosios tautos pažinimą. 
Vatikane, Šveicarijos uni
versitetuose ir kituose kraš
tuose yra surinkta neįkai
nojamos vertės archyvinė 
medžiaga ir išlaikyta iki šių 
dienų. Deja, audringa ir 
tragiška mūsų tautos isto
rija nesudarė mums sąly
gų tokius archyvus suda
ryti saugioje vietoje. Įvai
rios okupacijos ir karų au
dros, be abejonės, ir buvu
sius archyvus apnaikino, iš
tuštino ar "išcenzūravo”. 
Taigi laisvajame pasaulyje 
užtikta sena lietuviška 
knyga jau įgyja ypatingos 
reikšmės ir sukelia džiaugs
mą, kad tokia knyga egzis
tuoja.

Per daugiau kaip tris de
šimtis metų gyvenimo Ame-, 
rikoje iš mūsų tarpo į visas 
Amerikos gyvenimo institu
cijas prasiveržė lietuviai. 
Savaime suprantama, kad 
ir visai svetimoje aplinkoje 
visa tai, kas lietuviška, pa
traukia lietuvio dėmesį ir 
labiausiai netikėtoje vieto
je. Clevelande Case Western 
Reserve Universiteto bib
liotekoje jau virš 25 metų 
tarnauja Jadvyga Kuncai- 
tienė, kuri šiuo metu eina 
tyrifhų sekcijos informaci
jos skyriaus viršininkės pa
reigas. Išsikalbėjus su ja 
apie mūsų kultūrinio gyve
nimo problemas, Kuncaitie- 
nė man padarė staigmeną, 
atnešdama bibliotekoje ne
tikėtai užtiktas vertingas 
knygas apie lietuvių tauto
saką ir kalbą. Tai keletas 
labai senų knygų, išleistų 
Vokietijoje pereito šimtme
čio pirmoje pusėje, univer

siteto bibliotekos įsigytų 
1887 metais iš privačios 
Berlyno bibliotekos. Mano 
ypatingą dėmesį patraukė 
pageltusiais, trapiais lapais, 
įrištas į sunkaus kartono 
viršelį, vokiečio profeso
riaus Georg H. F. Nessel- 
manno lietuvių liaudies dai
nų rinkinys, išleistas Ber
lyne 1853 metais.

Knyga parašyta vokiečių 
kalba, duodant pilnus mū
sų 410 dainų lietuviškus 
tekstus "su jų metriškais 
vertimais į vokiečių kalbą, 
tiksliai laikantis ne vien 
ritmo, bet ir žodinės reikš
mės. Knygos gale pridėtas 
keletos dainų gaidų rinki
nys. Bene įdomiausia kny
gos dalis yra ilgoka auto
riaus įžanga, kurioje jis ne 
tik išsamiai nagrinėja mū
sų liaudies dainų rinkimo 
istoriją, bet teikia origina
lią ir įdomią mūsų dainų 
analizę.

Norėdama daugiau pa
tirti apie tą vokiečių kilmės 
profesorių, taip kruopščiai 
surinkusį mūsų liaudies dai
nas ir jas išanalizavusį, at
siverčiau L. E. XX tomą, 
kurio 232 puslapyje yra 
smulki jo biografija ir jo 
darbo kritika. Buvau kiek 
nustebinta mūsų L. E. nuo
monės, kurioje ne visai en- 
ciklopediškai Nesselmannas 
smerkiamas, nors pripažįs
tama, kad reikia "jį ver
tinti kaip vieną iš didžiųjų 
mūsų dainų skelbėjų, ne
žiūrint, kad dėl visų taisy
mų šiuo rinkiniu beveik ne
tenka tautosakininkui nau
dotis”. Atrodo, kad pagrin
dinis Nesselmanno nusikal
timas tame, kad jis "dai
nas leidiniui ne tik atrinko, 
bet lygino jas su kitais už
rašais ir sava nuožiūra jas 
durstė, taisė, norėdamas 
surasti 'pilnas, nesugadin
tas’, taip pat savas .. ..ir tik 
gražias”. Toliau LE straip-
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Įvado pavyzdys.

snio autorius teigia, kad 
"toks N. elgesys su daino
mis yra nusikalstamas dar
bas, sąmoningas dainų dar
kymas”. .. Atidžiai perskai
čius Nesselmanno ilgą ir la
bai įdomų įžanginį straips
nį, tie apkaltinimai turėtų 
lyg ir atkristi. Prof. Nes
selmannas kalba savo kny
goje kaip kritikas, stipriai 
kritikuodamas, ankstyves
nius lietuvių liaudies dainų 
rinkinius, ypatingai Liud
viko Rėzos rinkinį, išleistą 
1824 metais.

Nesselmannas Rėzai pri
kiša, kad Rėza neturįs aiš
kios liaudies dainos kilmės 
sąvokos. Rėzos rinkinyje 
dainos į vokiečių kalbą iš
verstos ne metriškai, ir tik 
atpasakojamas jų turinys. 
"Liaudies dainoje melodija 
yra jos poezijos gyvybinis 
elementas”, todėl esąs svar
bus eilučių ir strofų su
skirstymas. Autorius pri
pažįsta, kad dainas užra
šant susiduriama su ištisa 
eile sunkumų. Užrašymo 
tikslumą apsprendžia at
mintis, pastabumas, asme
niški santykiai ir jausmai. 
Klausantis liaudies dainų 
pastebėta, kad dainininkai 
ne daug dėmesio kreipia į 
originalų tekstą ir ilgainiui 
nuo jo nutolsta, todėl daina 
įgyja įvairių varijantų, kei
čiasi pagal vietovę ir laiką. 
Nesselmannas tvirtina, kad 
tyrinėtojo uždavinys yra 
sunkus, bet būtinas; atsta
tyti tikrą, teisingą tekstą, 
ko nedaręs Rėza, kurio ran
kraštyje esama penkių ar 
net daugiau vienos dainos 
versijų, iš kurių lengvai esą 
galima atstatyti originalų 
tekstą. Nesselmannas ap
gailestauja, kad Rėzos dai
nų vertimuose nelikę nei 
pėdsako dainos ritmo, todėl 
lietuvių kalbos nemokantis 
asmuo negalįs susidaryti 
apie jas teisingo įspūdžio.

Nesselmannas sumini iš
tisą eilę ankstyvesnių lietu
vių liaudies dainų rinki
nių, pirmenybę atiduoda-, 
mas Duisburgo Universiteto, 
profesoriui Johann Arnold 
von Brand (miręs 1691), 
kuris savo kelionių po to
limus kraštus aprašymų 
knygoje (išleista 1702)\ 
įtraukė dvi lietuvių liaudies,, 
dainas. Vieną jų, "rauda 
neištikimai jaunajai” bu
vusi Rėzos pasmerkta kaip 
visai ne lietuviška, sudary
ta iš "rusiškų, lotyniškų ir 
lietuviškų žodžių”, kuri 
skamba taip:

”Ar asz taw ne mielas 
buwau?

Su tawimi ruggelus 
pjowjau,

Su tawimi szeneli grebjau, 
Su tawimi awiželes riszau.”
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Gaidų pavyzdys.

piktokai sako, kad "atrodo, 
jog Rėza pats tos knygos 
nėra matęs, o tik svetimus 
žodžius kartoja”.

Nesselmannas ypatingai 
vertina dainos melodiją, to
dėl ir jos metrika turinti 
didelės reikšmės, kurią sun
ku nustatyti, nežinant me
lodijos. Tą savo tvirtinimą 
autorius vaizdžiai iliustruo
ja tokiu pavyzdžiu:

1) Ant tiltūžio stovėjau, 
su mergyte kalbėjau.

2) An( tiltūžio stovėjau, 
su mergyte kalbėjau.

Taigi, išvada tokia: mu
zikinis kirtis ne visada su
tampa su žodžiu kirčiu, to
dėl ir vertimuose reikią kir
čiuoti metriškai, dainas 
skaityti garsiai, kaip "tai 
daręs Kuršaitis”.

L. E. prikišama Nessel- 
mannui dainų "atrinki
mas”. "Mano tekste nėra 
slavų, ar vokiečių sukurtų 
dainų”, rašo autorius, tvir
tindamas, kad Daukanto 
rinkiny (išleistas Petrapi
ly 1846 metais — 118 dai
nų) esama daug vertimų, 
ypatingai iš lenkų kalbos 
(dainos apie Birutę, Kęs
tutį, Paną Podoliutę). Au
torius teigia, kad randama 
nemaža dainų, kurios yra 
sukurtos mokytojų ar dva
siškių liaudžiai pamokyti.

Toliau Nesselmannas kuk
liai prisipažįsta nepasitikįs 
kai kurių dainų autentišku
mu, nurodydamas ryškų 
pavyzdį, kuriame daina 
skamba flirtuojančiai, mies
čioniškai, net ir ne žinovui 
atrodanti ne "liaudiška”, 
(ps. 68 dainos Nr. 98).

Ak tai graži mergužyte 
Kaip kvrėtkelės vritlnrys! 
Ak tai saldzos jos lupikcs, 
Kaip saldinis obolys.
Kad. asz josės ne matau, 
ISėknr dėtis n’įmanau,
Ncy man svalgis, ney man gerim’s. 
Kaip ligonis sirgt’ turiu.

fdjėne, Ijclbc !P<ab({'cn. 
5?ic bes S'iitntcitflriittfid'tnj .(Imt! 
?Idj, bie fiiĮirn, f<f>čnen Živvcn, 
SBie etn JIpfct jnrt itnb ffifi. 
Stff idj (ic t’cr Slitgcit niibt, 
SBcifi nirfit, iro irfi Meibtit feK, 
.<<mn ntrfif cflen, Tanu niebt trinten, 
Scibr, iric ein Uraittcr, Gtįntcrj.

Viena iš įdomiausių įva
do dalių yra Nesselmanno 
dainos žodžio, dainų turinio 
ir liaudies filosofijos bei 
moralės nagrinėjimas ir 
įvertinimas, žodis "DAI
NA”, anot autoriaus, ne
randamas jokioje kitoje 
kalboje; tai "priešingybė 
"Giesmei” ir nėra "Rau
da”. ”Tai liaudies literatū
ros dalis, išaugusi iš dvasi
nio lobio”, sako jis, cituo
damas vokišką posakį ”Wo 
man singt, da lass dich. 
ruhig nieder, boese Men- 
schen haben keine Lieder”. 
("Kur dainuojama, ramiai 
apsistok, blogi žmonės ne
turi dainų”)... Jo paties 
išvada: "Lietuvoje yra tik 
geri žmonės, nes viską, ką 
lietuvis daro, daro su dai
na”.

(Bus daugiau)

0WNER OPERATORS
WANTED

— To puti company furnished Irailera 
operating in 9 mid-western slalea 
and paying 65% wilh 12% (uel sur 
charge. Two way freight and have 
Mchigan telminal. Please call 800- 
323-5759 or 312-689-1800 ask for 
ROY.___________________________ (30-36)
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_ Los Angeles lietuviai
Korp! Neo-Lithuania veikla

Korp! Neo-Lithuania vyr. 
valdybos pirmininkė Dalė 
Gotceitienė, 1 a n kydamasi 
Los Angeles, š. m. liepos 
mėn. 18 d. susitiko su vie
tiniais neolituanais. Su
šauktame pasitarime daly
vavo visa valdyba su buvu
siais pirmininkais. Los An
geles pirm. Ramunė Vitkie
nė suglaustai painformavo 
apie mūsų užsimojimus ir 
dėl jų ilgų diskusijų nebu
vo, nes mūsų buvo didelė 
dauguma ir manom, jei kal
nų nenuverčiam, tai vis dėl 
to gal esam pats veikliau
sias padalinys.

Korp! pirm. D. Gotceitie
nė supažindino su Vyr. val
dybos užplanuotais darbais: 
atgaivinti ”Pro Patria” 
biuletenį, išleisti Korp! lei
dinį nuo 1964 m., ir atei
nantį rudenį surengti sto
vyklą ir tuo pačiu metu su
šaukti Korp! suvažiavimą.

Bet pagrindinis visų da
lyvių sielojimasis buvo pa
budinti miegančius Korp! 
padalinius. Fil. dr. Em. Ja
rašūnas labai vykusiai su
sumavo, kad dabartinei 
kartai tenka atkentėti už 
trečios ar ketvirtos kartos 
nuodėmes, todėl ir mūsų 
visi priekaištai ir nepasi
tenkinimai liečia buvusias 
valdybas, o ne vien tik da
bartinę.

Užtrukusiame virš ket- 
verių valandų minčių ir 
nuomonių pasidalinime, pa
čiu pagrindiniu ir gyvybin
giausiu reikalu iškilo mer
dėjančius Korp! padalinius 
atgaivinti. Mūsų visų gi
liausiu įsitikinimu tai įvyk
dyti yra Vyr. valdybos 
aukščiausias tikslas ir pa
grindinė pareiga. Pirmiau
sia reikia dėti visas pastan? 
gas atgaivinti Korp! veiklą 
visoje išeivijoje, o po to 
vykdyti kitus planus. Užtat 
mes primygtinai prašėme, 
kad pirmininkė ar jos įga
liotiniai būtinai asmeniškai 
susirištų su Clevelando, 
Detroito, New Yorko, Phi
ladelphijos ir kitų vietovių 
vienu ar kitu korporantų ir 
iš anksto konkrečiai nusta
tytų datas kada ir kur būtų 
sukviesti korporantai ir pir
mininkė ar kas kitas būti
nai asmeniškai į tuos pa
dalinius nuvyktų. Raštai, 
kad ir griaudinančiai para
šyti, randa trumpiausį ke
lią — į šiukšlių dėžę. O pi
nigai, laikomi kojinėje, tik 
ją drasko, gi panaudoti ke
lionėms į vietoves, atneš 
naujos gyvybės ir naujo 
pinigo. Anot, kolegos V. 
Buroko, kas tas knygas 
skaitys ir paveiksliukus 
žiūrės, jei nebebus korpo
rantų ?!

Numarintų stovyklų tik
rai gaila, tad reikia ką nors 
bandyti. "Mutantur annos 
et nos mutamus in illis (kei
čiasi laikai — metai ir mes 

keičiamės su jais”). Las 
Vegas yra konvencijų cent
ras visos Amerikos. Tai ko
dėl neolituanams nepadary
ti suvažiavimo ar sulėkimo 
šitame 24 valandas gyva
me mieste ,ypač, kad šiais 
laikais skridimas į Las Ve
gas ir jame pačiame galima 
gauti labai žymių nuolaidų, 
taip pat pav., chicagiečiams 
gal kainuotų mažiau negu 
planuotoj vietovėj keletą 
kilometrų nuo Chicagos. 
Tad ir pasiūlėm, kad neto
limoje ateityje, bet nė vė
liau, kaip ateinantį rudenį, 
susitikti ir pasimatyti Las 
Vegas. Mūsų pirmininkė 
R. Vitkienė, kuri dirba ke
lionių biure, parengs visas 
detales ir pristatys Vyr. 
valdybai.

Korp! taryba gyvuoja tik 
ant Vyr. valdybos blanko. 
Jei jos sąstatan būtų 
įtraukta daugiau korporan
tų iš kitų vietovių, o ne už
gožta beveik vien chicagiš- 
kiais, tai tais metais, kai 
nebūna Korp! suvažiavimo, 
reiktų sušaukti tarybos po
sėdžius skirtingose vietovė
se, tuo parodant šiokio tokio 
susidomėjimo ir gyvastin
gumo.

Mes losangeliečiai nuo
širdžiai pakvietėme visą 
Vyr. valdybą ir visus kor- 
porantus nuo Atlanto iki 
Ramiojo Vandenyno daly
vauti mūsų šventėje 1984 
m. lapkričio mėn. 10 d.

Ed. Balceris

PRADEDAME SKAUČIŲ 
VEIKLĄ

Š. m. gegužės 5 d. ps. 
Laima Jarašūnienė perėmė 
Los Angeles Palangos tun
to tuntininkės pareigas. 
Mergaitės, kurios domisi 
skautybe, yra kviečiamos 
registruotis pas tuntininkę. 
Sueigos prasidės rugsėjo 
mėnesį, šeštadieniais po 
šeštadieninės lituanistinės 
mokyklos pamokų. Taip pat 
pranešama, kad nuo rudens 
pradės veikti Liepsnelių 
draugovė, į kurią priima
mos mergaitės nuo 4 metų.

Dėl informacijų ir regis
tracijos skambinti tuntinin- 
kei ps. L. Jarašūnienei 
(213) 453-2149.

TAUTININKŲ GEGUŽINĖ

Tautinės Sąjungos Los 
Angeles skyriaus valdyba, 
nepabūgusi vasaros atosto
gų ir įvairių šeimyninių 
švenčių gausybės, nutarė 
surengti skyriaus nariams 
ir jų draugams gegužinę 
liepos 22 d., sekmadienį, 
Lietuvių Tautinių Namų 
salėje. Nors paprastai ge
gužinės rengiamos gamtoje, 
tačiau gražioje ir gerai vė
sinamoje Tautinių Namų 
salėje gana patogu ir gera 
rengėjams ir svečiams su
sirinkti ir maloniai laiką 

praleisti. Tautiniai Namai 
labai arti parapijos. Taigi 
po pamaldų gana greit pri
sipildė salė.

Salėje stalai gražiai pa
puošti gyvom gėlėm, davė 
maloniai jaukų vaizdą. Sve-. 
čiai besišnekučiuodami gru
pavosi ir rengėsi sėstis prie 
stalų. Skyriaus pirmininkė 
Rūta Šakienė pasveikinusi 
visus susirinkusius, kvietė 
vaišintis paruoštais pietu
mis.

šiuos skanius pietus pa
ruošė skyriaus narės Danu
tė Kaškelienė ir Genė Ku
dirkienė. Joms padėjo Re
gina Jurkūnienė, Julija 
Petronienė, Ona Dovydai
tienė, Agutė Dūdienė ir, be 
abejo, visur vadovavo pir
mininkė Rūta Šakienė. Vy
rai ir neatsiliko: Ambroze 
žatkus prie kasos, jam pa
dėjo Pranas Dovydaitis, Jo
nas Steikūnas, Jonas Pet
ronis, o prie gaivinančių 
gėrimų jaunieji Dainius 
Petronis ir Tadas Dabšys. 
Taigi visa valdyba vienin
gai gražiai vežė gegužinės 
darbų vežimą.

Svečiai džiaugėsi skaniai 
pagamintais pietumis ir 
darnia tvarka. Jonas Pet
ronis pranešė, kad yra pa
ruošta įdomi loterija ir 
kvietė visus kiek galima 
daugiau įsigyti bilietų. Lo
terijai dovanas suaukojo 
nariai, o vyriausios šeimi
ninkės Danutė Kaškelienė 
ir Genė Kudirkienė loteri
jai paaukojo gėrimų pinti
nę, ši gražiai papuošta pin
tinė buvo išleista varžyti
nėms. Loteriją pravedė 
Vincas Juodvalkis, o jam 
padėjo Janina čekanauskie- 
nė ir Liucija Mažeikienė.

Gegužinę reikia skaityti 
pasisekusia pilnutėlė salė 
svečių, gražus pelnas už 
pietus, gėrimus ir pasise
kusią loteriją įgalins val
dybą savo tikslus lengviau 
įgyvendinti, bei savąją 
spaudą ir lietuvišką veiklą 
paremti.

šiuo metu valdyba ren
giasi skyriaus 35 metų vei
klos paminėjimui. Minėji
mas ar balius žada būti iš
kilmingas ir mūsų tautinės 
minties darbuotojams labai 
reikšmingas. Los Angelėje 
tautininkai, neolituanai ir 
Tautinių Namų dalininkai 
veikia labai solidariai, re
mia vieni kitų veiklą bei 
apsireiškimus, nuoširdžiai 
bendradarbiaujama ir su 
kitom lietuviškom organi
zacijom. šiuo metu ALT 
S-gos Los Angeles skyriaus 
valdybą sudaro pirm. Rūta 
Šakienė, vicepirm. Jonas

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas dideiia
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Petronis, sekr. Jonas Moc
kus, ižd. Ramūnas Bužėnas 
ir valdybos narys Pranas 
Dovydaitis. (am)

BIRUTIEČIŲ GEGUŽINĖ

L.D.K. Birutės Draugijos 
Los Angeles skyrius š. m. 
rugpiūčio 19 d., sekmadie
nį, Tautinių Namų gerai 
vėdinamoje salėje rengia 
gegužinę po stogu. Bus ska
nūs pietūs, gaivūs gėrimai, 
turtingas loterijos stalas. 
Pradžia 12:30 vai. p. p. 
Kaina 6 dol.

Gegužinės pelnas skiria
mas siuntinių į Suvalkų 

‘Anjber H©l’days” 

1984 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

iš BOSTONO ir NEW YORKO

Dar yra vietų šiose grupėse:
rugsėjo 17 — $1127.00 spalio 3 —■ $1268.00
rugsėjo 26 — $1142.00 gruodžio 26 — $1247.00

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

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

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadwav
P. O. Box 116, JO?

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

l’RICES ARE BASEI) ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Trikampį išlaidoms padeng
ti ir kitokiems šalpos rei-. 
kalams.

Birutietės visus maloniai 
kviečia į šį jų renginį gau
siai atsilankyti.

PRESSMAN — FLEXO
Agressive Rocky mounlain lab'el ma« 
nufacturing co. localed in Denver. 
Colorado is sceking cxpencnced 
WEBTRON PRESS OPERATORS with 
solid knowledge of multicolor & pro
cess work. Excellent benefits. salary 
Ac vvorking condilions. 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)
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— Ak, Angeliute, nekal

bėk taip, — aiškinuosi. — 
su sesers dukra netikėtai 
susidūriau.

Paskui paimu Angelę po 
ranka ir vedu į ausų būg
nelius sprogdinančios mu
zikos pusę. Pasišokę iki vi
siško uždusimo, nutariame, 
kad su visais čia susirinku-, 
sįais rankų paspausti nepa
jėgsime, kad mudu jiems 
nesame nei įdomūs, nei dė
mesio verti ir kad mūsų kū
nams sveikiau patraukti 
namų link.

Taip parvežu Angelę na
mo ir tuo pačiu susirandu 
jaukią pastogę ne tik šiam 
vakarui, bet ir tolimesnei 
viešnagei Clevelande.

Sekmadienio rytą besi- 
turškindamas Angelės vo
nioje, pajuntu kepamos 
kiaušinienės kvapą, o kai 
pradedu grandyti per nak
tį prasikalusius žilstelėju
sius barzdaplaukius, ji šūk
teli skubėti prie stalo. Tuo 
tarpu pati virtuvėje pila į 
puodelius kavą smagiai niū
niuodama "Subatos vaka
rėlį, balnojau juodbėrėlį.. .”

— Paskubėk, jei nori 
šventovėje sėdėti, — ragi
na mane, nors aš sėdėčiau 
ir sėdėčiau prie šio stalo, 
valgyčiau ir valgyčiau, nes 
rytais ir namie gerai užker
tu. Kramtydamas paskuti
nius kąsnius spėlioju, kodėl 
mūsiškiai bažnyčias šven
tovėmis pavertė. Juk tai 
senovės vaidilučių vieta, 
kur po šventais ąžuolais jos 
amžiną ugnį kūreno. Mes 
vis naujų aibių sugalvojam! 
Noriu tomis mintimis pasi
dalinti su Angele, bet ji jau 
laukia manęs prie atdarų 
durų.

Bažnyčioje, ne, ne bažny
čioje, bet šventovėje, di
džiausios iškilmės. Panašiai, 
kaip Biržuose vyskupui Pal
tarokui lankantis, tik čia 
durys egliškiais neapkaišy
tos, viduje nekvepia beržiu
kais, o ir publika kitokia, 
ar bent kitoniškai apsiren
gusi, baltų skarelių nei su 
žiburiu nematysi. Nepažįs
tamas jaunas dvasiškis, 
vyskupo rūbuose laiko mi
šias, kiti kunigai jam tik 
patarnauja — ir, maldingai 
sudėję-rankas, nulenkę gal
vas, vaikščioja aplink.

— Ar jis vietinis, ameri
konas? — klausiu greta sė
dinčio.

— Kas čia per klausimas? 
Čia mūsų naujasis vysku
pas, jo eminencija Paulius.

— Tai, mat, Clevelando 
lietuviai net savo vyskupą 
turi! — sušnibždu Angelei 
į ausį visiškai neslėpdamas 
nustebimo.

— Melskis, Kazy, netruk
dyk kitiems, — perspėja 
mane Angelė.

Tš gėdos kaista ausys, nes 
jaučiuosi labai atsilikęs nuo 
lietuviško veikimo. Man tik 
tarnyba, tik pinigas, tik 
karjera, o namie — .televi
zorius, telefonas ir savait
galiais šioks toks pasisve
čiavimas.

Tikras ištvirkėlis, baru 
pats save, pasileidęs, kaip, 
žydo bitės. Maldingos ap
linkos veikiamas, pasižadu 
keisti netikusius įpročius. 
Tuo tarpu vyskupas prabyla 
pamokslui, džiaugiasi, kad 
lietuviškas kraujas, paskli
dęs po visą žemę, vis dėlto 
lyg sriauniais upeliais su-, 
sibėga į vieną vietą ...

Aš mintimis vėl pradedu 
klajoti: taigi šis tokių mo
dernių laikų, toks jaunas 
vyskupas, sako pamokslą 
pagonių kalba! Kadaise, ja 

Iš linksmosios pusės

Šokių šventės radinys
HUMORESKA - VLADĖ BUTKIENĖ

tik chamai ir mužikai te
kalbėjo. Pamanyk, kaip lai
kai keičiasi! Dabar gal ir 
angelai, galvoju sau, dan
guje lietuvišku žodžiu per
simeta. Ten ne vien šlėktos 
dangaus grožybe džiaugia
si, per tiek amžių vienas 
kitas chamas irgi bus pa
kliuvęs. Gal koks "Aušros” 
laikų praščiokėlis nuo Ra
seinių ar Panevėžio plikba
jorius šiek tiek apšvietė, 
savo paklusnumu jiems pri
lygo ir dabar visi drauge 
poteriauja? Kažin, ar proše 
panie labai pyksta, jeigu 
toks šventais, kaip mano 
paties patronas Kazimieras 
ne polskai, bet lietuviškai 
užkalbina ? ..

Kai mano mintys grįžta 
atgal į bažnyčią, kuone nu
sikeikiu .pagalvojęs, kad, 
turbūt, čia Kauno kipšiukas 
mane iš kelio veda, gundo, 
netikusias mintis į galvą 
bruka, neleidžia rimtai mal
dai susikaupti. Dabar su .vi
sa minia priklumpu ir mu- 
šuosi į krūtinę taip, kad net 
plaučiai dunda ir pusgarsiai 
prisipažįstu greta suklupu
siems esąs kaltas, labai 
kaltas...

Vos tik pakilęs, vaizduo
tėje matau naująjį vyskupą 
jau kardinolo rūbuose ir 
Vilniaus katedroje. Nors 
pats jokiom pranašystėm 
netikiu, bet jos neretai man 
išsipildo.

Po mišių rodau savo 
panelei dželtelmeniškumą, 
kviečiu į Gintarą pietų, siū
lau gerti ir valgyti, ko tik 
jos širdis trokšta. Tuo tar
pu mane įdėmiai nuo sienų 
ir kolonų seka liaudies me
no drožiniai, kad net ne
jauku darosi. Atrodo, ims 
ir paprašys ko nors. O jie 
taip ir daro.

— Tu niekadėjau, — lyg 
sako man. — Užeik čia daž
niau, ne tik per didžiuosius 
Clevelando įvykius. Tokių 
cepelinų niekui- negausi. Jie 
čia net menininkų paveiks- 

Juose galvas kraipo! Pada
vėjos irgi ne iš kelmo spir
tos ...

Kaip aš užeisiu, mintyse 
aiškinuosi jiems, kai ne čia 
gyvenu.

— Tai atsikraustyk, — 
šnabžda jie toliau. — Čia 
lietuvių sodyba jau baigia 
dygti. Pats būsi lietuviš
kuose laikraščiuose apie ją 
skaitęs. Tau ir pensija ne-, 
be už kalnų!

į tai jiems nieko nebe
atsakau, nes tuo metu gel
tonplaukė mergina atneša 

garuojančiųs kukulius, pas-, 
kui skubiai geriame kavą ir 
bėgame sėsti į automobilį, 
kad nepavėluotume į Koli
ziejų.

Na, kalbuosi su Angele, 
vakar savo dalyvavimu pri-_ 
sidėjau prie šventės atida
rymo, šį rytą drauge su vi
sais prašiau Dievo palai
mos, o dabar važiuoju ten, 
kur rasiu širdžiai paguodą, 
prisižiūrėsiu liaudies meno, 
pasigėrėsiu tautiniais šo
kiais, iš senų senovės pavel
dėtais, iš tų laikų, kai lie
tuviai žemaitukais jodine-, 
jo, iš tauro ragų vyną midų 
gėrė, pusę Europos valdė... 
Pamažu įsilieju į greitkelį,, 
kuriuo vienas kitą seka il
gi autobusai su Pennsylva
nijos ir kitų valstijų re
gistracijos lentelėmis, au
tomobiliai su lietuviškais 
lipinukais ir šūkiais, kai 
kas net motociklu lenkty
niauja ant šajmo prisikli
javęs baltą Vytį.

— Atrodo, kad lietuviai 
Clevelando policiją įkinkė į 
darbą, — stebiuosi, nes san
kryžas ir automobilių sta
tymo aikštes tvarko aukšti, 
žvalūs ir uniformuoti vy
rai. Nenoromis prisilenkiu 
prie vairo, tarsi kuo nors 
būčiau nusikaltęs. Vis tai iš 
pagarbos autoritetui, koks 
jis bebūtų.

Esu neaukšto ūgio, bet 
visiems sakausi, kad išne
šu iki šešių pėdų. Dėl to ne
šioju aukštesniais kulnais 
batus ir aukštoką skrybėlę 
ar bent kepurę. Draugai 
mane pašiepia, kad aš mo
teriškus batus perkuosi, bet 
su jų erzinimu seniai apsi
pratau ir nebekreipiu jokio 
dėmesio. Norėdamas maty
ti būreliais į Koliziejaus 
vidų įplaukiančius šokėjus, 
pasistiepiu ant pirštų galų, 
ištempiu kaklą, nes staiga 
išgirstu ploną balsą, baran
tį kažkokį žmogų baltame 
švarke. Stovėdamas toli nuo 
jų, negirdžiu, kuo ji nepa

tenkinta, bet kol prisistu- 
miu per žmones arčiau, ji 
jau savo pyktį išliejusi. Da
bar tik garsiai nusispiau- 
na, pagrūmoja ir nueidama 
užkerta: — Pas mus, Chi
cagoje, visai kitaip! Jūs to
kie Šubertai, nieko neverti!

Jos nusiskundimo negir
dėjau, negalėjau nei pri
tarti, nei prieštarauti, bet 
lietuvišką perkeltos pras
mės keiksmažodį aiškiai nu
girdau. Matyt, turėjo pa
grindą kuo nors nepasiten
kinti, dūmoju rimtai susi

kaupęs ir vedu Angelę į 
antrą aukštą ieškoti savų 
vietų.

Koliziejus didžiulis, kė
džių eilių eilės. Man plaukai 
stojosi pagalvojus, kad 
spaudos pranašystės pasi
tvirtins. Juk šią salę statė 
ne lietuvių šokiams, bet vi
so miesto ir apylinkių gy
ventojams. Norėčiau pats 
save persiskelti mažiausiai 
į keturias dalis, kad tik 
daugiau kėdžių užpildytu
me. Tačiau kai visi susėda
me ir šokėjai susiburia vi
duryje, džiaugiuosi nesku
bėjęs save patį perdalinti, 
nes salėje ne tik nesijaučiu 
vienišas, bet beveik įspraus
tas į gausų žmonių būrį. 
Privažiavo žiūrovų ir šokė
jų daug. Mėginu skaičiuoti 
savo aukšte sėdinčius, bet 
sumaišau eiles, pametu 
skaičių ir nutariu be dide
lio reikalo savo smegenų 
nevarginti. Kompiuteris su
skaičiuotų greitai ir tiks
liai netoli dešimties tūks
tančių, jei kas jį čia turėtų.

Užgroja orkestras, išdi
džiai įžygiuoja renginio ka
ralienė — vyriausioji šo
kių vedėja, jos padėjėjos, 
vesdamos savo šokėjų gru
pes. Pirmosioms ploju iš 
jėgų. Po kiek laiko paskaus- 
ta delnai ir tik retkarčiais 
porą kartų iš mandagu- 

' mo tekšteliu praeinantiems. 
Vietoj to, skaitau nešamus 
grupių plakatus, klausausi 
pranešėjų, bet jų sakomos 
minties nepagaunu.
— Tai gražaus jaunimė

lio privažiavo. Jau ir be šo
kių yra ko pažiūrėt, — sa
kau Angelei. Tuo metu pa
matau savųjų grupę ir neiš
kenčiu nepasigyręs.

— Va, žiūrėk, žiūrėk, 
mūsiškai įeina! — pašokęs 
nuo kėdės, ploju rankomis 
ir visa gerkle rodau dėme
sį savo šokėjams.

Po geros valandos kva
dratais išraižyta salė, kaip 
mano mamos languotoji 

skara, ant kurios seserys 
vystydavo lėles, prisipildo 
jaunimo. Beveik šokčiau ir 
bėgčiau į jų tarpą, jei ša
lia nesėdėtų panelė Rūgytė 
ir nesiglaudytų mano pašo
nėje.

— Tiek jaunimo, tiek tau
tinių rūbų, toks jų margu
mas! — sakau jai. — Aš 
jaučiuosi lyg koks svetim
šalis. Kad nors tautišką 
kaklaraištį būčiau pasiri
šęs! — Su pasibjaurėjimu 
permetu akimis- savo japo
niškom gėlėm išmargintus 
marškinius.

— Visai negirdžiu, ką te
nai kalba, — piktinasi An
gelė. Aiškiai matome, kaip 
baltu švarku ponas, tas 
pats, kurį įeinant dėl kažko 
užsipuolė chicagiškė, svei
kina suvažiavusius, bet ne 
daug ką nugirstame.

— Kas dabar kalba? — 
klausiu Angelės, kai pasi
keičia kalbėtojo balso tem
bras.

— Greičiausiai Amerikos 
prezidentas. Sakė, kad jis 
sveikins. Nesigirdi, ką jis 
sako, bet kalbą paskaity
sim spaudoj, — nuramina 
mane.

Paskui kalba keli gar
bingi vyrai, matome juos 
atsistojant, n u s įlenkiant, 
matome jų paveikslus dvieT 
juose ekranuose, padidin
tus, judinančius lūpas, bet 
ne daug ką tesuprantame. 
Atsiverčiu šokių šventės 
programą, susirandu jų fo
tografijas ir sveikinimus. 
Skaitau juos garsiai, kad ne 
tik Angelė, bet ir kiti, ar
čiau sėdinti, girdėtų. Kol 
garbingieji kalbėtojai bai
gia, spėju perskaityti ir pir
mosios dalies šokių paaiški
nimus.

— Visai nesiskaito su 
mūsų laiku, — girdžiu ang
lų kalba skundžiantis už 
manęs sėdintį žiūrovą. No
rėčiau jam sakyti: nutilk, 
nepraustaburni, žiūrėk, kiek 
čia mūsiškių suvažiavo, 
kiek jaunimo, pats esi tik 
lašas jūroje, bet negi kibsi 
rimtam vyrui j kudlas, dar
gi ne saviškiui.

— Kad aš daugiau va
žiuočiau į etninius pasiro
dymus! — spiaudosi tas 
pats žiūrovas. — Nei su
prantu, nei girdžiu. Jei tik 
sau rengiant, tai manęs ne- 
kvieskit!

— Ponas, čia mūsų iški
lioji vadovybė, viso pasau
lio lietuvių valdžia, — įsi
karščiuoja greta jo sėdinti 
ponia. — Kaip pradėsi tokį 
didelį jaunimo susibūrimą 
be vyresniųjų globos?

— Aš atvežiau vaikus šo
kių pažiūrėt, ne jūsų val
džios, — piktokai atsako 
jis. — Jie nebenusėdi kė
dėse. šitiek laiko sugaišo, 
kol išvedė šokėjus į salę. 
Galėjome jau pusę progra
mos pamatyti. Namie pali
kau mažuosius su pasamdy
ta mergaite, sakiau užtruk
siu porą valandų, o čia galo 
nesimato!

(Bus daugiau)
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Po 70 dol.: B. ir P. Cečkus, 
MI; A. J. Kirstukas, FL; dr. D. ir 
G. Krivickai, MD; J. Leščinskas, 
MI; J. Linkus, IL; R. ir A. Nelsai, 
CA; dr. K. ir O. Pautieniai, FL; A. 
ir V. Pažiūrai, CA; St. ir A 
Petokai, IL; P. ir M. Polteraičiai: 
FL; A. ir B. Šimkai, CA; .1. Sta
šaitis, MA; R. ir R. Veitai, MA; 
dr. Vyt. Tauras, IL; P. Visockis, 
WI.

Po 65 dol.: P. ir O. Dovy
daitis,. CA; E. Gaškienė, IL; E. 
Pikelis, IL.

63 dol. L. Tamošaitis. NY

Po 60 dol.: Z. Bacevičius, NY;
J. ir A. Cereškai, MA; E. ir S. Ci
bai, MA; S. ir A. Dimai, NY; A. ir
I. Draugeliai, A. J. Jakubėnas, 
CA; C. A. Jurevičius, CA; B. Ma- 
čianskis, IL; B. Mickevičius, IN; 
V. ir A. Patalauskai, MI; V. ir O. 
Pavilčiai, IL; A. ir R. Plepys, FL;
J. Preibys, MI; J. ir S. Šimkai, 
MI; A. ir E. Stakniai, NY; A. ir B. 
Sukauskai, MI; J. ir M. Uksai, 
CA; J. ir V. Vaičjurgiai, MA; dr. 
T. ir I. Weigand, IL.

Po 55 dol.: K. Adomavičius, 
MA; A. Balsys, NY; E. Bara
nauskas, NY; A. ir J. Dačys, MA; 
P. Dalinis, FL; B. ir Z. Daukan
tai, FL; J. ir S. Gimbutai, MA; A. 
Gudonis, FL; J. ir K. Gurskiai, 
FL; M. ir T. Jurciai, IL; V. Ketu- 
rakienė, MA; E. ir J. Liaukai, FL; 
A. ir Z. Mažeikai, FL; A. Mažei
ka, MA; K. ir I. Nenortai, MA; K. 
Vaičeliūnienė, OH; G. R. Vitkus, 
CA; V. Vitkus, NY.

Po 50 dol.: J. Ambrizas, IL; V. 
Anelauskas, CA; S. Antonaitis, 
IL; B. Apanavičienė, NY; A. Ast
ravas, MA; A. ir A. Audroniai, 
CA; dr. V. Avižonis, DE; dr. S. 
Babušis, CA; T. Bačinskaitė, FL; 
dr. J. Balys, MA; drs. S. ir D. Ba
naičiai, OR; K. Bandzevičius, C A; 
S. Beinoras, IL; A. ir V. Biliūnai, 
FL; V. M. Bitinas, FL; R. Bliū- 
džius, MI; A. ir D. Bobeliai, NY; 
S. ir G. Bobeliai, N Y; A. Bortke- 
vičienė, N J; K. Brazauskas, FL; 
J. Budrienė, OH; V. Bukotas, 
Kanada; V. Cečeta, NY; L. Čer
niauskas, CA; kun. M. Gyvas, 
NY; J. Daunoras, IL; vysk. A. 
Deksnys, Italija; dr. R. Dovydai
tis, PA; D. E. Empakeris, CA; dr. 
E. Gailiūnas, MA; A. Garka, FL; 
V ir A. Garsiai, MA; J. ir S. 
Graužiniai, IL; J. ir P. Gruodžiai, 
IL; M. Guobys, FL; I. Gylienė, 
NY; G. How8on, MI; D. ir P. 
Jarai, IN; E. ir L. Jarašiūnai, 
CA; M. ir R, Jauniškiai, NY; S. ir 
J. Jazbučiai, FL; V. Jomantienė, 
FL; dr. E. ir B. Juodėnai, OH; dr. 
P. Kaladė, MA; A. Karklius, OH; 
dr. V. Karoblis, OH; dr. V. ir A. 
Karveliai, OH; A. ir P. Kašubai, 
NM; dr. E. ir K. Katelės, IL; A. ir 
V. Katinai, NY; P. Kazak, NY; 
dr. ir G. Kenter, CT; L ir S. Kera- 
liai, IL; K. E. Kilikauskas, CA; J. 
Kiznis, NY; dr. A. Kontvis, CA; 
B. ir A. Kremeriai, IL; O. Kreme- 
ris, IL; dr. ir M. Kriaučiūnai, CT; 
J. Kukanauza, Venezuela; J. ir V. 
Kulikauskai, FL; S. Kvečas, CA;
M. Kvedaras, IL; I. ir Laučkai, 
MD; S. Levanienė' CT; J. A. 
Liorentas, FL; A. Lukis, CA; A. 
Lukienė, CA; J. ir M. Mačiūnai, 
Saudi Arabia; P. ir J. Maldeikiai, 
AR; A. ir V. Markevičiai, CA, dr. 
J. ir V. Masilioniai, OH; A. ir M. 
Maskoliūnai, CA; J. ir E. Matu
levičiai, MA; K. ir O. Mickevi
čiai, IL; C ir I. Mickūnai, MA; J. 
ir R. Mikailai, FL; V. ir B. Mik
liai, FL; E. ir S. Mineikai, Ma; J. 
ir N. Mockai, CA; P ir R. Moliai, 
MA; J. ir O. Motiejūnai, CA; J. 
Nausėda, CA; dr. J. ir A. Navic
kai, MA; E. Noakas, NY; A. Pau- 
laitis, FL; V. Peleckas, IL; A. ir
V. Pesiai, MI; R. Petrauskas, NJ;
VI. ir J. Petrauskai, IL; V. Pet
rauskas, IL; A. ir F. Plateriai, 
MD; J. ir K. Prušinskai, CA; L. 
Puskepalaitienė, MI; kun. V. Rad- 
vina, CA; A. Raila, Kanada; V. ir 
V. Rėkliai, CA; dr. A. Rimas, IL; 
kun. A. Rubšys, N Y; J. RuČys, 
CA; S. Rudokas, IL; Z. Rud- 
valienė, CA; P. Rulis, IN; J. ir V. 
Rutelioniai, MD; A. Ruzgas, FL; 
R. ir R. Sakai, CA; I. ir B. Sal- 
dukai, DC; V. Savukynas, NY; J. 
Šepetys, MI; dr. R. Shakalis, MA;
M. Shalins, NY; S. Shepetys, CA; 
dr. R. Sidrys, IL; A. Simonaitis, 

IL; J. ir M. Šimonis, CA; F. ir E. 
Skirmantas, CA; L. ir L. Šmulkš
tys, IL; dr. J. ir P. Starkai, IL; 
kun. J. Steponaitis, MA; A. Sty
ra, OH; A. ir A. Šukys, FL; D. ir 
J. Tričius, IL; V. ir V. Vaitiekū
nas, FL; A. Valavičius, CA; drs. 
V. ir A. Valiai, FL; M. ir E. 
Valiukėnai, IL; E. ir J. Valiukė
nai, MA; J. ir J. Valiukoniai, MD; 
M. ir V. Valiai, OH; V. ir B. Var
nai, CA; I. Veleckas, IL; J. ir N. 
Veličkai, CT; K. ir A. Venc- 
lauskai, CA; R. Venclovienė, IL; 
J. Vengris, MA; J. ir D. Vizgir
dai, IL; dr. E. ir L. Weingortin, 
Ma; A. Wirstiuk, MI; V. Žeber- 
tavičius, FL; S. ir E. Zelbai, IL; 
V. Ziaugra, MA; B. ir A. Zičkai, 
MA; kun. J. Žvirblis, MI.

Po 45 dol.: S. ir E. Bakučiai, 
FL; a.a. P. ir J. Bliūdžiai, MI; F. 
A. Galdikas, CA; V. ir F. Izbic- 
kai, MA; prof. dr. S. Jankauskas, 
OH; A. Juozaitis, OH; J. ir E. Ka
činskai, FL; S. ir S. Laniauskf., 
OH; M. Lembertas, CA; S. Lu- 
kas-Lukaseričius, Sr., N Y; A. 
Mackūs, OH; G. Margaitis, MA; 
V. ir R. Sinkai, IL; B. ir M. Stan
čikai, CA; M. ir D. Šulaičiai, N Y; 
V. ir B. Sutkai, NY; E. ir J. 
Žukai, NY.

Po 40 dol.: I. Banaitienė, NY; 
L. ir U. Bliskiai, FL; V. Chaves- 
Kriščiukaitienė, MO; S. O. Dau
gelis, CA; K. P. Devenis, MA; G. 
ir W. Everett, MA; K. ir J. Karu
žai, CA; I. ir S. Kaunekiai, MI;, 
O. Kiesylis, MA; G. Meiliūnienė, 
NY; E. O. Milkauskas, MI; P. ir 
E. Minkūnai, NY; A. ir E. Misiū
nai, MI; A. ir G. Norai, MI; M. 
Pasker, FL; E. ir J. Pečiūrai, MI;
L. Petravičius, IL; kun. dr. P. Ra- 
gažinskas, NM; G. Rajeckas, NY;
M. ir S. Remezai, N Y; dr. K. ir A. 
Rimkai, IL; A. ir E. Šatraičiai, 
FL; S. Staniškis, IL; A. Švažas, 
IL; K. ir S. Vaičiai, FL; I. ir J. 
Vilgaliai, NY; M. ir L. Virbickai, 
FL; A. Zavadzkas, CT; O. ir P. 
Žilinskai, OH; A. ir B. Žu
kauskai, IL.

39.40 dol. F. Borumas, 
Australia.

38 dol. dr. Vilčinskienė, NY.
Po 35 dol.: A. ir J. Aidukai, 

FL; K. Bačauskas, NY; J. Boty- 
rius, NY; R. ir R. Bričkai, MA; A. 
ir K. Bulotai, CA; B. ir B. Ce- 
pauskai, FL; L. Dubauskienė, IL;
K. ir A. Gasparaičiai, FL; L. ir P. 
Heiningai, MI; G. R. Jasins
kienė, FL; A. ir E. Juškai, MI; S. 
ir L. Juškėnai, IL; S. ir E. Kaz
lauskai, MA; kun. R. Kra
sauskas, CT; J. Landsbergis, NY; 
G. ir I. Leškiai, CA; A. Lileikis, 
MA; V. ir E. Mazoliauskai, FL; J. 
ir D. Mitkai, CA; N. Navickas, 
FL; L ir I. Oksai, CA; B. ir C. 
Paliuliai, MA; V. ir I. Sniečkai, 
OH; T. Stankūnaitė, MA; S. ir H. 
Stasai, OH; A. ir R. Vaitiekai- 
čiai, MI; J. Vembrė, MA.

Po 34 dol.: V. ir I. Sirvydai, 
CA; A. Valiulis, C A.

32 dol. K. ir J. Strazdai, 
Kanada.

Po 30 dol.: K. Aleksandravi
čius, FL; T. ir C. Aleksoniai, MA; 
A. ir O. Andriulioniai, A. Andriu
šis, MA; J. Antanaitienė, FL; A. 
Armalis, FL; dr. B. Balčiūnienė, 
OH; P. D. Balčiūnas, CA; J. ir O. 
Balsiai, Kanada, J. Baltrėnas, 
CA; E. A. Bartkus, IN; B. Vieliu- 
kas, NY; V. Bulkaitis, NE; J. 
Burduli.,, NY; dr. E. Butrimas, 
FL; V. Česnavičius, N Y; B. Ciži- 
kaitė, IL; J. Gyvas, OH; J. ir J. 
Daugėlai, FL; A. Dovydaitis, FL;
A. ir B. Gražuliai, OH; A. Gri
galiūnas, IL; E. Grigaliūnas, IL; 
M. Gylys, NY; dr. K. Jablonskis, 
IL; J. ir Jacobs, CA; dr. A. 
šlepetytė-Janačieriė, NY; V. 
Januškis, OH; D. V. ir Z. Jasiai, 
CT; J. Jasys, CT; dr. A. Juozai
tis, PA; J. Kasauskas, NJ; dr. J. 
Kaškelis, FL; S. Kasnickas, MI; 
O ir L. Kazlauskai, IL; V. Koži- 
ca, IL; B. Kritštopaitis, IL; V. ir
B. Kubiliai, MA; A. ir V. Laba
nauskai, WA; A. ir J. Lapšiai, 
MA; dr. B. K. Latoza, IL; L ir M. 
Lendraičiai, MA; S. Liepas, MA; 
A. Liorentaitė, IL; kun. J. 
Maknys, CT; V. ir V. Marchertai, 
IL; K. Mažonas, OH; St. 
Meliešius, MI; O. ir P. Michelevi- 
čiai, IL; J. Mikalauskienė, IL; J. 
Mikalavičius, MI; P. Mikšys, MA; 

a.a. Alf. ir Ona Mikulskiai, OH;
K. Minca, FL; dr. B. ir V. Motu- 
šiai, IL; K. ir N. Naudžiai, CA; J. 
Naujokaitis, OH; M. Naujokaitis, 
CA;, I. ir B. Navickai, IL; M. 
Morkūnas, MA; M. Ostrauskas, 
IL; J. Palubeckas, MA; B. ir B. 
Paulioniai, OH; S. ir J. Račiukai- 
čiai, MI; J. Sakas, IL; A. ir I. 
Sekas, CA; A. ir B. Spudai, 
Kanada; G. Stančius, NY; J. ir O. 
Starinskai, MA; dr. P. ir K. 
Stungys, OH; A. Šuopys, IL; J. ir
M. Švedas, IL; R. Švoba, MI; P. 
Tamulionis, OH; kun. J. Taut
kus, CT; K. ir A. Tautkui, IL; A. 
ir O. Vageliai, MA; dr. J. Vaičai
tis, FL; A. ir A. Vaičiūnai, CA; D. 
Venclauskaitė, CT; O. Vilėniškis, 
MA; E. I. Vilkas, CA; D. ir V. 
Zakarai, AZ; K. ir A. Žukauskai, 
FL; J. Žvinys, FL.

Po 27 dol.: J. Račius, AZ; E. ir 
D. Vizbarai. FL.

Po 25 dol.: S. Alšėnas, OH; P. 
Andrejauskas, FL; B. ir P. And
riukaitis, IL; kun. dr. V. Andriuš- 
ka, FL; B. N. Aras, CA; B. Avi
ža, NY; V. Aviža, NY; P. Ąžuolas, 
NY; V. Bagdonavičienė, IL; A. 
Balašaitienė, OH; E. ir H. Bal- 
ceris, CA; E. ir R. Balčiūnas, IL; 
J. Balsys, CA; V. Banevičius, PA; 
S. ir E. Baras, OH; K. Bartys, 
NJ; T. ir I. Beržinskas, OH; P. ir
N. Bielinis, OH; H. Bitėnas, N J; 
R. Bitėnas, N.J.; E. Bliudnikas, 
MA; S. A. Bliūdžius, MI; M. Bly
nas, OH; A. Bradley, CA; V. Bra
žėnas, FL; A. ir. S. Briedis, IL; B. 
Brizgys, MI; a.a. P. Bručas, FL; 
V. Budnikas, NJ; M. ir A. Bum
bulis, Kanada; A. Burdulis, 
Kanada; A. Burdulienė, Kanada; 
J. Cėsna, FL; V. ir E. Čižauskai, 

MI; K. Dabulevičius, IL; J. ir A. 
Dagiai, IN; X*. ir J. Damauskai, 
IL; V. Damauskas, NE; P. ir V. 
Dalindai, Kanada; T. Damb
rauskas, AR; J. ir M. Damušiai, 
OH; dr. V. Dargia, IL; dr. R. ir D. 
Degėsiai, OH; J. T. DeRighter, 
OH; K. Dirkis, IL; V. ir G. Dra- 
gunevičiai, NY; K. ir M. Dūliai, 
MD; A. ir O. Dumčiai, IL; A. 
Dunzila, VA; S. Dzikas, FL; G. ir 
A. Dzirvonai, IL; P. Eigelis, IL; 
V. ir D. Eikinai, MA; M. ir G. Er
čiai, NY; V. Gailienė, IL; Z. ir V. 
Gaveliai, MA; V. Germantas, FL; 
dr. Goeldnerienė, N Y; L. Grauži- 
nienė, CA; J. Grigaliūnas, FL; P. 
ir M. Grušai, CA; dr. V. Gruzdys, 
OH; A. ir J. Gustaičiai, CA; O. 
Gustas, CA; J. ir D. Gvidas, IL; 
D. ir N. Hartman, CT; E. ir J. 
Idzeliai, MI; A. ir R. Idzeliai, OH;
J. Indriūnas, IL; M. Jagutie, FL;
K. Jankūnas, NJ; dr. I. ir A. Ja
siai, OH; I. ir V. Jokšai, FL; S. ir 
P. Jokubauskai, IL; E. Josen, 
AZ,; dr. D. Jaras, IL; L. Jurskis, 
PA; S. ir N. Juškai, IL; J. Juškai- 
tis, IL; H. S. Kačinskas, FL; V. 
Kasniūnas, IN; P. A. Kaspariū- 
nas, FL; A. Kasuba, FL; St. Ke- 
žutis, NY; R. ir V. Klioriai, OH; J. 
ir M. Klivečkai, NY; J. ir V. Kok
liai, CA; K. Lakickas, NY; J. Lau
cevičienė, NY; E. Legeckienė, IL; 
P. ir J. Lekučiai, MI; G. ir V. Li- 
leikai, CT; A. ir S. Lipčiai, CT; A. 
ir B. Lukoševičiai, NY; P. Mačiu
lis, FL; V. Mamaitis, FL; dr. C. 
Masaitis, CT; R. Masiulionis, NY;
J. Mariukas, NY, dr. D. ir A. Ma
žeikai, N Y; R. Mendoza, IL; K. ir
O. Merkiai, MA; T. Miglinas, FL; 
D. Mikeliūnas, IN; M. ir J. Miko- 
niai, OH; L. Mingėla, MI; O. ir K. 
Mitinai, NJ; a.a. A. Moriarty, FL; 
dr. V. Musonis, IL; M. Nagis, IL; 
dr. J. Naujokaitis, CA; C.J.S. 
Nielson, UT; M. ir L. Noreikai, 
NY; S.M. Norkus, Kanada; J. J. 
Norton, NY; B. ir E. Novickiąi, 
IL; Z. ir S. Obeleniai, OH; S. ir L. 
Pačkauskai, MI; P. ir S. Pakal
niai, CA; Kun. J. Pakalniškis, 
NY; T. ir G. Palionis, WI; A. ir A. 
Paliulis, CT; dr. A. ir S. Pautie- 
nis, CA; M. Payson, ME; R. ir V. 
Penikai, N Y; R. Penkiūnienė, VA; 
kun. A. Petraitis, CT; A. Pet
rauskienė, FL; B. ir A. Petrikai, 
CT; A. Petrulienė, AZ; A. Poškus, 
Kanada; M. ir A. Povilaičiai, NY; 
M. Pranevičius, IL; J. ir M. Punk- 
ris, FL; R. ir P. Račiukaičiai, MD; 
S. Radzevičiūtė, OH; L. Raslavi- 
čius, CA; A. ir Ž. Ratai, NY; V. 
Ročiūnas, OH; L. Rudžiūnas, MA; 
V. Rutkauskas, OH; V. Šama- 
tauskas, FL; M. Samatienė, DC;
K. ir E. Sapetka, CT; J. Savulio- 
nis, FL; B. Semaška, CT; V. ir M. 
Šeštokai, CA; dr. K. Šidlauskas,
P. ir E. Sidzikauskai, CA; P. Skė
rys, IL; I. ir J. Skirgaudai, CA; S. 
Skirmantas, CA; B. Skorubskie- 
nė, IL; A. ir D. Špokai, IN; L. 
Špokas, NY; A. V. Staknis, NJ;
L. Štaškūnas, FL; T, Steponaitis,

NY; P. Stevens, FL; A. ir L. Sto
kai, CA; J. ir R. Štuopiai, MA; D. 
ir S. Šukeliai, MI; J. Švedas, FL; 
K. Tamošaitis, MA; B. Tarnu- 
lienė, CA; A. Tauginas, IL; A. ir 
G. Treinys, MA; C. Tron, NY; A. 
Uknevičius, NY, dr. J. Urbanavi
čiūtė, NY; A. L. Vadopala8, CA; 
B. ir J. Vadopalai, IL; J. ir P. 
Vaičaičiai, FL; J. Vaineikis, IL; 
A. Vaitėnas, MI; A. Vaitėnas, MI; 
J. ir M. Vaitkus, MD, A. ir I. 
V akseliai, NY; V. Valiukas, FL;
A. Valiušaitis, FL; Z. Venc- 
lauskas, C A; F. A. Verprauskas, 
CA; M- ir V. Viliamas, OH; Z. ir
B. Viskanta, CA; A. Vismontas, 
CT; J. ir A. Vyturiai, NY; a.a. 
kun. S. Yla, CT; J. Zabelskis, NY; 
S. Žadeikis, IL; V. ir V. Zeleniai, 
CA; O. ir J. Žilioniai, OH- M 
ŽilkuB, OH; P. Žitkus, IL; B. Žu 
kauskas, IL.

Po 20 dol.: V. ir I. Alksniniai, 
NY; P. ir J. Ambraziejai, MA; M. 
Ancerys, IL; H. ir E. Andruška, 
NY; V. Anonis, N Y; St. Augonis, 
MA; J. Augustinaričius, OH; D. 
Averka, MA; B. ir A. Bagdžiū- 
nai, NY; S. Balčiūnas, FL; S. Bal
tušis, MA; B. ir P. Balučiai, FL; 
P. Banionis, OH; M. ir M. Ba
rauskai, CA; K. ir V. Barmai, CA; 
V. Bartuška, OH; A. ir A. Bene- 
tis, IL; D. ir S. Biručiai, N J; G. ir 
B. Biskiai, IL; T. Blinstrubas, IL; 
I. A. Brantas, MA; A. R. Bri
džius, OH; J. ir O. Briedis, MI; T. 
ir A. Briškairis, IL; A. ir M. Bra
žėnas, FL; dr. V. ir S. Bubliai, 
MI; G. Budraitis, MI; M. Budzi- 
nauskas, CT; G. Butikas, IL; H. 
Čepas, MA; J. ir J. Gvrniauskas, 
MI; F. ir K. Černiuj, IL; V. J. 
Černius, CA; L. Cėsnienė, NY; S. 
Ciužas, IL; V. Gyvas, OH; K. ir 
E. Dakniai, FL; K. Daugvydas, 
MI; B. Daunys, IL; O. Delkus, 
FL; dr. J. ir I. Dičpinigaičiai, NY; 
B. Dirsė, AZ; J. Domeika, Kana
da; V. ir P. Dubauskai, N Y; V. 
Garbenis, IL; B. S. Garliauskas, 
OH; J. Gasiliūnienė, FL; D. Ga- 
tautienė, OH; P. ir V. Gaubiai, 
CA; B. Gelston, FL; J. D. Geršti- 
kas, IL; H. Gineitis, MA; J. ir S. 
Girdžiūnas, MI; A. ir V. Gimiai, 
MA; kun. A. Goldikovskis, OH; R. 
Graudis, NJ; A. ir L. Griauzdės, 
MA; L. Gudelienė, CT; S. J. Gvaz- 
dinskas, MI; J. A. Gylys, NY, M. 
lešmantienė, OH; O. Ivaškienė, 
MA; V. Jackūnas, DC; Z. Jalo- 
sinskas, IL; A. ir V. Jankauskai, 
NY; M. Janonis, MA; V. Janu
šauskas, CT; M. Jasėnas, NY; F. 
ir J. Jasinevičiai, OH; M. Jasiu- 
leričius, IL; M. ir V. Javai, IL; J. 
Jokubka, IL; dr. P. ir E. Jokub- 
kai, IL; V. Jomantas, MI; J. Juo
dis, NY; J. Jurevičius, IL; J. ir O. 
Jusiai, MA; p. Kaklienė, AZ; J. ir 
I. Kapčiai, FL; J. Kapočius, MA;
N. ir O. Karašai, NJ; A. ir G. 
Karsokai, OH; V. Kažemėkaitis, 
WI; V. V. Kazlauskas, CA; J. ir 
P. Klioriai, OH; K. ir K. Koda- 
čiai, FL; S. Koronkeričius, CA; B. 
ir A. Kovai, MA; B. Kozlowski, 
IL; P. Kraujelis, FL; V. ir G. Kul
pei, NY; K. Linkus, FL; M. ir V. 
Lisauskai, CT; B. ir P. Lukai, FL; 
E. Lukai, IL; J. Lukošius-San- 
ders, Kanada; S. ir J. Mačiulai- 
čiai, MI; F. ir M. Mackeričiai, IL; 
V. ir J. Maleškai, IL; R. Markeri- 
čiai, NY; R. ir V. Masčiai, IL; K. 
Mereckis, FL; A. ir I. Mieželiai, 
FL; V. Mieželis, AZ; A. Mika
lauskas, FL; S. Mikalauskas, OH; 
S. ir E. Mikniai, CT, Mikickis & 
Co., CA; J. ir J. Mikulioniai, MI; 
V. Misiūnas, N J; J. Mockaitis, 
FL; P. Mockus, FL; C. Modestas, 
IL; G. S. Modestas, IL; A. ir A. 
Muliolis, OH; J. Murinas, MI; M. 
Nagurskis, CT; B. E. Nainys, 
OH; P. Norkevičius, MA; J. Nor
mantas, Australija; S. ir A. Nu- 
tautai, NY; S. Nyerges, CA; P.A. 
CA; dr. B. Paprockienė, NY; G. 
Penikas, NY; T. Penikienė, NY; J. 
Petrikonis, IA; dr. J. J. Plikaitis, 
IL; P. ir M. Polteraičiai, MI; J. 
Porilaitienė, NE; M. ir A. Pranc- 
keričiai, IL; R. ir E. Puidai, Ka
nada; A. ir J. Pumpučiai, NY; G.. 
ir G. Puniškai, FL; V. ir M. Pu
žauskai, FL; S. Rackevičius, IL;
V. Radzevičius, CT; A. Ra
gauskas, NJ; V. Ramonas, IL; V. 
ir E. Rastoniai, MA; A. ir E. Ra
šytiniai, MI; L. Reivydas, CA; O. 
ir B. Rūkšteliai, MI; P. Sab- 
lauskas, NY; J. ir J. Sakeričius, 
IL; kun. A. Senkus, FL; S. ir K. 
Šeputa, FL; B. Sergautis, FL; O. 
Šiaudikienė, FL; R. Šidlauskas, 
NY; P. Šilinienė, FL; D. ir V. 
Siliūnai, FL; A. ir L. Šimaičiai, 
IL; I. ir P. Simanauskai, CT; V. 
Sinkus, IL; I. Sirutaričius, MA; 
E. ir M. Skorapskai, MI; J. Sku- 
dzinskas, MA; V. Šilkas, MI; S.

Šmitienė, MA; J. ir K. Sniečkai, 
OH; J. Sonda, MA; A. Šošė, IL; 
G. Špakauskas, MI; L. ir A. Spe- 
rauskai, NY; V. Spies, Belgija; J. 
ir V. Stankai, FL; P. Stankus, 
CT; V. ir A. Stasiūnai, FL; V. Ste- 
ponis, NY; V. Stimburys, OH; L. 
ir V. Šulcai, MI; J. Šuopys, MI; 
dr. A. ir I. Sušinskai, OH; E. ir V. 
Sužiedėliai, MA; L. Švelnia, MA; 
J. Švoba, MI; R. ir A. Tamulio- 
niai, MI; B. Tatarūnas, MI; P. ir 
D. Tonkūnai, FL; K. ir A. Tuske- 
niai, FL; V. ir S. Tuskenis, CA; L. 
Tvirbutas, MA; B. ir A. Urbonai, 
FL; V. Urbonas, IL; J. ir A. Vai
čiulaitis, MD; A. Vakauzienė, 
MA; St. Vanagūnas, IL; V. ir V. 
Varneckas, CT, V. Vaškelis, FL;
S. ir S. Vaškiai, FL; S. Vebrienė, 
IL; L. ir J. Venskai, FL; V. ir E. 
Vidugiriai, CA; R. ir V. Vilkai, 
FL; M. Vinclovas, OH; J. ir K. 
Virškus, FL; prof. B. Vitkus, IL;
O. Vyšniauskienė, IL; A. ir J. 
Zaparackas, MI; V. Žemaitienė, 
IL; J. Žemaitis, IL; P. Zigman
tas, OH; V. ir A. Zikaras, NY; P. 
Žolynas. IL.

19 dol. T. Sereika, CA.
17 dol. J. Kirtiklis, FL.

Po 15 dol.: P. Adamonis, NE;
M. Aukštuolis, B. Bakas, FL; J. 
Bričkus, CA, J. Budrikis, FL, FL;
A. Burneika, CT; D. Černiaus
kas, IL; dr. R. ir K. Čiurliai, N J; 
J. Davalga, FL; S. Galdikienė, 
MA; J. Gudėnas, FL; P. Jonikas, 
IL; M. ir J. Jurgilas, IL; O. 
Jurskienė, PA; K. ir J. Karalis, 
FL; L. Karvelis, Australija; J. 
Kedys, Australija, A. Kizlaitis, 
IL; B. ir A. Klimai, OH; J. ir A. 
Klimai, FL; dr. A. ir A. Lipskiai, 
IL; M. Lušienė, NY;.A. Mačienė,
P. Afrika, a.a. B. Malcanienė, 
OH; J. Martunas, PA; V. ir M. 
Matulionis, OH; dr. F. Mickevi
čius, OH; A. Miknius, NY; L. 
Mockus, MA; dr. S. Narbutas, FL;
B. ir A. Povilavičiai, MA; P. Pro
tas, Australija; E. ir J. Purtulis, 
FL; J. Rauba, NY; dr. J. Reinys, 
IL; A. ir B. Reventai, FL; V. 
Rinkevičius, MI; J. Rudzinskas, 
MI; K. Senulis, NJ; V. ir P. Skir
gaila, FL; E. ir S. Skobeika, NY; 
A. Smilga, IL; M. Šmulkštienė, 
IL; J. Stonkus, IL; R. Taunienė, 
CT; J. Tijūnas, IL; J. Ulpienė, 
MA; I. Ulpaitė, MA; E. Vai
nauskienė, NY; M. Vaišnys, PA; 
A. J. Vasairis, CT; S. Velbasis, 
FL; kun. J. Velutis, IL; P. ir B. 
Viršilai, MI; B. ir V. Zabukai, FL;
T. ir A. Zailskai, IL; J. ir V. Zei- 
kus, IL; P. ir B. Zelba, FL; A. ir 
E. Zigmantas, FL; J. Žygas, OH.

14 dol. D. ir O. Mekišiai, CA. 
Po 11 dol.: J. Jakštys, FL; V.

Vitkauskas, VA; A. Žilinskas, IL.
Po 10 dol.: J. Adienė, FL; J. 

Adomaitis, IL; P. Adomaitis, IL; 
J. Aleksoms, TX; kun. A. Abro- 
činskas, FL; V. ir G. Andriuko- 
nis, MA; A. Andriušaitis, MI; E. 
Andriušis, IL; A. Antanėlis, NE;
J. ir G. Asminas, MI; dr. P. Atko
čiūnas, IL; V. Augustinaričius, 
Australija; M. Avietėnaitė, CT; J. 
Babravičius, FL; J. ir E. Babrys, 
FL; V. Bacevičius, OH; J. Ba- 
čianskas, FL; J. Bakšys, MA; A. 
ir V. Bakūnas, OH; O. Balačienė, 
FL; J. Balbatas, OH; A. Balčiū
nas, IL; J. ir V. Balčiūnas, MA; 
D. Bakienė, MA; V. ir O. Bal
tutis, FL; A. Barčas, IL; M. Bar- 
niškaitė, OH; J. Barniškis, OH;
K. Barūnas, MA; F. Bataitis, R.I.; 
V. ir G. Baukys, MI; J. Beinoris, 
CT; V. Bendikas, MA; A. V. Bind- 
ris, CA; J. Binderienė, FL; A. 
Bitėnas, NJ; J. Bivainis, FL; N. 
Blackstad, FL; A. Bleizgienė, FL; 
P. ir O. Bložiai, FL; T. Bogu- 
šienė, MA; S. Bračionienė, IL; E. 
Bražėnas, MI; A. Brusokienė, IL; 
P. Bružas, IL; P. ir B. Bučai, IL; 
V. Budria, NJ; R. Budrienė, NY;
L. Būdvytis, IL; S. Bulgaris, MI; 
R. ir V. Bulota, MI; A. Butas, VA; 
P. Butkus, FL; V. Butkys, NY; S. 
ir J. Butrimas, OH; F. ir A. 
Butterfield, RI; A. ir K. Campės, 
CT; E. Čepienė, Kanada; J. Cha- 
leckienė, OH, S7 Chester, RI; E.
Chmieliauskaitė, FL; dr. B. Cipli- 
jauskaitė, WI; V. Dalangauskas, 
A. ir G. Danasas, MA; W. Dap
kus, MI; A. ir L. Dargužiai, IL; V. 
Daugelavičius, Kanada; V. Dau
ginis, FL; A. Davis, NJ; J. Dė
dinas, IL; V. ir T. Degutis, OH; 
O. Deivis, FL; M. ir A. Diliniai, 
IL; V. Dovydaitis, MA; V. ir E. 
Dovydaičiai, CA; dr. J. Du- 
vinskas, FL; R. M. Dumčius, Ka
nada; A. Dunaitis, IL; V. Ga
velis, MI; J. Garasimavičius, MA; 
V. ir J. Gasperai, A. Gečys, FL; 
V. ir B. Gedvilai, OH; R. Gerš- 
tikas, IL;

(Bus daugiau)
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šiais metais Lietuvių su
siartinimo šventė Putname 
įvyko liepos 22 d. Iškilmėse 
dalyvavo naujai paskirtas 
vyskupas Paulius Baltakis, 
Lietuvos diplomatijos še
fas dr. Stasys Bačkis su 
žmona, kuris tarė sveikini
mo žodį pabrėždamas mūsų 
tautinių tradicijų išlaikymo 
reikšmę, dėkojo visiems, 
kurie tam darbui aukojasi, 
o taip pat ir tautinių šokių 
programą atlikusiam Ne
ringos mergaičių stovyklos 
jaunimui, kurių buvo apie 
šimtą šokėjų, vadovaujant 
seselei Ignei Marijošiūtei. 
žmonių suvažiavo apie 2000 
iš tolimų apylinkių.

Po įvairių programų pub
lika pasklido į visas puses 
lankyti lietuvių kultūrinių 
židinių, nes čia buvo įreng
ta: Lietuvių tautodailės 
paroda, dail. A. Galdiko pa
veikslai, Šv. Kazimiero pa
rodėlė ir rodomas video fil
mas iš Romos iškilmių ir t.t.

ALKOS ARCHYVAS
Turtingiausia lietuvių 

kultūrinėm vertybėm ir il
giausiai kiekvieno lankyto
jo dėmesį patraukusi vieta 
yra Alkos archyvas, kurio 

neįmanoma vien žodžiais 
atvaizduoti. Tam kultūros 
turtui pagrindą padėjo a. 
a. prel. P. Juras. Kol tas jo 
palikimas liko taip sutvar
kytas, kokį matome šian
dien, daug lietuvių artimų
jų kaimynų aukojo savo po
ilsio laiką ir jėgas, iš ku
rių paskutiniu laiku tam 
darbui skiria savo visas jė
gas dr. Juozas Kriaučiūnas 
ir sūnus Rimtautas.

Įžengus į Alkos archyvą 
pirmiausia dėmesį atkrei
pia atskiras, ypatingai 
kruopščiai sutvarkytas dr. 
Jono Balio tautosakos kam
barys, kuriame tvarkingai 
išrikiuoti visi jo tautosakos 
leidiniai ir rinkiniai. Rinki
nių tarpe yra knygos, žur
nalai, kasetės, rankraščiai, 
dokumentai, laikraščių iš
karpos, korespondencijos ir 
kt. Jais galima ir kitiems 
pasinaudoti prisilaikant nu
statytos tvarkos.

Ir vieną iš pačių didžiau
sių Alkos archyvo vietų 
užima 1939 m. iš Lietuvos 
į pasaulinę parodą New 
Yorke atvežtas dail. P. Kal
poko kūrinys "Napoleonas 
Vilniuje”. Taip pat labai 
didelio formato kūrinys

............................hiiiii..... mimi..... mi 

Vilniaus akademijos uni
versiteto įsteigimas, čia 
matome ir kun. S. Ylos 
pieštą portretą, lietuviškas 
kraičio skrynias, įvairiau
sių audinių ir austų juostų 
iš visų senovės laikų, Vil- 
kutaičio lazdas, kun. Tumo 
Vaižganto kailinius sienoje 
pakabintus, žinomų daili
ninkų didelio formato pa
veikslus. čia randasi prof. 
Gudaičio dienoraštis, kaip 
steigė matematikos ir as
tronomijos katedrą. Ne
įmanoma tiek daug visko 
išvardinti, reikia pačiam 
geriau susipažinti, nes čia 
matome Lietuvą prieš gim
stant į nepriklausomą vals
tybę, vėliau laisvą, sava
rankišką, didingą ir vėl da
bar okupanto skriaudžiamą. 
Ją matome kelių amžių 
knygose, dailininkų kūry
boje, literatūroje ir liaudies 
kūrybos pastangose. Ne 
vien lietuvių, bet ir sveti
momis kalbomis apie Lie
tuvą knygų, žurnalų ir as
meniškų raštų.

Kiek toliau nuo to kul
tūrinio judėjimo stovi Ma
tulaičio Namai, kui- vyres
nio amžiaus lietuviai geroj 
priežiūroj, gražioje aplin
koje leidžia senatvės die
nas.

Emilija čekienė

Tautinių šokių vienetas Audinys, vadovaujamas R. Kaspu- 
tienės, šoka tautybių festivalyje Detroite liepos 14 d.

DETROIT
• XIV golfo varžybos, 

rengiamos ŠALFASS, įvyks 
rugsėjo 1-2 d. Bay Valley 
Golf klube, Bay City, Mi. 
Teisėjų kolegiją sudaro: A. 
Rugienius, A. Nagevičius ir 
V. Vaitkus. Rugpiūčio 31 d. 
įvyks susipažinimo vaišės. 
Dėl smulkesnių informacijų 
kreiptis į rengimo komiteto 
pirm. V. Petrulį, 30115 
Brookviėvv, Livonia, Mich. 
48152. Tel. (313) 525-0294.

• Lietuvių Dukterų drau
gija rengia š. m. rugpiūčio 
12 d. piknikų Sofijos ir 
Adolfo Vasiulių sodyboje 

prie Dainavos. Pradžia tuoj 
po 11 vai. pamaldų Daina
vos stovykloje. Kviečiami 
Detroito ir apylinkių lietu
viai gausiai atsilankyti. Bus 
visi pavaišinti skaniais val
giais ir gėrimais, o turtin
game dovanų stale laimėti 
vertingų dovanų. (ag)

NORITUMĖT GYVENTI 
FLORIDOJ?

Moteris, ar pora — ieško
mi pagelbėti prižiūrėti 5-ių 
butų namą, pajūry: N. Hol- 
lyvvood Beach, Fla.

Paskambinkit — susitar
sim. Tel. 1-305-922-4353.

s

I.

BILIETAI Į OPERĄ ”DUX 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. Ine. (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, Missis- 
sauga, Ont. L5A 3L8 .Tel. (416) 279-0363.

SB! /uperior Zaving/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

■K t •O AUtDR^Travel
kviečia keliauti kartu

10 DIENŲ LIETUVOJE
Rugsėjo 4 Spalio 2

Gruodžio 19

SANTAUPŲ INDĖLIUS
Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 

$ 100,000.00
NAUJAS PATARNAVIMAS

ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS
ČEKIU SASKAITA

u i. i

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už Įnašus mokame 5'/4% palūkanų

=
=

=

VIENOS SAVAITĖS ft Rugsėjo 10

VILNIUJE Spalio 2
Skridimai numatyti patogiomis prancūzų ir suomių oro linijomis. 

Kelionės lydimos patyrusių palydovų.
Mūsų ištaigoje jūs gausite geriausią patarnavimą:

■ sutvarkant dokumentus iškvietimams
• nuperkant automobilius, kooperatinius butus bei kitas 

dovanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę 

paramą, greitą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje 
palikimų sutvarkymą.

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

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

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

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

PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS

/uperior /hving/
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.
J
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■ laiškai Dirvai
DAR SPĖSIT!

Kiek kartų rašėm, skam
binom, asmeniškai kalbė
jom su Nekalto Prasidėji
mo Seserim prašydami, kad 
apsiimtų pravesti dar vie
ną stovyklą — vyresnio am
žiaus jaunuoliams. Mat 
mes, tėvai, labai nenorėjom, 
kad vaikai turėtų nutraukt 
stovyklavimą Neringos lie
tuviškoj, kūrybingoj sto
vykloj jiems suėjus penkio
likai (berniukams), ar še
šiolikai (mergaitėms) me
tų.

Bet Seserų atsakymas vis 
buvo neigiamas.

Ir štai, šv. Kazimiero me
tų proga, džiugi žinia, šių 
metų rugpiūčio 12-25 die
nomis Neringoj, West 
Brattleboro, Vermont įvyks 
pirmoji stovykla lietuviškai 
kalbantiems j a u nuoliams 
nuo 17 ir iki kolegijos bai
gimo metų.

Iki šiol stovyklaut užsi
rašė dvigubai daugiau vai
kinų negu merginų. Ar ne 
šv. Kazimierui priskirtinas 
stebuklas ? Nors, paslaptį 
išdavus, tikriausiai gretos 
išsilygins.

Prieš porą dienų sutikau 
tėvų, kurie apie naują sto

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

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
#814 B: rugpiūčio 14-31 .................................  $1,999
11 dienų Lietuvoj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

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

13 DIENŲ - LIETUVA, RUSIJA IR ITALIJA
# 520: gegužės 20 - birželio 1 ......-................. $1,699
5 dienos Vilniuj, 5 Romoj, 2 Maskvoj 
ALITAL1A via JFK

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA

#807: rugpjūčio 7-18 ................................................. $1,649
#918A: rugsėjo 18 - 29............................ 41,489
6 dienos Vilniuj, 3 Varšuvoj, 1 Frankfurte 
LUFTHANSA via JFK & Boston
OBERAMMERGAU IR MIUNCHENAS (penkių dienų 
ekstra kelionė) — $439

12 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA

#814A: rugpjūčio 14-25..............................................$1,639
#904: rugsėjo 4-15......................................... ............. $1,639
#101: spalio 1-12 ........................................................$1,289
6 dienos Vilniuj, 2 Maskvoj, 2 Leningrade, 1 Helsinky 
FINNAIR via JFK

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

6 dienos Vilniuj , 2 Helsinky 
FINNAIR via JFK

Dėl brošiūros ir daugiau informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
293 Auburn St.

NEWTON, MA 02166 
(617) 965-8060 arba (617) 969 - 1190

vyklą nieko nežinojo, užtat 
ir skubu rašyt.

Registruotis dar galima 
telefonu (802) 254-9819.
Naujos stovyklos mokestis 
$75.00 į savaitę.

Elona Vaišnienė
Mt. C'armel, Ct.

UŽTENKA SLĖPTI IR 
TYLĖTI

Nėra lengva svetimame 
krašte, atstovaujant savo 
mažos ir nuo žemėlapio 
šluojamos tautos ir valsty
bės interesams, įsigyti ge-_ 
rą vardą, kurio pagalba ne 
vien randasi draugai. Lietu
vos bylai judinti, bet ir tos 
bylos reikalą įvairiais bū
dais populiarinti. Per be
veik keturis dešimtmečius, 
lašas po lašo, pradedant šo
kių grupėm ir chorais, vė
liau veržiantis į mokslo, 
meno ir politinius sluoks
nius, vardas ”Lithuanian” 
dažniau ir dažniau nuskam
ba televizijoje, per radiją 
ar didžiojoje spaudoje. Į 
savo minėjimus kviečiame 
senatorius, kongreso atsto
vus, miestų merus, juos pa
gerbdami, vaišindami, jiems 
parodydami savo geriau

sias jėgas. Tuo būdu kelia
me lietuvių vardą, nors pla
čiose masėse, gatvėje su
tikto praeivio sąmonėje 
mes dar mažai pažįstami... 
Deja, atsiranda būdų sa
vaip "garsinti” lietuvių var
dą, ir tas būdas jau pasie
kia kambarių valytojas, 
policijos valdininkus, eili
nius žmones. Tai mūsų jau
nimo nuolatos pasikarto
jantys vandalizmo veiks
mai, su kuriais mes iki šiol 
nerodėme nei noro, nei ini
ciatyvos kovoti.

Prieš keletą dienų mane 
užkalbino vienas geros va
lios pilietis. "Kam, ponia, 
apie tokius dalykus rašyti? 
Juk tai negražu”. . . sako 
jis. Mano aiškinimas, kad 
jei jo vaikas taip pasielgtų, 
ar jis nebūtų reikalingas 
bausmės ir sudraudimo, 
mielasis tautietis tik pa
traukė pečiais ir pasakė 
”Aš pasilieku prie savo nuo- 
menės”.

Norėčiau pacituoti vienos 
žinomos mūsų žurnalistės 
laiško ištrauką, gautą vos 
vienai savaitei praėjus po 
šokių šventės. ”. .. Nors šo
kių šventė, bent iš lietuviš
ko taško žiūrint, atrodo 
pavykusi, tačiau atrodo, kad 
jaunimas pasireiškė visoje 
'gražumoje’. Toronte stu
dentams (Lithuanian) vieš
bučiai kambarių nebenuo- 
moja. Ir kažin kodėl taip 
yra? Kai estai ar latviai 
turi kokį didesnį savo su
buvimą, tai TV kameros 
nufilmuoja ir atvykimą, ir 
išvykimą, ir visą eigą. Kai 
lietuviai, tai beveik nieko 
nematome”... Kitame laiš
ke vienas skaitytojas iš De
troito dar kitaip dėsto savo 
mintis: "Mūsų išeivijos gy
venimo įvairūs pasisekimai 
yra raudonosioms siurbė
lėms peilis. Ar tokie van
dalizmo veiksmai per visus 
mūsų didžiuosius renginius 
didžiųjų miestų centruose 
nebus maskvinių agentų 
darbas mūsų vardui žemin
ti? Dolerių agentai turi. 
Man atrodo, kad tų "vaike
lių” ir jų tėvelių elgesį rei
kėtų panagrinėti”.

Juk žinome, kad vyksta 
jaunimo stovyklos, konfe
rencijos, suvažiavimai, ir 
juose viskas ramu. Ar to
dėl, kad tai daroma užda
rame lietuviškos atmosfe
ros ratelyje? O kai tik išei
name į viešumą, pasinaudo
jame garsiais viešbučiais, 
koliziejais ir arenomis, 
spaudos ir televizijos pa-, 
tarnavimais, tada jau mūsų 
"kultūra” įgyja visai kito
kį atspalvį, ir jo nei dailus 
šokis, nei laki daina nepa
keis. Prisimenu, kaip prieš 
keletą metų po studentų su
važiavimo Clevelando nau
jausiame- ir geriausiame 
Bond Court viešbutyje mū
sų jaunimas sugadino ele
vatorius, kad savaitgaliui 
besibaigiant svečiai negalė-, 
jo iš viešbučio išeiti, sudau
žė veidrodžius, ištraukė vie
las ir padarė kitos didelės 
žalos, viena moteris, laiky

dama mažą mergaitė ant 
rankų apsiašarojusi, kad 
pavėluosianti į lėktuvą, pa
klausė: "Kas tai per gyvu
liai tie lietuviai”? Pasipik
tinimas buvo didelis ir bu
vo bandoma gauti iš rengė
jų kaltininkų pavardes. De
ja, jų nepavyko gauti, ir 
viskas buvo pamiršta, tik 
Bond Court viešbutis lietu
vių daugiau nenori...

Per paskutinius nemalo
numus' įvykusius šokių 
šventės savaitgalio metu, 
pasinaudodama Amerikoje 
teikiamomis spaudos atsto
vams privilegijomis, paty
riau, kad pati galėjau tas 
pavardes lengvai gauti iš 
pačios viešbučio vadovybės. 
Tai viešas reikalas, kurio 
slėpti niekas neketina. Ta
čiau mes slepiame neaišku 
kokiais sumetimais.

Jei buvo kadaise kaltina
mi rengėjai, tai to nepa
kanka. Viešbučiuose regis
tracija turi būti kontro
liuojama tos organizacijos, 
kuri viešbutį samdo. Jau
nimas be jį lydinčių tėvų 
turi turėti "globėją”, kuris 
rūpintųsi elgesiu, draustų 
alkoholio vartojimą ir už
kirstų vandalizmui kelią. 
Kaltininkai turi būti pa- 
paskelbti spaudoje!!! Kai 
prieš keletą metų viešėjau 
viename Amerikos kurorte, 
pusryčių metu pastebėjau 
vietinio laikraštėlio stam
bią antraštę: "Jie čia dau
giau nebegrįš”. Pasirodo, 
kad keli jaunuoliai iš Mas- 
sachusetts vieną vakarą ge
ro restorano automobilių 
aikštėje "šposaudami” iš 
automobilių padangų leido 
orą ar keletą net supjaustė. 
Jie buvo pagauti. Tėvams 
sumokėjus pabaudą, jų pa
vardės buvo paskelbtos ne 
tik kurorte, bet buvo pa
siųstos į jų vietinį laikraš
tį... Tai puiki gyvenimo 
pamoka. O ką darome mes ? 
Tylime, draudžiame apie 
tai kalbėti ir rašyti. Tuo 
tarpu mūsų kultūrininkai 
ir veikėjai prakaituoja, ieš
kodami būdų mūsų "kultū
rai” ir "prestižui’’ kelti. 
Laikas atmerkti akis ir į 
mūsų jaunimą pažvelgti ob
jektyviai: gerąjį pagirti, 
blogąjį nubausti, sugėdyti. 
Tik keista, kur jų tėvai. Be
rods tie, kurie Clevelando 

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Olio 44119 
Tel. (216) 531-7770

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

liams pastatyti.

Howard Johnsons viešbuty
je užsirekomendavo kaip 
laukiniai, buvo iš taip va
dinamų "gerų namų”...

Aurelija Balašaitienė

ENGINEER
MACHINE DESIGN

BEKUM, A leoding monufodver 
of extrution blowmolding and 
spetial plastic machinery, has an 
opening for a creative mochino 
deiign engir>o#r.

5 or more yean of experienc« r*- 
quired in tfie detign ot blowmold- 
ing, injedion molding, or other 
plortics eguipmont. BSME or equi- 
vilant education. Commereurate 
salory ond fringe benefrh. We ore 
loccrted near Lansing, Ml

Please calh 517-Č55-4331 be- 
tween 8:30am-4:30pm or send re- 
uinne to:

Personnel Department 
BEKUM AMERlCA CORP 

1140 W. Grand River 
Williamiton, Ml 48895 

E/O/E

DIE SINKERS
Stcady work. overtime, excellent mn- 
chinery and working conditions, 
Fringe benefits and secure future.

FORGE DIE & TOOL CORP. 
31800 W. Eight Mile. 

Farmington, Mich. 48024 
313-477-0020

(30-32)

WANTED IOURNEYMEN or 1ST 
CLASS SKILLED

* DIE M A KERS
Leadini» wood stove manufar.lurer 
requircs lead Die Muker with 20 
years experience. Heavy t-iclal back- 
ground prelerred. Meady work. tome 
overtime, t op rate, reloralion help 
avnil. Cnll collect LOPI, 206-827- 
1)505. (25-30)

WANTED 
EKPERIENCED

HVAC
A1R CONDITIONING MECHAN1CS 

IMMEDIATE OPENING TOK APPI.I- 
CANTS W1LLING TO RELOCATE TO 
CHARLOTTE, N.C. AND DUTCHESS 
C0UNTY NY EXPENSES PAID. PIVE 
OR MORE YRS. EXPERIENCE OPERA 
T10N AND MAiNTENANCE REPAIR 
OR RECOP. CHII.LERS. CENTRĄVAC. 
CENTR1FIGAL AND PHEUMATICS 
SYSTEMS CONTACT: TONY LOGUI- 
D1CE, BETWEEN 9 AM 43 PM

(914) 473-2863 
OR AFTER6PM 

(914) 473-3636

OPPORTUNITY FOR
EXPERIENCED

PRESS PERSON 
OFFSET WEB 

Growlng company In *m$n 
fown Mtilnę Located h«if 
w«y b«twwn Houtton and 
Galvaalon Loo*Ioq for e< 
parleruad d*pendabi« Wab 
Prasi oper stori for heat tet 
• n d c u I d W a b H a r r I $ 
prastai Good beneflft and 
pay for good people Opan 
Ings all thlht Sand rajum# 
to Sun Publlthlng Comoa 
•»r. Pu ucx 1230, Laaoua 
Clty, Tavas 77573 or call 713

NATIONW1DE 
INSURANCE 
Nat>onwide i) on yow »ida

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos 
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUI (216) 442-6810.
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BALTŲ JAUNIMO 
KONGRESAS

Cleyelando Baltų Komi
tetus praneša, jog rugpiū
čio 16-20 dienomis šaukia
mas Baltų Jaunimo Kongre
sas, kuriame baltų jauni
mas kviečiamas gausiai da
lyvauti. Kongresas įvyks 
latvių stovykloje prie To
ronto, Kanadoje, gražioje 
vietoje prie ežero.

Stovyklos programa įvai
ri ir įdomi. Bus paskaitų 
baltų interesus liečiančia- 
momis temomis, kultūri
nės programos, baltų meni
ninkų meno paroda, sportas, 
plaukimas, laužai, dainos, 
šokiai ir t.t.

Kaina keturioms dienoms 
— $85 (US), ir $25 (US) 
vienai dienai jeigu lanko

ma trumpesnį laiką. Kaina 
padengia patalpas, maistą, 
paskaitas ir visus stovyklos 
kultūrinius bei pramoginius 
įvykius.

Clevelando Baltų Komi
tetas nutarė padengti mo
kestį trims asmenims — po 
vieną iš kiekvienos tauty
bės — keturių dienų vieš
nagei.

Dėl platesniu informaci
jų prašome skambinti Li
nui Jokūbaičiui (tel. 481- 
7161) arba Anastazijai 
Mackuvienei (telef. 692- 
2031).

• Lietuvių pensininkų 
klubas organizuoja kelionę 
autobusu į šv. Kazimiero 
kongresą — Toronte rugsė
jo mėn. 1 ir 2 dienomis. Ke
lionė vienam asmeniui 32

METINĖ, TRADICINĖ LIETUVIŲ 
KLUBO NARIŲ, JŲ ŠEIMŲ IR BIČIULIŲ

GEGUŽINĖ 
įvyksta sekmadienį, rugpiučio 19, 

AUSTRŲ SODYBOJE, 8636 PEKIN RD., 
RUSSELL TWP.

Gegužinės pradžia 12 vai. ir pabaiga 6 v. v.
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!

TAUPA VIENINTELIS LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS 
OHIO VALSTIJOJE.

Būstinė: DIEVO MOTINOS NUOLATINES 
PAGALBOS PARAPIJOS PATALPOSE.

Darbo valandos: Sekmadieniais nuo
11:00 vai. ryto iki

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

1:00 vai. po pietų.
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!

dol. Tie, kurie apsistos vieš
butyje tuo pačiu autobusu 
bus nuvežti į operą, kated
rą ir balių ir parvežti at
gal. Norintieji važiuoti re
gistruojasi iki rugpiūčio 13 
d. šiuo adresu: Bronis Nai
nys 18414 Landseer Rd., 
Cleveland, Ohio 44119. Tel. 
481-8472 ir sumoka pinigus. 
Jei nesusidarys pilnas skai
čius (46) pinigai bus grą
žinti ir kelionė neįvyks.

• Registruotis balsavimui 
paskutinis terminas yra 
spalio 9 d. Jei jums bus 18 
m. rinkimų dieną lapkričio 
6, registruotis galite dabar. 
Registruotis galima viešose 
miesto bibliotekose.

VII LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

LOTERIJOS 
LAIMĖTOJAI

Br. Nainys, loterijos vyk
dymo komisijos pirminin
kas praneša, kad dovanas 
laimėjo:

1000 dol.>J. Balboto do
vaną, laimėjo J. Liskaus- 
kas, Hamilton, Ont.;

Atostogas Bahamose, dr.

F. Kauno dovaną, laimėjo 
A. Baškys, Hartford, Ct.

Atostogas "Fishers Pa- 
radise”, S. Rukužos dovaną, 
laimėjo A. Balas, Euclid, 
Ohio.

500 dol., dovaną V. čečio, 
laimėjo B. Mikruf, Lake 
Bluff, III.

Dail. R. Laniausko dova-♦
notą paveikslą laimėjo E. 
Dalinis, St. Petersburg, Fl.

• ALT Clevelando sky
riaus valdyba Dirvai pa
remti per ižd. Br. Nainį 
atsiuntė 25 dol. Ačiū.

KVIETIMAS

Vasaros linksmybėms pa
sibaigus, sugrįžus iš atos
togų ir stovyklų, sesės 
skautininkės, broliai skau
tininkai bei vyr. skautės ži- 
dinietės, yra kviečiami į su
važiavimą š. m. spalio mėn. 
6-7 dienomis Clevelande, 
Ohio.

Dienotvarkėje bus svar
stomos skautiškos temos. 
Nagrinėsime esminius skau- 
tybės klausimus, paliesime 
išeivijos nuolat augančius, 
veiklos rūpesčius ir mesime 
atvirą žvilgsnį į save. Pre
legentų minčių ir patarimų 
vedami, ieškosime mūsų 
veiklos būdų ir metodų pa
tobulinimo.

Atidžiai išanalizavę išei
vijoje lietuviškos skautybės 
reikšmę ir mūsų atsakomy
bę prieš ateinančias kar
tas, stiprinsime save nau
jais pasiryžimais ir toliau 
bėk ompromisiniai budėti 
savo įžodžio sargyboje.

Todėl kviečiame visas ir 
visus, kurie sielojasi mūsų 
skautybe, gausingai suva
žiavime dalyvauti. Suvažia
vimo registracijos informa
cija bus skelbiama spaudo
je.

Budėkime drauge skau
tiško darbo kely!

ps. t. n. M. Nasvytienė
Skautininkių skyriaus 

vadovė
j. s. K. Miesevičius 
Skautininkų skyriaus 

vadovas

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

, 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)

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A. 
(CERTIFIED RESIDENTIAL API’RAISER)

KVIEČIAME APLANKYTI

AMBER STUDIOS. INC

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

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



DIRVA
POSĖDŽIAVO ALT S-GOS 
IR VILTIES DRAUGIJOS 

VALDYBOS

Praeitą šeštadienį, rug
piūčio 4 d., po gražiai pavy- 
kusios K. ir E. Pocių sody
boje, Beverly Shores, Ind., 
Dirvai paremti gegužinės, 
kurią rengė ALT S-gos East 
Chicagos skyrius, Vilties 
Draugijos ir ALT S-gos 
valdybos buvo susirinkusios, 
bendram posėdžiui J. ir V. 
Jurkūnų sodyboje.

Plačiau bus kitame Dir
vos numeryje.

LIETUVAITĖ NAUJA 
DANTŲ GYDYTOJA

Dr. Ramunė Maciejauskaitė

Ramunė Maciejauskaitė 
gimusi ir augusi Chicagoje, 
Marųuette Parko lietuvių 
apylinkėje, baigė Nativity 
B. V.M. parapijinę mokyklą 
ir' 1975 m. Mari
jos aukštesniąją mokyklą. 
Buvo narė National Honor 
Society. Gavo Statė of 11- 
linois Scholarship Certifi- 
cate ir buvo įtraukta į Who 
is Who knygą.

1978 m. baigė Loyolos 
Universitete studijas ir įsi
gijo Bachelor of Science 
degree per tris metus. Bū
dama universitete priklau
sė Tri Beta Biology Honor 
Society, Lietuvių klubui ir 
jūrų skautėms, šoko tauti
nių šokių grupėje Grandis.

Baigė Kristijono Donelai
čio žemesniąją ir aukštes
niąją mokyklą. Taip pat 
baigė Lietuvių Pedagoginį 
Institutą.

1979 m. pradėjo studi
juoti University of Illinois 
Dental School, kurią baigė 

A. t A.

INŽ. JUOZUI AUGUSTINAVIČIUI 

mirus, skausmo prislėgtoms dukterims — 

Korp! Neo-Lithuania filisterėms — BIRU

TEI ir EGLEI, nuoširdžią užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lathuania
Vyr. Valdyba

1983 m. įsigydama ”Doctor 
of Dental Surgery” diplo
mą. Išlaikė Illinois Statė 
egzaminus verstis dantų 
gydytojos praktikai.

Dr. Ramunė Maciejaus- 
kas priklauso Chicagos 
Dental Society, American 
Dental Association ir Lie
tuvių daktarų ir dantų gy
dytojų korporacijai Gaja.

Nuo šių metų Dr. R. Ma- 
ciejauskas atidarė savo ka
binetą: 9356 So. Roberts 
Road, Hickorv Hills, telef. 
598-2131. Priima pacientus 
pagal susitarimą.

Linkime naujai daktarei 
sėkmės.

• Karo mokyklos XVI lai
da, kurią 1934 m. rugsėjo 
16 baigė 60 asmenų, šį ru
denį ruošiasi paminėti 50 
m. sukaktį. Iniciatyvos 
ėmėsi K. Urbšaitis, gyv. St. 
Petersburge, Fla. JAV gy
vena apie 10 karininkų, bai
gusių tą laidą, jų tarpe Ka
rio redaktorius Z. Raulinai- 
tis, A. Mironas, V. Permi
nąs ir kt. Minėjimas įvyks 
rugsėjo 8-9 d. d. St. Peters
burge, Fla. ,

• Veronika Sutkienė. gyv. 
Vokietijoje, atsiuntė Vilties 
įnašui padidinti 300 dol. 
Anksčiau ji buvo įnešusi 
Vilčiai 1000 dol. Nuoširdžiai 
dėkojame, nes tas stiprina 
Dirvos leidimą.

• Bronė Macijauskienė, 
I’oint Pleasant Beach, N. J., 
atnaujindama Dirvos pre
numeratą 2 metams, pridė
jo auką Dirvai paremti 64 
dol. Ačiū.

• Daiva Marcinkevičiūtė- 
Kinnavy, gyv. Ravenna, 
Ohio, atnaujindama prenu
meratą, Dirvai paremti pri
dėjo 20 dol. Ačiū.

Reikalinga aktyvi pensi
ninką 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 i Dir
vą P. O. Box 03206, Cleve
land, Ohio 44103.

Jungtinio baltų komiteto nariai ir stažuotojai prie Baltųjų 
Rūmų, prezidentui R. Reaganui pasirašius pavergtų tautų sa
vaitės proklamaciją. Prieky atsiklaupęs Algis Šilas. Stovi iš 
kairės: Zaiga Robins, Karlis Cerbulis, Anita Bedelis — ryšiam 
su visuomene palaikyti direktorė, Henno Parks, Kaja Kool ir 
Jonas Dunčia.

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Aušra (Aukštuolytė) ir 
Vytautas Butikai

Aušra Aukštuolytė ir Vy
tautas Butikas š. m. birže
lio 2 d. sukūrė šeimą. Jų 
moterystę palaimino kun. 
Antanas Saulaitis, S.J., Švč. 
Mergelės Marijos Nekal
to prasidėjimo bažnyčioje, 
esančioje Brighton Parke, 
Chicagoje. Solo giedojo ope
ros solistė Danutė Stankai- 
tytė.

Vestuvių pokylis įvyko 
SS Constantine and Helen 
kultūros centre, Palos Hills, 
III., dalyvaujant giminėms 
ir draugams. Lietuvių pa
pročiu, jaunieji buvo sutik
ti su duona ir druska, o bai
giantis pokyliui, spalvingo
se apeigose, jaunavedžiai 
įvesdinti į šeimyninį gyve
nimą. Vestuviniam poky
liui sklandžiai vadovavo 
antrakaimietis aktorius Eu
genijus Būtėnas, o prasmin
gą maldą sukalbėjo Zigmas 
Moliejus.

Palydą sudarė šešios po
ros pamergių ir pabrolių — 
Dalia Aukštuolytė ir Tomas 
Remys, Ina Stravinskytė ir 
Arvydas Vaitkus, Ramunė 
Stravinskaitė ir Tomas 
Vaitkus, Kristina Aukštuo
lytė ir dr. Jonas Prunskis, 
Ramunė Glovvacki ir Petras 
Šalčiūnas, Daiva Peterso- 

naitė ir Gintaras Aukštuo
lis. Gėles nešė Lina Lendrai- 
tytė ir Chris Glowacki.

Jaunoji Butikų pora yra 
pasiruošusi gyvenimui, bai
gę kolegijas ir įsigiję pro
fesijas. Aušra yra Vytau
to ir solistės Natalijos vy
resnioji duktė, baigusi Pur- 
due universitete biznio ad
ministraciją ir dirba savo 
profesijoje American Inter- 

V

Sv. Kazimiero 500 metų mirties sukaktis 
(1484-1984)

Religinio pasaulio lietuvių katalikų kongreso Toronte
I’ l< O (i RAMA

RUGSĖJO 1. ŠEŠTADIENIS
10 v.r. atidarymas (organizacinio komiteto pirmininkas 

dr. Juozas Sungaila, Centrinio šv. Kazimiero su
kakties komiteto pirm. Vytautas Volertas, vysk. 
Vincento Brizgio invokacija).

10.30 v.r. paskaita “Kazimiero šventumas ir lietuviš
kumas” — kun. prof. Paulius Rabikauskas, SJ, iš 
Gregorinio universiteto Romoje.

11.30 v.r. paskaita “Krikščionybės ir ateizmo grumtynės
mūsų tautoje” — dr. Juozas Girnius, buvęs “Lie
tuvių enciklopedijos”, žurnalo “Aidai” redakto
rius, filosofinių studijų ir įvairių veikalų auto
rius iš Bostono.
Pietų pertrauka iki 2 v.p.p.

2 v.p.p. svarstybos (simpoziumas): “Religinė išeivijos
jaunimo orientacija — kas stiprina ir kas silpnina 
jo tikėjimą” — vadovė Gabija Juozapavičiūtė- 
Petrauskienė; nariai — Laima Gustainytė-Unde- 
rienė. Rasa Lukoševičiūtė-Kurienė, dr. Saulius 
Jankauskas, stud. Edis Putrimas.

8 v.v. vakaronė — sceninė jaunimo programa (kazi- 
mierinis montažas, duetas ir kt.), pabendravimas 
jaunimo ir kitų kongreso dalyvių.
Visi šie renginiai bus “Hoyal York” viešbutyje 
(100 Front St. W.).

8 v.v. opera “Dux Magnus” Ryersono teatre (43 Gerrard 
St. E ). Kompozitorius ir dirigentas — Darius 
Lapinskas, libreto autorius — Kazys Bradūnas. 
Smulkesnė informacija apie operą — atskirame 
leidinyje.

RUGSĖJO 2, SEKMADIENIS
1.15 v.p.p. pamaldos Šv. Mykolo katedroje (St. Michael’s 

Cathedral, 200 Church Street).
3 v.p.p. opera “Dux Magnus” (antras spektaklis) Ryer

sono teatre (43 Gerrard St. E ).
7 v.v. pokylis ir kongreso užbaiga “Royal York” viešbu

tyje (100 Front St. W.). Baigminis rengėjų žodis 
ir kongreso manifestas.

Bilietų kaina į operą — nuo $15 iki $25, į pokylį — $25. 
Jie gaunami pas kongreso rengėjų komiteto atstovą V. Ta- 
secką (3380Galena Cres., Missisauga.Ont. L5A3L8, Canada); 
N.J. Vaznelių parduotuvėje “Gifs International Inc.” (2501 
W. 77 St., Chicago, IL 60629, USA; tel. 471-1424); religinės 
šalpos įstaigoje (351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207, 
USA; tel. 212-647-2434); Dievo Motinos nuolatinės pagalbos 
parapijoje (18022 Neff Rd., Cleveland OH 44119, USA; tel. 
216-531-4263); pas E. Binkį (209 Yellow Stone Rd., Plymouth 
Meeting, PA 19462, USA; tel. 215-828-1150).
Viešbučiai papigintomis kainomis: “Royal York“ (100 Front 
St. W., Toronto, Ont. M5J 1E3, Canada; tel. 416-368-2511); 
“Westbury Hotel” (475 Yonge St., Toronto Ont. M4Y 1X7, 
Canada; tel. 416-924-0611). Kambarių kainos: “Royal York" — 
$74 vienam asmeniui, $89 — dviem už parą; “Westbury 
Hotel” — $68 vienam arba dviem.
Telefonas informacijai iki kongreso: dr. J. Sungaila 416-239-1047.

Organizacinis komitetas

national Underwriters ben
drovėje. Buvo aktyvi jauni
mo veikloje, šoko tautinius 
šokius Grandinyje ir Gijo
je, baigė Chicagos aukšt. li
tuanistinę mokyklą ir feda- 
goginį lituanistikos institu
tą. Yra jūrų skautė — gin
tare.

Vytautas yra sūnus Jur
gio ir Liudos Butikų, bai
gė Ulinois universitete Chi
cagoje, miestų planavimą ir 
ten pat siekia magistro 
laipsnio. Buvo aktyvus lie
tuvių jaunimo veikloje, šo
ko tautinius šokius Grandy
je ir Gijoje, priklausė skau
tų Lituanicos tunto miško 
broliams ir šiuo metu yra 
skautas akademikas. Daly
vavo ir sportinėje veikloje 
— žaidė Lituanicos krepši
nio komandoje. Dirba Chi
cagos Architecture Founda- 
tion administratorium (ma- 
nager).

Kaip matome, abu jau
nieji Butikai yra stiprūs li
tuanistiniame pasiruošime 
ir veikloje. Linkime ir atei
tyje nepaskęsti šeimyninia
me pastogumų ir rūpesčių 
gyvenime, bet savo sugebė
jimus ir patirtį perteikti 
ateinančiai kartai. (aj)
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