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Ekonominė būklė
Raktas Į laimėjimą rinkimuose

Vytautas Meškauskas

Jei nieko netikėto neatsitiks 
tarptautinėje situacijoje, ūki
nė būklė užtikrins Reagano 
perrinkimą antram terminui. 
Rašant šias eilutes ji atrodė la
bai gerai. Čia pat reikia įspė
ti, kad ekonomijos mokslinin
kų prestižas paskutiniais me
tais labai nukentėjo. Pesimis
tų ir optimistų pranašavimai 
pasirodė klaidingi. Atrodo, 
kad realus gyvenimas yra per 
daug sudėtingas, kad ligšioli
nis mokslas jį galėtų teisingai 
konstatuoti.

Sprendžiant iš praeities pa
tyrimo, dabartinė būklė yra 
gera. GNP - visos tautos paja
mos už gėrybes ir patarnavi
mus - per šių metų pirmą ket
virti pašoko 10.1 %, o per ant
rą 7.5% . Nepaisant to, in
fliacijos sparta ne tik nepadi
dėjo, kaip paprastai tokiais 
atvejais būna, bet net kiek su
lėtėjo - iki 3.3% . Bedarbių 
skaičius, nors paskutinį mėne
sį kiek pašoko (iki 7.5%), ta
čiau yra pakenčiamose ribose. 
Jo padidėjimas net laikomas 
geru ženklu, liudijančiu, kad 
ūkinio gyvenimo sparta sulė
tėjo, kas sumažina infliacijos 
pavojų ir taip pat leidžia spėti 
kad nuošimčiai už paskolas 
žymiai nepadidės ir net gali 
kristi. Net pasigirdo defliaci
jos žodžio linksniavimas, t.y. 
pinigo vertės pakilimo. Pasi
tikėjimą ateitim pagaliau pa
reiškė ir akcijų rinka, kurioje 
jų vertė priešpaskutinę savai
tę gerokai pakilo.

Tokioje būklėje demokratų 
stipriausia korta prieš Reaga- 
ną yra faktas, kad augančiu 
gerbūviu ne visi vienodai pa
sinaudojo. Apie 35 milijonai 
amerikiečių gyvenę žemiau 
neturtingumo (poverty) ribos, 
kas sudaro maždaug 15.2% 
visos tautos, tuo tarpu pasku
tiniais Carterio metais jie su
darė 11.7% . Toji riba ketu
rių asmenų šeimai siekia 
10,179 dolerių į metus. Išviso 
žemiausiojo tautos penktada
lio pajamos apėmė tik 6.1% 
visų tautos pajamų, o 1980 m. 
jie gavo 6.8% . Tuo tarpu tur 
tingiausio penktadalio gyven
tojų pajamos pašoko nuo 37% 
iki 38.9% visos tautos pajamų 

Kartu tačiau, žiūrint į tą 
statistiką, reikia neužmiršti, 
kad ūkinis atkutimas prasidė
jo tik prieš metus ir jau vien 
todėl ne visi galėjo juo lygiai 
pasidžiaugti. O be to, kapita
listinėje sistemoje nevienodas 
išsidalinimas turtu yra svar
biausias akstinas siekti pažan
gos.

Pagaliau, rinkdamas pilie- Inž. J. Jurkūnas, M. Valiukėnas, dr. D. Degėsys, V. Kerelytė, dr. L. Kriauceliūnas, P.
tis turi galvoje ne statistiką, Bučas ir V. Mastis ALT S-gos ir Vilties draugijos valdybų pasitarime.

bet savo paties jausmą. Jei 
jam dabar geriau - jis balsuos 
už dabartinį prezidentą; jei 
jam blogiau - jis pagalvos apie 
opozicijos siūlomą.

Kitas dalykas - kurį opozici
ja, šalia nelygaus pasiskirsty
mo turtu, nori išnaudoti - yra 
valstybės biudžete deficitas. 
Jį sumažinti Mondale siūlo pa
didinti mokesčius, tuo tarpu 
Reaganas žada tokius pasiūly
mus vetuoti. Pagal jį deficito 
priežastis yra ne maži mokes
čiai, bet per didelės valstybės 
išlaidos, tačiau jų sumažinti 
jis pats nedrįsta, nes pvz. So
čiai Security mokėjimus - ku
rie gyventojų amžiui ilgėjant 
nepaprastai padidėjo - gauna 
per 35 milijonus žmonių.

Reagano pravestas mokes
čių sumažinimas valstybės iž
dui 1983-85 metais kainuos 
apie 350 bilijonų dolerių, ta
čiau jei mokesčiai nebūtų su
mažinti, jų vistiek neužtektų 
tų pačių metų deficitui suma
žinti, nes jis sieks beveik dvi
gubos sumos. Antra vertus, 
tie 350 bilijonų padėjo ūkiui 
taip smarkiai atkusti, kad da
bartinis ūkinio gyvenimo pa
gyvėjimas neturi sau lygių 
JAV istorijoje.

Jei Reaganas bus toliau lai
mingas, deficitas po truputį 
mažės ūkiniam gyvenimui ple
čiantis, o be to gali būti ir ko
kių laimingų progų. Pavyz
džiui, jei prasidėjęs naftos kai
nų kritimas tęstųsi toliau ir jos 
kaina kristų iki kokių 23 ar 24 
dolerių už statinę. Tuo atveju 
galima būtų apdėti kiekvieną 
importuojamą statinę, saky
kim, 5 dol. muitu, kas atneštų

Rugpiūčio 4 d Beverly Shores, Ind., inž. J. ir V. Jurkūnų sodyboj įvyko Vilties draugijos 
ir Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos valdybų bendras posėdis. Nuotraukoje posėdžio dalyviai. 
Sėdi iš kairės: dr. D. Degėsys — Vilties draugijos pirmininkas, V. Kerelytė — ALTS sekretorė, 
dr. L. Kriauceliūnas — ALTS pirmininkas, inž. K. Pocius — Vilties draugijos vicepirmininkas. 
Stovi: M. Valiukėnas — Vilties draugijos sekretorius, P. Bučas — ALTS vicepirmininkas, V. 
Mastis — ALTS iždininkas, A. Laikūnas — Vilties draugijos vicepirmininkas ir inž. J. Jurkū
nas — Vilties draugijos I-asis vicepirmininkas.

Bendras ALT S-gos ir Vilties draugijos 
valdybų posėdis

Nuo pat Vilties Draugijos 
įsteigimo, metai iš metų tęsia- 

nemažas pajamas iždui, nes 
JAV šiuo metu importuoja 
apie 5 mil. statinių kasdien. O 
kraštas visai to nepajustų, nes 
kainos viduje liktų maždaug 
tokios pat, kas irgi naudinga, 
nes verstų toliau naftą taupy
ti, jos pas save namuose ir jai 
pakaitalų energingiau ieškoti. 

si glaudus Amerikos Lietuvių 
Tautinės sąjungos ir Vilties 
Draugijos bendradarbiavimas. 
Tai dažniau, tai rečiau, pagal 
sutarimą šaukiami bendri 
abiejų valdybų posėdžiai rū
pimiems reikalams aptarti ir 
veiklai suderinti. Vienas to
kių bendrų posėdžių įvyko 
š.m. rugpjūčio 4 d. J. ir V. 
Jurkūnų sodyboje, Beverly 
Shores, Ind. Tai buvo pirma
sis abiejų valdybų pilna sudė

timi susitikimas po jų išrinki
mo š.m. gegužės 26-27 d.d. 
Clevelande.

ALT S-gai atstovaudami, 
posėdyje dalyvavo jos pirmi- 
ninkad dr. L. Kriaučeliūnas, 
vicepirm. P. Bučas, sekr. V. 
Kerelytė ir ižd. V. Mastis (ne
galėjo dalyvauti atostogų išvy
kusi vicepirm. V. Jonušienė). 
Vilties Draugijai atstovavo jos 
pirm. dr. D. Degėsys, vicepir
mininkai J. Jurkūnas, A. Lai
kūnas ir K. Pocius, sekr. M. 
Valiukėnas ir Dirvos redakto
rius bei Vilties reikalų vedėjas 
V. Gedgaudas. Dr. L. Kriau- 
čeliūnui nesutikus posėdžiui 
pirmininkauti, pirmininkavo 
dr. D. Degėsys.

Ilgokai darbotvarkei išsa
miai apsvarstyti prisireikė 
arti trejetos valandų. Platų 
pranešmą apie Vilties Draugi
jos būklę ir Dirvos laikraščio 
paruosimo bei išleidimo sąly
gas pateikė red. V. Gedgau
das. Jo pranešimas buvo įva
das į tolimesnę darbotvarkės 
eigą, kuri sukosi apie reikalą 
moderninti spausdinimo prie
mones, prideramai ateinan
čiai metais atšvęsti Dirvos 70- 
ties metų sukaktį, siekti kad 
jaunimas ir vidurinioji karta 
gausiau įsitrauktų į spaudos ir 
organizacini darbą.

Ypatingas dėmesys buvo 
nukreiptas į spausdinimo prie 
monių sumoderninimą. Tatai

(Nukelta į 11 psl.)
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Sovietų sunkumai su satelitais: Lenkijoje ir dabar Rytų 
Vokietijoje. - Naftos kainų kritimo įtaka. - Grūdiį užpirkimai.

Iš savo patyrimo žinome, 
kad pas sovietus tvarka griež
ta. Jos reikia laikytis, nors ji 
atrodytų visai kvaila. Pana
šiai yra ir jų satelitinėse vals
tybėse. Ilgainiui tačiau atsira
do nukrypimų nuo ‘generali
nės linijos’. Lenkijoje, pavyz
džiui, tvarka vis tiek kitokia. 
Ji net prašosi priimama į Tarp
tautinį Monetarini Fondą, ka
pitalistinių valstybių organi
zaciją, kuriai nepriklauso nei 
Sovietų Sąjunga nei jos sateli
tai. Fondas teikia paskolas la
bai griežtom sąlygom ir labai 
tiksliai apibūdintiems reika
lams ir turi teisę tai patikrinti. 
Tai paliudija faktą, kad pati 
Sovietija negali patenkinti sa
vo satelitų poreikių ir atkirti
mas jų nuo ūkinių ryšių su Va
karais taip pasunkintų jų ūki
nę padėti, kad reikėtų laukti 
rimtesnių neramumų.

•••
Salia Lenkijos, sovietus la

bai neramina vadinamas ‘mik- 
ro-detente’ tarp Vakarų ir Ry
tų Vokietijos. Pirmoji šelpia 
antrąją, o toji už tai švelniau 
elgiasi su savo disidentais - lei
džia jiems emigruoti į Vaka

rus, įsileidžia lankytojus iš Va
karų Vokietijos ir net išleidžia 
paviešėti Vakaruose savo ... 
pensininkams (kad nebūtų jo
kio nuostolio, jei jie negrįžtų). 
Per daug neįsileidžiant į tech
niškas smulkmenas, galima 
tvirtinti, kad Vakarų Vokieti
ja kasmet išperka 30 tūkstan
čių savo tautiečių iš sovietinių 
kalėjimų.

Neseniai Bonna paskyrė Ry 
tų Vokietijai naujus kreditus 
330 milijonų dolerių sumai, o 
Rytų Vokietija paskelbė kai 
kurių suvaržymų tarp Rytų- 
Vakarų Vokietijų atšaukimą, 
ar bent sušvelninimą. Vakarų 
vokiečiai dabar galės paviešė
ti Rytų Vokietijoj iki 45 dienų, 
o Rytų Vokietijos pensininkai 
net 60 dienų Vakarų Vokieti
joje. Kartu laukiama, kas iš
leidžiamų visam išvažiuoti į 
Vak. Vokietiją asmenų skai
čius pašoks iki 40, ar net 45 
tūkstančių. Visa tai turėjo 
būti apvainikuota rugsėjo 28- 
29 d.d. Rytų Vokietijos valdo
vo iš sovietų malonės Erick 
Honecker vizitu Bonnoje.

Toks abiejų Vokietijų artė
jimas, kad ir humanitariniu

BILIETAI I 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.

Nevv Yorke: Liet. Inf. Centras, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207. Tel. (212) 647-2434.
Chicagoje: ”Gifts Int. Ine. (J. Vaznelis), 2501 W. 
71 th 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.

AUDRA
Travel

kviečia keliauti kartu
10 DIENŲ LIETUVOJE

Rugsėjo 4 Spalio 2
Gruodžio 19

VIENOS SAVAITĖS Rugsėjo 10

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

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

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

dovanas giminėms Lietuvoje
• tarpininkaujant bei suteikiant ypač gerą finansinę 

paramą, greitą ir labai naudingą giminėms Lietuvoje 
palikimų sutvarkymą.

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

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

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

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

pagrindu, sukėlė susirūpini
mo Maskvoje. Iš vienos pusės - 
abiejų Vokietijų suartėjimas 
galėtų padėti Europą ištraukti 
iš amerikiečių glėbio, iš kitos - 
Vakarų Vokietijos neatsisaky- 
mas priimti amerikiečių nau
ją Pershing II raketą ir skrai
dančių bombų - paryškino jos 
nenorą patarnauti sovietų tiks 
lams. Taip susiklosčius, sovie
tai staiga pradėjo kaltinti 
Bonnos vyriausybę siekiant ... 
revanšo už Hitlerio pralaimėji
mą Sovietijai. Tą kancleriui 
Kohl prikišo dar Andropo
vas, kai Kohl pirmą sykį lan
kėsi Maskvoje. Tada Kohl pa
neigė ‘revanšizmą’, tačiau 
pats Andropovo paklausė, ką 
jis pats darytų tokioje situaci
joje, jei Rusija būtų perkirsta į 
dvi dalis?

Liepos 27 d. Pravda pakar
tojo panašų kaltinimą. Jį per
sispausdino Vokietijos oficio
zas Neues Deutschland, ta
čiau liepos 30 d. tas pats laik
raštis persispausdino Vengri
jos komentaą, kur sovietų kal
tinimai, tiesa - labai švelniai, 
buvo atmesti. Sekančią dieną 
panašiai nuo savęs komentavo 
ir Neues Deutschland. Girdi, 
Vakarų-Rytų Vokietijos santy 
kiai bazuojasi abiejų kraštų 
nepriklausomybe. Visa tai 
kalba už tai, kad Rytų Euro
poje susidarė naujas Rytų Vo- 
kietijos-Vengrijos-Rumunijos 
blokas, kuris pabrėžtinai sie
kia didesnės nepriklausomy
bės nuo Sovietuos. Savo poli
tiką tie kraštai paremia pačių 
sovietų skatinimu užmegsti 
geresnius ūkinius bei prekybi
nius santykius su Vakarais. 
Čekoslovakija ir Lenkija, ži
nia, yra jautrios kalboms apie 
vokiečių ‘revanšizmą’. Bulgari 
ja viešai savo nuomonės nepa
reiškė, bet jos valdovas Todor 
Zivkov žada šį rudenį aplan
kyti Bonną.

Bulgarija, kaip žinia, ‘bend 
rauja’ su Vakarais, tačiau ne 
jų naudai. Tik prisiminkime 
sąmokslą prieš popiežių. Dar 
didesnio mąsto sąmokslas 
buvo aprūpinti JAV rinką he
roinu, kas nešė dvigubos nau
dos - finansinės ir, daugiau 
Maskvai, priešo susilpninimo. 
Tam reikalui buvo sukurta 
speciali valstybinė prekybos 
bendrovė ‘Kintex’. Pereitame 
dešimtmetyje Bulgarija pri
statydavo visą ketvirtį JAV- 
bėse suvartojamo heroino, o 
dabar apie 5-10%.

Nesenai susekta, kad Bul
garija per metus pagamina 
apie 2.4 milijono butelių pa
dirbto Scotch Whisky. Tam 
paaiškėjus, ji dabar bando 
parduoti tą whisky kaip savo 
pačios gaminį, bet ne Baltojo 
Žirgo (White Horse), o ‘Lau
kinio Ožio’ vardu.

•••

Sovietų, nors nenoromis, lei
dimas satelitams patiems ieš
koti išeities iš sunkios ūkinės

1984 m. rugpiūčio 16 d.

■ Iš kitos pusės
Jei mūsų vaikai net tarp savęs kalbasi angliškai —■ 

kodėl nepabandyti juos supažindinti su mūsų tautos rei
kalais ir sentimentais ta pačia kalba. To siekdami eilė 
silpnėjančių laikraščių turi angliškus puslapius. Nuo jų 
neatsilieka ir Gimtasis Kraštas. Netrūksta bandymų iš
leisti visą lietuvišką laikraštį angliškai: The Bridges, 
Lituanus. Metų pradžioje pasirodė naujas — THE OB- 
SERVER. žadėjo būti mėnesinis, tačiau tik visai nese
niai išleido dviguba balandžio-gegužės 3-4 Nr. Patrauklų 
savo išore leidinį redaguoja Draugo Mykolas Drunga, o 
leidžia Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų Federacija.

Jo pasirodymas suprantamas ne tik dėl aukščiau 
paminėtos priežasties. Lenkijoje Katalikų Bažnyčia yra 
vienintelė legali opozicinė institucija, su kuria skaitosi 
valdžia. Ar negalėtų kas nors panašaus būti Lietuvoje? 
Joje tikintieji kovoja už savo teises ir yra už tai perse
kiojami. Apie tai skaitome kiekviename Draugo ar Dar
bininko Nr. Ar nėra šio krašto lietuvių katalikų privile
gija, ir pareiga žiniomis apie tai pasidalinti su platesne, 
lietuviškai nekalbančia, visuomene?

šitas uždavinys tačiau leidėjams pasirodė per siau
ras. Jis papildytas pranešimais apie vietos katalikų ir 
net nekatalikų lietuvių gyvenimą. Iš vienos pusės tai 
sveikintina, bet iš kitos — lyg ir sumenkina tikrus hero
jus. Pavyzdžiui leidžiama Baltų lygai girtiB sovietų ne- 
įsileidimu į Los Angeles olimpiadą. Ginčijamasi ar gali
ma melstis už . .. Andropovą. Į tą klausimą contributing 
ėditor dr. Linas Sidrys labai sofistikuotai atsakė, kad 
galima melstis už sovietų ateistus, tačiau nepridera pra
šyti tų, kuriuos Andropovas persekiojo, atsukti kitą žandą 
Černenkai, kad tas smogtų dar kartą, niekam už juos, 
aukas, nesimeldžianti Kažin kokia nuomonė apie tai yra 
laikraščio metrikoje įrašyto leidėjų Spiritual Director 
Msgr. Damasus Mozeris pažiūra?

Abejonių sukelia ir vedamieji. Viename jų pasku
tiniame Nr., lyg kas nors būtų prašęs ar klausęs, atsi
sakoma ką nors rekomenduoti į prezidentus ir iš kalno 
nežadama paremti lietuvių, kandidatuojančių į kokį nors 
mažesnį postą, jei tokių atsirastų. Girdi, turi nulemti ne 
šovinizmas, bet kandidato kvalifikacijos!

Sekančiame tačiau to paties puslapio vedamajame 
barama Ann Jillian (Jūratė Nausėdaitė) už nedalyvavi
mą Chicagos Dainų ir CIevelando šokių šventėse, kartu 
pareiškiant viltį:

"Kokia ten buvo priežastis, mes tikimėš, kad1“ 
ji netrukus savo žvaigžde apšvies kokį sekantį lie
tuvių bendruomenės parengimą.”

Prieš tai OUR FOREMOST STAR užvardintame ve
damajame nurodoma, kad ji vaizdavusi Mae West, kas 
turbūt paskatino patį Nelabąjį man pakuždėti į ausį: — 
nuo kada Mae West laikoma pavyzdžiu lietuvaitėm? Ar 
tik redaktorius, įspėjęs nepasiduoti šovinistiniams jaus
mams — kas mūsų, tai jau puiku — viename vedama-, 
jame, nepapildė tos šovinizmo nuodėmės to paties Nr. 
sekančiame straipsnyje? (vm) 

būklės, nevengiant ir ryšių su 
Vakarais, aiškinamas jų pačių 
sunkia ekonomine padėtimi. 
Viena iš priežasčių - naftos kai
nų kritimas, privertęs sovietus 
sumažinti savo naftos kainą 
$1.50 už statinę. Faktinai So
vietija yra didžiausias naftos 
tiekėjas pasaulyje: jai lieka 
pardavimui už dolerius maž
daug 1.7 milijono statinių į 
dieną. Tas kiekis tačiau yra 
per mažas, kad leistų jai dik
tuoti kainas. Tai daro Viduri
nieji Rytai, kurie pagamina 
keturis kartus daugiau naftos 
negu patys suvartoja, t.y. turi 
pardavimui 9 milijonus stati
nių į dieną. Jų suorganizuo
tas - Saudi Arabijai vadovau
jant - OPEC kartelis aukštų 
kainų išlaikyti negali, nes pa
siūla yra didesnė už pareika
lavimą. Visa eilė naftos tiekė
jų, kainoms kritus, stengiasi 
padidinti savo pardavimą, 
kad gautų reikalingą užsienio 
valiutą. Net pati Saudi Arabi
ja savo pasižadėjimo sumažin
ti savo pasiūlas nesilaiko. Ji 
neseniai pirko 10 milžiniškų 
Boeing 747s lėktuvų, sumokė
dama už juos 35 milijonus naf

tos statinių virš jai nustatytos 
kvotos.

JAV Energijos D-to apskai- i 
čiavimu naftos kainos turėtų 
kristi bent iki 1986 m., kada 
jos oficiali kaina būtų apie ’■ 
26 doleriu už statinę, palygi
nus su nūdiene 29 dol. kaina 
už statinę. Iš tikro tačiau jau 
šiandien galima gauti tarptau- > 
tinėje rinkoje naftos už 22.5 
dolerius. Ir yra situacijos ana
listų, kurie skaičiuoja, kad už 
metų kainos galėtų kristi iki 
... 15 dolerių.

Sovietai yra priversti pirk
tis ir didelius kiekius užsienio 
grūdų. Jie vis dar negali pasi
gaminti jiems reikalingo 220 
milijono tonų kiekio. Šiais

■ metais jie tikisi maždaug apie
■ 190 milijonų tonų. Liepos 
mėn. jie Chicagoje užpirko 14 
milijonų tonų - maždaug pusę 
to iš JAV, iš Kanados 4 mil., 
Prancūzijos - 2.5 mil. ir Argen 
tinos - 1 mil. Laukiami toli
mesni užpirkimai kiek pakels 
kainas, bet ne žymiai. Kiti 
dideli pirkėjai - Kinija ir Indi
ja - laukia gerų derlių.
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Iš pogrindžio spaudos

PAVERGTOS LIETUVOS PONIJA
Ponai, ponai, ponai... Kiek 

daug šiandien jų sėdi liaudžiai 
ant sprando. Ponais, žinoma, 
vadiname ne tą, kuris tvar
kingiau apsirengęs, manda
giau elgiasi ar dirba ne fizinį 
darbą. Ne. ‘Ponas’ neigiama 
prasme suprantamas, kaip 
besinaudojąs išimtinėmis tei
sėmis, lengvatomis ir iš gyve
nimo imąs daugiau nei jam 
priklauso, besijaučiąs stovįs 
aukščiau už kitus, reikalaująs 
nenupelnytos pagarbos ir pa
tarnavimų, su panieka žiūrįs į 
žemiau stovinčius.

Tokių ponų buvo visuomet, 
jų yra ir dabar. Ne visi jie dar 
drįsta lįsti į dienos šviesą ir gir
tis savo poniškumu. Dalis po
nijos dar tūno tartum šešėly, 
dar lyg vengia būti vadinami 
ponais, tačiau gyvena tikrai 
ponišką gyvenimą.

Si tarybinės ponijos klasė 
nėra vienalytė. Ji susideda iš 
kelių sluoksnių.

Pačioje viršūnėje negausus 
pačių galingiausių, pačių tur
tingiausių feodalų sluoksnis. 
Tai valdančios klasės elitas, 
savotiškai uždara kasta, ku
rios atskiri nariai betarpiškai 
dalyvauja valdyme, yra tikro
sios valdžios atstovai. Jie netik 
viskuo apsirūpinę, turi visas 
teises ir privilegijas, be su nie
kuo nesiskaito ir prieš nieką 
neatsiskaito. Jiems ne tik pui
kūs butai, prabangios vilos 
geriausiuose kurortuose, bran
giausios importinės mašinos, 
importiniai baldai, vaistai, 
dažnos kelionės į užsienį, bet 
ir visiška teisė nepaisyti eilinių 
tarybinių įstatymų, reikalavi
mų, taisyklių. Jie turi savus 
įstatymus, savo kastos normas 
ir taisykles. Tik šių vidinių 
kastos įstatymų paržengimas 
jiems kelia grėsmę. Šiaip, su 
visais kitais Tarybų Sąjungoj 
veikiančiais įstatymais jie gali 
nesiskaityti. Jei nebus pasmen. 
kimo kastos viduje, prie jų ne
prieis joks prokuroras, jų ne
teis joks tarybinis teismas. Ir 
jiems nėra tų problemų, su 
kuriomis susiduria eilinis pi
lietis. Jiems rečiausios prekės, 
geriausi vaistai, jų vaikai be 
jokių konkursų įstos į pasirink
tas mokyklas, užtikrintai gaus 
diplomus. Net tarnybinės vie
tos darosi paveldimos. Si po
nija ir yra ta ‘liaudis’, kuriai iš 
tikrųjų priklauso valdžia ...

Kiek žemesnis ir gausesnis 
yra kitas ponijos sluoksnis. Tai 
aukštuomenė, susidedanti iš 
labiausiai iškilusių menininkų 
mokslininkų, atsakingus pos
tus užimančių generolų, pa
čių stambiausių įmonių vado
vų. Si aristokratija taip pat 
nieko nestokoja, jiems taip pat 
visokie ‘spec’, įvairios teisės, 
privilegijos, lengvatos, geras 
materialinis aprūpinimas. Jie 
gali plačiau naudotis ir žemes
niųjų sluoksnių paslaugomis, 
bet jie neturi tos galios, kaip 
valdančioji kasta. Priešingai, 
jie yra šiai kastai pavaldūs. 
Visa jų privilegijuota padėtis 
yra kaip atlyginimas už svar
bias paslaugas valdantiesiems 
Sis antrasis ponijos sluoksnis 
padeda valdyti, tiesa, pats ne
turėdamas valdžios galios. Jis 
prisideda prie valdžios galios 
realizavimo, bet pats negali 
nė trupučio nukrypti nuo duo
tų įgaliojimų, negali pareikšti 
jokios savo iniciatyvos, turi bū 
ti ištikimai atsidavęs, bet už
tat turi nemaža teisių ir galios 
spaudžiant žemiau stovinčius.

Si valdžios vykdymo galia 
toliau išsisklaido į mažesnes 
teises ir siauresnę veikimo or
bitą turinčius, dar žemesnio 
sluoksnio pareigūnus. Bet tai 
vis dar stambios žuvys, įvairių 
respublikų vadovai, ministrai 
žinybų viršininkai, sričių ko
mitetų sekretoriai ir kt. Jie 
taip pat gerai atlyginami, so
čiai aprūpinami, turi privile
gijų, iškeliančių juos virš pa
prastų mirtingųjų.

Dar žemesnis sluoksnis, vei
kiąs jau betarpiškai paprastos 
liaudies tarpe, yra įvairūs vie
tiniai vadovai, sekretoriai, pir
mininkai, įmonių ir įstaigų di
rektoriai ir t.t. Jie teisių turi 
nedaug, bet galios nemažai. 
Jų galia, tiesa, reiškiasi tik že
myn, t.y. gautų nurodymų 
vykdymu, realizavimu, spau
dimu į mases. Šiaip jie viską 
turi daryti tiksliai ir paklus
niai, be jokių nukrypimų ir 
savo nuomonės. Už tai jiems 
užtikrintas geresnis aprūpini
mas, specparduotuvės (ar 
bent teisė apsirūpinti be eilės, 
per ‘užpakalines duris’), ne
blogi atlyginimai.

Kaip senovėje dvaruose be 
pono dar buvo tijūnas ir prie
vaizdos, o baudžiauninkams 
plakti ir ponams aptarnauti 

buvo rekrutuojami dvaro tar
nai iš tų pačių valstiečių tar
po, taip dabar pačiam betar
piškam varovų darbui yra su
darytas iš dalies ponijai, iš da
lies liaudžiai priklausąs tarp
sluoksnis. Tai įvairūs vietinių 
tarybų pirmininkai, ūkių ir 
įstaigų vadovai, įvairūs ne
aukšti viršininkai ir viršinin
kėliai, iš dalies dirbą normalų 
administravimo ir vadovavi
mo darbą, iš dalies vykdą 
valdymo funkcijas, t.y. pas
kutinėje, žemiausioje instan
cijoje realizuoją iš viršaus atei
nančius įsakymus, nutarimus, 
nurodymus. Jų buitis ir teisės 
nedaug ar visai nesiskiria nuo 
eilinių žmonių buities ir 
teisių, nebent tik tuo, kad dau 
geliui tokių viršininkų ir pir
mininkų neoficiliai leidžiama 
‘kombinuoti’, jiems tenka ir 
didesnė įvairių premijų dalis. 
Šitokiomis lengvatomis ypač 
moka pasinaudoti kolūkių pir
mininkai, fabrikų direktoriai 
ir kiti, vertybes gaminančių 
įmonių vadovai.

Ten, kur baigiasi valdymo 
funkcijų vykdymas, iš ateinan 
čios galios veikimas, ten bai
giasi ir tarybinė ponija. To
liau prasideda eilinės, papras
tos liaudies sritis. Tarp jų pa
sitaiko taip pat atskirų, vie
naip ar kitaip prasigyvenusių, 
išimtinę padėtį įgijusių narių. 
Bet tai jau kita, turtinės poni
jos rūšis. Ją galėtume pava
dinti ir tarybine buržuazija. 
Ji negausi, arba ne vienodai 
gausi įvairiose Tarybų Sąjun
gos vietose. Nevienodas jos 
turtingumas ir būdai, kuriais 
jie šį turtą įgijo. Dalis sunkiu, 
sąžiningu darbu, mokėjimu 
teikti kitiems reikalingas pa
slaugas. Dalis - suktybėmis, 
vogimu, kyšių lupimu. Dar 
kiti - sugebėjimu prieiti prie 
valdiškų pinigų, sandėlių, ba
zių ... Kai kas net ryšiais su 
užsieniu, spekuliacija ir pan.

įvairiais būdais ir įvairiais 
keliais į atskirų piliečių rankas 
suplaukia dalis taip vadina
mos ‘socialistinės nuosavybės’. 
Tai visą Tarybų Sąjungos gy
venimą nuo apačios iki viršaus 
apėmusius korupcijos vaisius.

Šitoji buržuazinė ponija dar 
tylesnė, dar mažiau mėgs
tanti viešumą ... mažiau ro
danti savo galią. Net jos buvi
mas mažiau pastebimas, nors 
kartais ir skaudžiai pajunta
mas. Pvz., kai neturtingas ei
linis pilietis patenka į kyšius 
mėgstančio gydytojo rankas, 
kai reikia sutvarkyti papras
čiausią ir teisėčiausią reikalą 
kabinete biurokrato, besiva
dovaujančio dėsniu ‘nepatep
si - nevažiuosi’, kai kolūkio už
darbį ir premijas skirsto pagal 
giminystės ir ‘draugystės’ 
laipsnį.

Visų rūšių ponus tenka pa
justi paprastam, mažam žmo
geliui ...

Taigi, mes turime ponų - 
daug, didelių, galingų ir ... 
nelabai gražių.

T. VIRGYS 
(Aušra, Nr. 39-1983)

DIE SINKERS
Steady work. overtime, excellent ma- 
chinery and working condllions. 
Fringe benefits and secure futnre.

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

Farmington, Mich. 48024 
313-477-0020

(30-32)

Lietuvybė ir
dvikalbiškumas

Prieš pradedant šį pa
šnekesį, pirmiausia pagal
vokime, kiek žmonių gyve
na Amerikoje ar gal net 
visame pasaulyje? O iš jų 
— koks skaičius yra lietu
vių kilmės? Nors statisti
kos tiksliai ir nežinau, ta
čiau (vien palyginimo tiks
lui) galime sakyti, kad lie-. 
tuviai neišsiskiria iš kitų, 
kaip vieni gausesniųjų ar 
žinomesniųjų. Net ir Chi
cagoje, kurią vadiname lais
vojo pasaulio lietuvių sos
tine, įstaigose ar naujų 
bendradarbių tarpe, pasi- 
gyrus savo tautybe, labai 
dažnai būna iškeltas tas 
pats refrenas: ''Lietuvis — 
ar tai lenkų kilmės?”

Aš pati dėl pavardės esu 
ne kartą palaikyta graikų 
kilmės, o taip pat turėjau 
bent keliais atvejais paaiš
kinti, kad "Lithuanian” nė
ra koks nors pagoniškas ti
kėjimas, o tauta prie Bal
tijos jūros.

Rimtai kalbant, jei lietu
viai pranyktų netikėtai nuo 
šios žemės paviršiau, mūsų 
tikriausiai daug kas nepa- 
sigestų, didelių katastrofų 
dėl to neatsitiktų; iš tikrų
jų skaičiumi esame labai 
negausūs.

Bet pažiūrėkime į daly
kus ne vien iš kitataučių 
pusės, bet ir savo pačių 
akimis.

Prisimenu vaikystės ir 
pradžios mokyklos dienas. 
Neužteko, kad valdžios įsta
tymai kankino mus, reika
laudami mokyklos lankymo 
net penkias dienas savaitė
je: vos išsiritusius iš vys
tyklų, tėveliai jau tempė 
kas savaitgalį į šeštadieni
nes mokyklas, nors mums 
būtų buvę arčiau širdies 
praleisti tas valandas žiū
rint "kartūnus” televizijoje.

Nemanykite, kad lietuviš
kas auklėjimas tuo baigėsi: 
vos išgyvenusi šiame pa
saulyje šešerius metus, ta
pau paukštyte skaučių ei
lėse, šokau ir dainavau lie
tuviško jaunimo ansamb
lyje ... Metams greit bė
gant, tapau tipiška Ameri
kos lietuvaitė: išmokau 
kalbą, pažinau papročius ir 
paveldėjau bendrus tauti
nius bruožus.

Bet nuėjus į darbą, įstai
gos viršininkui visai nerū
pi, ar moku lietuviškai kal
bėti; Chicagoje svarbiau 
gal — ispaniškai? Negi po 
tiek daug metų ir sunkaus 
darbo antra kalba jau ne
reikalinga, nereikšminga?

★
Dabartinė mūsų jaunoji 

karta, jau gimusi Ameri
koje ir užaugusi tarp dvie
jų kultūrų (tėvų atsivež
tos iš Lietuvos ir šio kraš
to), susiduria su daugeliu 
problemų, kurių niekad ne
turi jau kelias generacijas

INDRĖ TOLIUŠYTĖ

Indrė Toliušytė, baigusi Ma
rijos mergaičių aukšt. mokyk
lą, lit. mokyklas ir lankiusi 
Pedagoginį lit. institutą, studi
juoja sąskaitybą Illinois uni
versitete Chicagoje. Dalyvau
ja teatrinėje grupėje Antras 
kaimas.

čia išgyvenę amerikiečiai. 
Tų mūsų problemų tarpe 
yra draugystė su kitų tau
tybių jaunimu, organizaci
nė veikla, pareiga šiam 
kraštui ir Lietuvai bei dau-, 
gelis kitų. Svarbią vietą už
ima taip pat ir dvikalbiš- 
kumo klausimas, kurį čia 
irgi trumpai pasvarstyki
me.

Prieš kurį laiką buvo iš
leista Algio Norvilos kny
gutė labai keistu pavadini
mu : "Dvikalbiškumas — 
palaima ar prakeikimas ?” 
žodis "prakeikimas” ant
raštėje įdomiai paminėtas, 
nes dar nelabai seniai Ame
rikoje į kitaip, negu ang
liškai kalbančius, iš tikrųjų 
buvo kreivai ir net su pa
nieka žiūrėta. Laikotarpyje 
tarp dviejų didžiųjų karų 
ir po Antrojo pasaulinio 
karo Amerikoje buvo nei
giamai reaguojama į dvi- 
kalbiškumą. Studijos rodė, 
kad vienkalbiai asmenys 
pasiekė aukštesnį inteligen
cijos lygį negu dvikalbiai, 
kad dvikalbių vaikų žodin
gumas mažesnis, o jų ang
lų kalbos mokėjimas buvęs 
menkesnis.

Tačiau šios temos studi
jos tęsėsi, ir prieš 20 metų 
išryškėjo visai kita moks
lininkų teorija. Buvo susek
ta ir įrodyta, kad dvikal
biai vaikai tiek žodine tiek 
veiksmine inteligencija vir
šija vienkalbius; kad dvie
jų kalbų mokėjimas ne tik 
nekenkia, bet net padeda 
atskiras kalbas pasisavinti.

šiuo laiku yra manoma, 
kad dvikalbiškumas nėra 
kenksmingas, bet net nau
dingas ir turtinantis. Tai
gi, kurie mokame antrą 
kalbą, galime nė tik didžiuo
tis, bet taip pat turėti ir 
praktinės naudos. Pagalvo
kime: tik vienas iš 50 čia

(Nukelta į 4 psl.)
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Girtavimo priežastys 
okupuotoje Lietuvoje
Girtavimo priežastys — 

atskiras, sudėtingas klausi
mas. Viena iš priežasčių ta, 
kad kaimo žmogus yra nuo
latos morališkai žlugdomas, 
nes jis yra pusiau beteisis 
asmuo, o jis daug kur tie
siogiai priklauso nuo kol
chozo valdžios —< nuo bri
gadininko ar pirmininko va
lios. Kaimiečiai turi labai 
daug ir sunkiai dirbti, sė
jos ar rugiapjūtės metu — 
neretai dienomis ir nakti
mis. Didelės darbo normos

Lietuvybė ir 
dvikalbiškumas...
(Atkelta iš 3 psl.) 

gimusių amerikiečių gali 
laisvai kalbėti kita kalba, 
palyginus su japonais, ku
rių vienas iš 5 gali kalbėti 
antra kalba. Yra tiek daug 
amerikiečių, n e m okančių 
antros kalbos, kad jau sun
ku surasti savo žmonių dip
lomatinėms tarnyboms, už
sienio prekybos reikalams, 
kariuomenės ir krašto sau
gumo tarnyboms. Supras
kime, jog tai nereiškia, kad 
dabartinis jaunimas (su 
lietuvių kalba) pasinaudos 
diplomatinėmis ar kitomis 
tarnybomis, bet yra labai 
daug kitų sričių, kur lietu
vių kalba yra pritaikoma 
ar net nepakeičiama, beit 
tai jau būtų visai kita pla
ti tema.

šiuo kartu svarbu su
prasti, kad tas dvikalbiš
kumas vis dėlto mums ne
pakenkė. Neturime nusi
minti, kad be reikalo vai
kystėje jos mokėmės. Prie
šingai: praturtėjome dva
siškai, kultūriškai, prisidė
jome prie savo senelių ir 
savo tėvų prasmingų pa
stangų pratęsti mažos, bet 
brangios tautos egzistenci
ją išeivijoje.

★
šj trumpą pašnekesį no

rėčiau užbaigti humoristi
niu, bet tikru įvykiu, pri
dėdama, kad mokantis sve
timą kalbą gali nutikti ir 
įdomių staigmenų.

Prieš maždaug 10 metų, 
JAV prezidento žmona mo
kėsi ir mokėsi ispaniškai, 
nes ruošėsi susitikti su 
konsulais ir diplomatais iš 
Pietų Amerikos. Kai paga
liau Brazilijos konsulas at
skrido į Washingtoną, pre
zidento žmona jį pasvaiki- 
no, pasakė gražią ispaniš
ką kalbą, o konsulas link
čiojo galva, klausėsi ir 
šypsojos. Kai ji baigė, kon
sulas atsikosėjo ir angliš
kai pasakė: "Labai atsi
prašau, bet mes Brazilijoje 
nekalbame ispaniškai; mū
sų kalba PORTUGALIŠ
KA!” 

kolchozo laukuose paskiria
mos net nėščioms moterims. 
Beteisiškumas ir sunkus 
darbas vyrišką kaimiečių 
pusę natūraliai skatina gir
tauti. Padėtis nedaug gali 
pagerėti net jeigu kolchozo 
valdžia yra protinga ir žmo
niška. Kolchozo pirminin
kui netgi sunku būti žmo
niškam, nes aukštesnė val
džia iš jo reikalauja vis di
desnės produkcijos, be to, 
trukdo protingiau tvarky
tis nereikalingais nurodinė
jimais ir pamokymais.

Kita kaimo girtavimo 
priežastis yre ta, kad par
duotuvėse visada yra stip
rių alkoholinių gėrimų (deg
tinės ir prasto, alkoholizuo- 
to vyno). Beveik nebūna 
gerų natūralių vynų, šam
pano ir pan. Be to, rajo
nams reikia vykdyti alkoho
lio pardavimo planą, kurio 
neįvykdžius, sutrinka fi
nansai — nėra iš ko mokėti 
atlyginimų. Dėl to būna at
vejų, kad kaimo žmonės 
yra net skatinami pirkti ir 
gerti prastos kokybės al
koholinius gėrimus, žmoni
jos istorijoje turbūt nebuvo 
tokios santvarkos (net ka
pitalizmo pradžioje), ku
rios ekonomika tokiu laips
niu, kaip Sovietų Sąjungo
je, remtųsi alkoholizmu.

Dėl šių priežasčių tradi
ciniai kaimo dorovės pama
tai yra gerokai susilpnėję. 
Be to, aktyviausioji kaimo 
jaunuomenės dalia išeina į 
miestus, nors ten materia
liai gyventi yra sunkiau, ta
čiau darbas yra lengvesnis, 
be to, žmogus yra laisvesnis 
negu kaime. Dauguma kai
mo žmonių supranta savo 
sunkios būklės priežastis ir 
tai teikia vilčių, kad gyve
nimo sąlygoms pasikeitus 

9% palūkanos, 9.42% metinio prieaugio %. Palūkanos 
mos metų ketvirčiais.

Lietuvių Federalinė Kredito Unija

minėtosios negerovės pra
dėtų nykti.

Inteligentija, iš viso mies
tiečiai, yra objektyviai ge
resnėje būklėje negu kai
mo žmonės, nes darbo po- 
žiūru laisvesni, savarankiš
kesni. Sunkesnėje būklėje 
yra tik kaimo inteligentai 
(mokytojai, gydytojai, ag
ronomai), nes jie daugiau 
ir gana neapibrėžtai, netie
siogiai priklauso nuo vieti
nės valdžios.

Čia suminėtos h- dar daug 
neminėtų priežasčių nule
mia tai, kad vidutinioji in
teligentija, kuri yra gana 
gausi, darosi Lietuvoje pa
grindinė, be to, sąmoningai 
įsitikinusi, tautinių ir reli
ginių vertybių saugotoja, 
šias vertybes išlaiko ir kai
mas bei darbininkai, tačiau 
jie tai daro daugiau gaiva
liškai ir išoriškai. Tiesa, ir 
kolūkiečių bei darbininkų 
tarpe netrūksta blogiui at
sparių žmonių, tvirtai įsiti
kinusių savo tautos patrio
tų. Tačiau kasdieniniame 
gyvenime jie nedaug tegali 
savo įsitikinimus pareikšti, 
tuo labiau dirbti tautiškai 
svarbų darbą. Inteligentija, 
ypač jaunesnė karta, pra
deda geriau suprasti funda
mentalių vertybių — doro
vės, religijos, tautiškumo 
— svarbą kaip atskiram 
žmogui, taip ir tautos liki
mui. Grįžimas prie šių ver
tybių darosi sąmoninga di
delės inteligentų dalies 
orientacija.

Dėl čia suminėtų priežas
čių inteligentijos ir valstie
čių (kolūkiečių) bei darbi
ninkų religingumas daug 
kuo skiriasi. Valstiečių ir 
darbininkų tarpe daugiau 
išlieka tradicinis religingu
mas, kurio svarbiausias ele
mentas yra bažnyčios lan
kymas, laikymasis pagrin
dinių katalikybės sakra
mentų. Valstiečiai viešai 
tuokiasi bažnyčioje, krikšti
ja vaikus, su bažnyčia lai
doja mirusius, gana gausiai 
dalyvauja pamaldose, ypač 

E f AUKŠTESNĮ
.ŪKANŲ NUOŠIMTĮ.

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

2616 West 71 st Street 1445 South 50th Avenue |Ą
Chicago. Illinois 60629 Cicero. Illinois 60650 
(312)737-2110 (312)656-2201

per pagrindines šventes. 
Kolchozų valdžia į tai be
veik nesikiša, nebent tik 
tada įsikiša, kada šventė 
sutampa su neatidėlioja
mais ūkio darbais. Dažnai 
tenka girdėti, kad kolcho
zai netgi duoda mašinas ti
kintiesiems važiuoti į baž
nyčią, dėl ko aukštesnė (ra
jono) valdžia kolchozų va
dovybę bara. Kaimo žmo
nės beveik visi bažnyčioje 
tuokiasi ir krikštija, dėl ko 
labai nerimauja partinė 
respublikos ' vadovybė bei 
karingieji ateistai. Per 
svarbesnes šventes galima 
pamatyti nemažai kaimo 
jaunimo (merginų ir vaiki
nų), einančio prie šv. ko
munijos.

Tačiau tai yra tik mato
moji arba apeiginė kaimo 
žmonių religingumo pusė, 
nedaug ką sakanti apie vi
dinę, dvasinę jo pusę, šiuo 
požiūriu kaimo žmonių tikė
jimas yra gana negilus, sa
vo išraiška — tradiciškas, 
kai kada ir primityvus. At
likinėdami pagrindines baž
nytines apeigas, žmonės ga
na menkai nusimano apie 
dvasinį jų turinį, kai kam 
tai iš viso nerūpi. Labai 
atsilikęs yra religinis žmo
nių švietimas, nes tam nė
ra elementariausių sąlygų. 
Vaikai paviršutiniškai ir 
nesistemingai religiškai pa
ruošiami, vaikų mokymas 
bažnyčiose yra viena la
biausiai saugumo persekio
jamų ganytojiško darbo sri
čių, katastrofiškai trūksta 
religinės literatūros —- 
šventraščio, kate kizmų, 
maldaknygių ir kt. žmonės 
naudojasi prieškarine, ar 
XIX amžiuje išleista litera
tūra. šio rašinio autorius ne 
kartą yra girdėjęs, kaip per 
šermenis giedama iš cariz
mo laikais išleistų knygų, 
kurių žodynas yra užterš
tas polonizmais, o daugelis 
žodžių ("tejemnyčia”, ”mū- 
čelnykas”, "apieravonė” ir 
pan.) jau vidutiniajai žmo
nių kartai yra sunkiai su

prantami arba atrodo juo
kingi. žmonės dėl to nekalti, 
o kalta valdžia, kuri, pasau
liui melagingai kalbėdama 
apie religijos laisvę Sovie
tijoje, religinės literatūros 
platinimą ir religinį vaikų 
mokymą traktuoja kaip po
litinius nusikaltimus.

Kaimo ir mažų miestelių 
tikintieji, jų viešas tradici
nis arba bažnytinis religin
gumas dabartinėmis sąly
gomis yra pagrindinė Lietu
vos katalikų Bažnyčios at
rama.

(Bus daugiau)

NATIONWIDE 
INSURANCE Nat«onwide iŠ on yOW *«de

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

PRESSMAN —FLEXO
Agressive Rocky mountain labbl ma
nufacturing co. located in Denver, 
Colorado is seeking experienced 
WEBTRON PRESS OPERATORS vvith 
solid knovvledge of multicolor & pro
cesą vvork. Excellent benefitš, salary 
& vvorking conditions. Send resume 
to: ROD KEMPER,

EMBLEM GRAPHIC
SYSTEMS

1455 s. platt river dr..
DENVER. COLORADO 80223

Call 1-800-625-9491. (male-female) 
(27-33)

WANTED 
EXPERIENCED

HVAC
AIRCONDIT1ONING M ECH A NIGS 

IMMEDIATE OPENING FOR APP1.I 
CANTS VVILLING TO RELOCATE TO 
CHARLOTTE, N.C. AND DUTCHESS . 
COUNTY NY. EXPENSES PAID. FIVE 

’ OR MORE YRS. EXPERIENCE OPERA 
>T!ON-AND MAINTENANCE REPAIR 
OR RECOP. CH1LLERS, CENTRAVAU. 
CENTR1FIGAL AND PHEUMAT1CS 
SYSTEMS. CONTACT: TONY IXXJUI- 
DICE, BETTWEEN 9 AM & 3 PM.

(914)478-2853 
OR AFTER f» PM 

(914) 473-3536

OPPORTUNITY FOR 
EXPERIENCED

PRESS PERSON 
OFFSET WEB 

Growlng company ln small 
fown sattlnę Localed h ai f 
way b«twaan Houtton and 
Galvatfon Looking for e» 
per lene ad. dependabio Web 
Prast operators for heat sef 
• ndcuidW«b H a r r I t 
prastės Good benefitš and 
P*y for good paople Open 
Ings all thifi* $end retume 
to Sun Publlthlng Comoa 
•»y, ru t*CM UJO. League 
City, Texat 77573 or call 713
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Svetimieji apie mes Aurelija Balašaitienė

(2)
Lietuvių liaudies dainos 

pasižyminčios formos pa
prastumu su idealistinėmis 
svajonėmis, nevengiant mi
nėti "auksinių bokštų, šilko 
burių, sidabro kamanų,, 
deimanto langų”. Ir arklys 
dainoje tampąs "žirgu”, o 
mergelės miegavietė — 
"klėtele”. Jose esama daug 
švelnumo, jau smingumo, 
kuris ypatingai autorių ste
bina, atsižvelgiant j šiurkš
čias gyvenimo ir aplinkos 
sąlygas.

Margas ihvaras, margas ihvaras, 
Dėmanto Įaugėki.

Ten waiLszczojo, ulavvojo
Jaunoji mergele.

Labas rylas, įnerguzaile,
Asz lawo pirmasis!

Jcy už manės ne lekėsi,
Geresnio ne gausi.

Dabar turiu sutniū pora,
Trccz.j karmazyno.

Ir szoblelę pri szalelės
Wėuo žibėjimo.

"Rimas lietuvių liaudies 
dainai svetimas”, tvirtina 
autorius; "jis yra galimas 
tik pripuolamai, mažybinių 
ir maloninių daiktavardžių 
galūnėms sutampant”. Jei 
rimas pasikartojantis ir pa
stovus, tai įrodymas, kad 
tai nesanti liaudies daina. 
Tai įdomi ir verta dėmesio 
išvada, stebinanti visus, ku
rie moka bent kelias liau
dies dainas, (žiūr. dainą 
#98).
Ak tai graži mergnžyte 
Kaip kvvėlkclės vvirlurys!
Ak tai R.ililzos jės Inpikes, 
Kaip salilinifl obolys.
Kad asz josės ne matau, 
Nėknr dėtis n’įmanau,
Ncy man rvalgis, ney man gerim’s. 
Kaip ligonis sirgt* turiu.

Toliau Nesselmannas ana
lizuoja lietuvio pažiūrą į 
gamtą — su ja ryšys arti
mas ir tamprus. Bernelis 
kalbasi su žirgeliu, merge
lė — su rūtų vainikėliu. 
Gamta dalyvauja žmogaus 
gyvenime: žolė suželia veš
liau, vario rankena sužvin
ga šviesiau, namo raktas 
sugirgžda džiaugsmingiau, 
kai ištekėjusi dukra grįžta 
gimtų namų aplankyti. Dai
nos dominuoja elegiška 
nuotaika, nors užtinkama 
ir linksmų, net juokingų 
(daina Nr. 13 "žada žwirb- 
lelis dukrytę leisti”).

Žada žvrirblelis 
Dukrytę leisti, 
Danį Jaut dali dam 
Dukrytę leisti.

Isz rugiu grūdo 
Iszkepc iliiiią, 
Dam datų dali daili 
Iszkepe dilu.).

Isz niežiu grūdo 
Padare alų, 
Daui dam dali dalu 
Padare alų.1
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Aukš
ta moralės sąvoka ir idea
lios meilės samprata dvel
kia iš dainų, jose dominuo
ja lyriškumas, maža didak
tinio ar epinio elemento. 
Didaktika palikta smulkiai 
tautosakai.

Nesselmannas iškelia pa
grindinį mūsų liaudies dai
nų bruožą: jos esančios 
grynai tautinės, kilusios iš 
savos aplinkos, be jokio- 
svetimo elemento. Jose ran
dami upių, miestų, kaimų ir 
uostų vardai,, pievų, laukų, 
miškų, net kaimo statybos 
pastatų aprašymai. Dainos 
pereina per visus žmogaus 
gyvenimo laikotarpius nuo 
gimimo, vaikystės, darbų, 
meilės, džiaugsmo iki mir
ties. Jaunuolis aria, merge
lė verpia ir sėja, ravėja, va
karais šoka, prasideda mei
lė, ruošiamasi vestuvėms, 
apraudoma ištekanti dūk-, 
ra, išvykstant į uošvės dva
relį, rūpinamasi kraičiu, ir 
t.t. Vyro namuose nuotaka 
daugiausia nelaiminga, ta
čiau uošvis neminimas. To
se dainose Nesselmannas 
randa perdėtą, nerealų ne
laimingumą.

Jis pastebi, kad lietuviai 
vengia minėti dabartį (ar 
tai nėra mums charakterin
ga visais laikais, bet ir da
bar?), bet beveik ištisai iš
gyvena senas situacijas. 
Epo elemento nėra, ir nėra 
jokio bet kurio istorinio pe
riodo valdžios atstovo, kaip 
pav. teisėjo, valdovo ir pan. 
tik dažnai minimi bajorai. 
Taip pat lietuvių liaudies 
dainose neužtinkama užsi
minimų apie krikščionybę: 
minimos ir apdainuojamos 
vestuvės, bet ne jungtuvės, 
gimimas, bet ne krikštas. 
Dainos, šalia gyvenimo kas
dienybės apraiškų, yra per
sunktos senovinės, pagoniš
kos mitologijos: Perkūnas 
pyksta ant mėnulio ir per
kerta jį savo kardu; svetur 
gyvendama mergaitė krei
piasi į žemyną patarimo, 
kur geriau sodinti rožės 
kerą. Žemyna jai atsako. 
Dainose ryškūs senovinio 

tikėjimo prietarai: juodvar
niai ir sakalai yra nelaimės 
nešėjai, arklio žvengimas 
skatina bernelį pasipiršti 
ir t.t.

Perskaičius Nesselman- 
lietuvių liaudies dainų ana
lizę, išryškėja ir mums pa
tiems kai kurie įdomūs fak
tai ir mūsų dainų ypatybės. 
Taip pat iš kiekvienos au
toriaus eilutės trykšta pa
garba ir meilė lietuvių tau
tai, todėl gal jis rinko, anot 
LE, "gražias dainas”.... O 
kame gi tos "negražios”? 
Keista, kad paskutiniuoju 
metu mumyse ryškėja ten
dencija ieškoti mūsų pra
eityje ir kultūros turtuose 
visko, kas yra "negražu”, 
kai tuo tarpu svetimtaučiai 
to grožio mumyse ieškojo ir 
matomai jį rado jau seno
kai, kai Lietuvoje dar buvo 
tamsa.

Įdomu buvo stebėti ir pa
tį dainų tekstą, kuriame 
raidės ”v” nėra, o jos vie
toje ”w”; garsas ”š” rašo
mas lenkiška raidžių san
dara "sz”, tačiau galininko 
galūnėse yra nosinės ir 
siauroji ”ė” yra su tašku. 
Kai kurie žodžiai, tarmiškai 
fonetiški, kaip ”cze” vietoj 
"čia”, o galūnėje dvibalsis 
"ai” rašomas ”ay” arba 
”ei” kaip "brolyczei” ar 
"graudžęy”, "labay”.

Mums pažįstama daina 
"Saulutė leidžia, vakaras 
netoli” taip skamba seno- 
viškąį:

Saulyte leidžas, 
Wakars ne toli, 
Leiskit, lydėkit 
Manę, brolyczei.

Ir kadaise populiari ”Ei 
tu, ieva, ievuže” senoviško 
varijanto formoje yra vi
siškai pasikeitusi (žiūr. No. 
389).

Ey tu jėiva jėvvuže,
Jėivuže jėivele,

Kuilėley tu ne žydi 
Zėliiužej’ žėimlrj’?

Szalna szala žėdužius 
Zėilužius žėdelius, 

tVėjuži.s laužu szakas. 
Žaliasis szakclcs.

Ey tu broli broluži. 
Broluži broleli, 

Kūdiky tu ne joji 
Jaunas į krygelę?

Ey tu sesuž sesuže, 
Sesuže sesele,

Dar tu, sesuž, ne žiliui, 
Kas kryge krygele.

Ten sustoja pulkužei 
Pulkužei pulkelei,

Kaip po aukszlaui' dangumi 
Judi debeselei.

Ten szivy talija kardužei, 

Kardužei kardelei,
Kaip po auksztaui’ dangumi 

Szivėsoses živaigzdeles.

Ten lakioja kulkužes, 
Kulkužes kulkeles, 

Kaip po lėwo sudužį 
Bilužes biteles.

"Sutems tamsi naktužė
lė” (No. 394).

Sutems tamsi naktužėlė,
Sudirgs darkus oružėlis.

Kur asz paruakhvosiu? 
Naktvrynelę gausiu?

Jauczu kėme mergužėlę 
Ir jauuases svvainuželes.

Ten asz pemakbvosiu, 
Naktsvynelę gausiu.

Kaip asz jaunas iszmėgosiu,
Teip asz vveikay vėl iszjosiu;

Pro vartelius jodam’s 
Kepurėlę kelsiu.

"Pas močiutę augau” yra 
dar lengvai atpažįstamos. 
(No. 170).

Po moczužės augau 
Didzoj’ walej’ buvau,

Už stalelio sėdėdama 
IVainikelj pyniau.

VVainikelis žalias, 
Ir asz pati graži,

Asz ne žinau, motinėlė, 
Kam asz jauna teksiu.

O ar žalnėreliui, 
O ar IVokėteliui,

O ar jaunam būro vaikui, 
Lauku artojėliui.

O ney žalnėreliui, 
O ney VVokėteliui, 

Tikt sziam jaunam būro waikui,
Laukė artojėliui.

O kad asz iszeisiu 
Isz to kėmuželio,

Nukris mano vainikėlis
Kaip ryto rasele.

Per kėuielį ėjau, 
Žali? veję myiiiau,.

Cze uupille, cze nukrito 
Mano vainikėlis.

Klaidų atitaisymo pusla
pyje autorius su humoru 
apgailestauja, kad kai ku
riuose puslapiuose nukritęs 
"paukštelis nuo raidės ž, 
nes jis esąs "trapus”.

Kad galima būtų tą kny
gą tinkamai įvertinti ir pa
justi jos grožį, reikia ją as
meniškai pavartyti, susipa
žinti su vertimais ir suvok
ti jo autoriaus darbo dydį. 
.Tam mūsų dainos gražios, 
muzikalios, kupinos auten
tiškos liaudiškos poezijos ir 
grožio. Nežinia, kur dar to
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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 lllinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd 

Willowbrook, III. 60521
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kią knygą galima užtikti, 
o vistik jos buvimas laisva
jame pasaulyje yra svar
bus, nes čia lituanistika be
sidomintis mūsų prieauglis 
turėtų ja galėti pasinaudo
ti, o ir būsimų vadovėlių 
leidėjai, sumoderninus ra
šybą, rastų joje daug ver
tingos medžiagos. Mūsų 
kultūrinėms ir švietimo in
stitucijoms būtų verta tos 
knygos likimu susidomėti 
ir, pasiskolinus, ją numi- 
krofilmuoti.

Toje pačioje bibliotekoje 
yra Friedricho Kuršaičio 
lietuvių kalbos gramatika 
(Grammatik der Littaui- 
schen Sprache, išleista Hal- 
le 1876 metais), Augusto 
Šleicherio lietuviškų pasa
kų, patarlių ir mįslių rinki
nys (Littauische Maerchen, 
Sprichworte, Raetsel und 
Lieder, išleistas Weimare 
1857 metais). Pastaroji yra 
nepaprastai įdomi tiek savo 
turtingu pasakų rinkiniu, 
tiek smulkiosios tautosakos 
įvairumu ir gausumu. Toji 
knyga parašyta vokiečių 
kalba, padarius mūsų tauto
sakos tikslius vertimus. 
Kiek geriau išsilaikiusi, ge
resniame popieriuje at
spausdintas yra A. Leskien 
ir K. Brugman sudarytas 
lietuviškų pasakų ir dai
nų rinkinys (Littauische 
Volkslieder und Maerchen 
aus dem Russischen Littau- 
ne), išleistas 1882 metais 
Strassburge. Pirmoji kny
gos dalis yra lietuvių kalbos 
originalai, o antrą knygos 
pusę sudaro vertimai į vo
kiečių kalbą su šaltinių nu
rodymais ir kalbos ypaty- 
mų paaiškinimais.

Kaip matome, tos vertin
gos knygos atkeliavo į Ame
riką dar tais laikais, kai 
Lietuva buvo caristinės Ru
sijos replėse, ir buvo čia 
svetimųjų globojamos virš 
šimto metų. Ar nebūtų tiks
lu mums patiems tų verty
bių likimu ir globa susirū
pinti?
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Phones: Chicago: (312) 242-4395 
Cicero: (312) 656-6330 
Willowhrook: (312) 789-0777

St.).

Dennis N. Gribauskas
Senor Viee-President/ 
Willowbrook Manager
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(Tęsinys iš pr. nr.)

— Ponas, nepykit, mes 
čia iš visos Amerikos su- 
važiavom, iš Kanados, net iš 
Argentinos ir Brazilijos, 
Vokietijos. Turbūt pastebė
jot jų vėliavas? Tokio dide
lio įvykio Clevelande dar 
nebuvo!

Aš visiškai pritariu kal
bėjusios moteriškės nuomo
nei, bet nekantrusis ameri
konas burba toliau: — Kas 
man, iš kur jūs suvažiavot. 
O dėl didelių įvykių geriau 
tylėti!

— Tokių nevaleivų rei
kėtų visai neįsileist. Lietu
viško reikalo nesupranta,
— sakau Angelei. — Turiu 
atiduoti pagarbą aukštiems 
vadovams, jie dirba iš pa
sišventimo, aukojasi, kiek 
kas išgali, krauna kultūrą 
į mūsų tautos aruodus!

Matau, kad Angelei mano 
patriotiški aiškinimai ne 
prie širdies. Reikėjo kitokiu 
tonu kalbėti, daugiau asme
niškai, nes nenoriu jos nuo 
savęs atbaidyti. Savo apy
linkėse jau penki metai 
dairausi padorios mergi
nos, bet kažkodėl jos ma
nęs nemėgsta, kai tik ge
riau pažįsta, ima šalintis. 
Rodos ir išvaizdos nesu jau 
tokios, kad reikėtų į kana
pių lauką baidyklės vietoj 
statyti, ir alga nemaža, tu
riu susitaupęs apie trisde
šimt tūkstančių, namuką 
užsipirkau. Viso to nelai
kau paslaptyje: nesu iš kel
mo spirtas, tegul visi žino.

— Ar nenorėtum ko at
sigerti? — klausiu Ange
lės, — gerklė nuo ovacijų 
išdžiūvo.

— Ne, ne, nenoriu nieko,
— kukliai atsiliepia ji ir 
pasimuisto kėdėje. Ir man 
ne pyragai, nes šlaunimis 
skruzdžių greičiu bėginėja 
nuo ilgo sėdėjimo tirpulys. 
Susidedu ant kelių rankas, 
alkūne įsiremiu į Angelės 
šoną, pasislenku arčiau jos, 
pratinu prie savo kūno ši
lumos.

Akimis ieškau salėje sa
vo sesers ir Ramunės, bet 
kur tokioje gausybėje jas 
išskirsi iš kitų! Tuo metu 
šokėjai nei iš šio, nei iš to 
rankomis subanguoja lyg 
Sauginių dvaro rugių lau
kas, smarkaus vėjo blaško
mas. Jų pirštai juda primin
dami sunkias, bebaigiančias 
nokti varpas, linguoja į ša
lis, linksta prie žemės.

— Valio, valio, — šau
kiame abu su Angele, — va
lio!..

Ploja, šaukia ir kiti žiū
rovai. Sėdant atgal, Ange
lės plaukų pluoštas perbrau
kia man per veidą, kai ji 
palinksta į mano pusę, lyg 
norėdama pažiūrėti, kaip 
tas amerikonas, už mūsų 
sėdįs, dabar atrodo. Man 
per krūtinę perbėga maloni 
banga, veidu pasipila krau
jas, ima degti skruostai.

— čia, čia, žiūrėk, tėte,
— girdime dabar vieną 
amerikoniuką sakant tėvui.
— čia mūsų Zuzy, raudonu 

sijonu, ten, dvyliktam kva-, 
drate!

Kad juos kur bala, pyks
tu ant savęs. Matyt mano 
akys nebetikusios, jei savos 
giminės nematau. Kad ne 
Angelė, sėdėčiau greta Ta
mošiuko ar Aldonos ir su jų 
žiūronu dairyčiaus po salę.

Kai visi šokėjai pradeda 
pagal orkestro smagų taktą 
suktis rateliais, Angelė tik 
pečiais patraukia.

— Visai nepatinka, — 
sako, — kiekviena grupė 
šoka savo ratelyje. Jei ne 
tautiniai rūbai, atrodytų 
kad paprasčiausią polką 
trypia!

— Nagi, nagi, Aneliote, 

Iš linksmosios pusės

Šokių šventės radinys
HUMORESKA BUTKIENĖ

nepeik vadovės, čia jau sep
tintoji tautinių šokių šven
tė, kokių dvidešimt aštuo- 
nių metų patirtis į ją sudė
ta, visų patarimais naudo
tasi. Įsivaizduok, kokios 
ankstyvesnės šventės buvo, 
gal tik palaida bala ir vis
kas!

Stipriai spaudžiu jos žie
duotą ranką, glostau kairįjį 
petį, braukiu į šalį prie jos 
skruosto prilipusių plaukų 
pluoštą.

— Ir aš taip mįslyju, — 
prabyla šalia Angelės sė
dinti moteris, iki šiol su sa
vo kaimyne angliškai kal
bėjusi. — Iš Pennsylvanijos 
atvažiavome, anūkėlius at
vežiau. Kaštavo nakvynė, 
busas, bilietai, šimtą dole
rių atsiunčiau iš kalno. O 
čia tos kalbėtojos prieš 
kiekvieną šokį dviem liežu
viais šneka ir laiką gaišina. 
Kam tas knygas spaudė, jei 
neduoda patiem pasiskai
tyt? Jas irgi pirkau, dykai 
niekas nedavė. Neišsimokės 
muzikantam, jie unijistai, 
už dyką nė minutei savo 
dūdų nepūs!

Aš vis dar laikau vyriau
sios vadovės pusę: ant jos 
pečių krito tokia atsako
mybė, gal net muzikantus 
pasamdyti, o jiems niekas 
nei ačiū kol kas nesako, 
nors groja už grynus pini
gus.

— Ką tamsta čia, — at
siliepiu, — ar nebuvo gražu 
žiūrėti, kai iškilmingai ir 
didingai įnešė vėliavas, kai 
viršininkė išplaukė, lyg gul
bė Sauginių dvaro ežere, 
vadovai, šokėjai nešė savo 
plakatus, neskubėdami, vie
nas nuo kito atokiai laiky
damiesi, kad kurio nors už
rašo nepraleistume. Sąži
ningai skaičiavau atskirų 
miestų grupes. Sakykit, ką 
norit, bet skaičium sostinė 
Chicaga visus miestus nu
nešė!

Taip besiaiškinant, beer-
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zeliuojant, pasibaigė pirmo
ji šokių dalis, žiūrovai pa
kilo eiti, bet mudu su Ane- 
liuke likome savo vietose ir 
net arčiau prie vienas kito 
pasislinkome.

Kalba nukrypo į jos dar
bą. Sakėsi, jau dvyliką me
tų dirbanti elektros lempu
čių fabrike, prie sąskaity
bos mašinų. Nors sekasi ge
rai, prieš pusmetį gavo pa
aukštinimą, bet kasdieny
bės monotonija įkyrėjusi iki 
kaulo.

— Panašiai ir su manim, 
— pritariu jai. — Galvoju 
vesti, bet niekaip nepatai
kau ant savos. Tada gyve
nimas taptų įvairesnis, bent 

pasiginčyti turėčiau su kuo.
Angelės veidą nupila rau

donis, net po plaukais oda 
patamsėja. Ji pažvelgia 
man tiesiai į akių lėliukės, 
tarsi norėdama pamatyti, 
ar man patinka, ar ne jos 
smulkutis sudėjimas, plonos 
rankutės ir kojos, siauri pe
čiai. O mane suima pagun
da tik čiupti ją į glėbį ir 
neštis lauk. Anksčiau ne
skubėjau moterų rinktis, o 
tai buvo mano didžiausia 
klaida, gal net silpnybė. 
Maniau paspėsiu, pirmiau 
reikia jomis pasidžiaugti. 
Taip ne tik moterys, bet ir 
vyrai ėmė nuo manęs ša
lintis, kad savo apylinkės 
merginų ir moterų neves
čiau iš kelio. Per ilgą laiką 
pasijutau lyg raupsuotasis, 
taip visi manęs vengė, iš
skyrus panas, kurių aš pats 
baidžiausi.

Angelė, užuojautos per
pildyta širdimi, nukreipia 
kalbą į savo tėviškę, kaip 
ją paliko, bet jos pasakoji
mą nutraukia grįžtą į sa
vo vietas žiūrovai. Pasi
girsta per šiaudelį atsineš
tų čiulpiamų gėrimų šliur- 
pimas, kramtomų kukurūzų 
traškėjimas, mikrofonai vėl 
nubunda, skleidžia ausiai 
nepagaunamus šokių paaiš
kinimus, paskui į salę vėl 
subėga būriai šokėjų.

— Va, pažvelk, — pasi
šokėdamas rodau Angelei, 
— ar ne gražiai šoka ? Kaip 
audėjos staklėse: kilnojasi 
nytys, siūlas su šaudykle 
lekia ten ir atgal, visu sa
lės pločiu ištiestas audek
las mirga mūsų aštuonyčių 
rankšluosčių ir staltiesių 
raštais. Valio, valio!

šaukiu, ploju, net švilpti 
mėginu, nors žinau, kad 
muzikos srityje švilpimas 
yra mano silpniausia vieta.

— Ponas mums užstoji! 
Sėsk, sėsk į savo vietą! — 
pyksta aukščiau sėdintis 
amerikonas. — Kai šiek 

tiek įdomiau pasidarė, tai 
dabar matyt negalim!

Uždeda rankas man ant 
abiejų pečių ir spauste 
spaudžia žemyn.

— Atsiprašau, — atsisu
kęs lenkiuosi tam ponui. — 
Taip gražu, kad negaliu 
drauge su visais nesidžiaug
ti !

Antroji dalis pralinksmi
no mane iki širdies apsali- 
ipo. Grojo muzika, dainavo 
choras, o šokėjai skraidė po 
salę, susimesdami į gra
žias geometrines figūras 
kradratais, rombais, įstri
žainėmis, didžiuliais ratais 
ir mažai bešoko vien tik 
savo numerių ribose. Kau

no velniukas, gundęs mane 
bažnyčioje, dabar vėl švys
teli uodega per panosę, pri
mindamas vyskupo pamoks
lą ir milžinišką jaunimo 
reikšmę rytojui.

Vėl visi šokėjai susispie
čia salėje, iškelia maldai ir 
rytojaus palaimai į viršų 
rankas, paskui vėl suban
guoja, suliūliuoja, kaip Žil
vinui iš Jūros gelmių at
plaukiant savo Eglutės pa
sitikti. Iš salės šokanti mi
nia išsineša mano širdies 
didelę dalį ir Sauginių dva
ro banguojančių rugių lau
ką.

Paskui girdime išvažiuo
jančių mašinų dūzgimą ko- 
liziejaus aikštėse, linksmus 
masavimus, giriamą Cleve- 
landą, kad neapvylė žiūro
vų.

Sugrįžę pas Angelę, sku
biai puošiamės banketui. 
Užsimaunu plačiais dryžais 
kelnes, geltonus marški
nius, smulkučiais klosteliais 
smaugiančius kaklą, po 
smakru prisisegu tamsiai 
raudoną varliukę, užsivelku 
sidabriniu siūlu peraustą 
ilgoką švarką su aksomi
niais atlapais. Bandau su
segti jo vienintelę sagą, bet 
švarko skvernai dabar ne- 
besueina: per septynis me
tus spėjau liemenį apjuosti 
kažkuo panašiu į automo
bilio padangą. Kai pasiro
dau Angelės salionėlyje, 
taip noriu ją nustebinti, 
kad iš susijaudinimo jaučiu 
nugarkauliu bėgantį pra
kaitą ir sunkiantis į kelnių 
juosmenį.

Tuo metu ir Angelė pasi
rodo vonios tarpduryje. Jos 
beveik neatpažįstu, taip 
pasikeitusi, bet vistiek tuo
jau stveriu į glėbį ir pri- 
sispaudžiu prie krūtinės. 
Tada ji pati pasiekia mano 
lūpų ir karštai bučiuoja.

— Reikėtų paskubėti, — 
sako ji. — Galvojau po 
stiklą įpilti, bet tenai iš-
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gersim.
Dabar apžiūriu Angelės 

baltą gryno lino suknelę, 
šiek tiek apsiglamžiusią, 
tokią pačią, kad ji klostuo- 
se beveik pasimeta, su di
džiulėm kišenėm, kurios 
man primena mamą. Mano 
motinai jos labai pravertė 
namų apyvokos darbus dir
bant, rankiojant mūsų, vai
kų, išmėtytas po aslą vinis, 
šaukštus, paliavotus puodu
kus, gulinčius palieto pieno 
klanuose ir kitokius anuo
metinius žaislus.

— Labai moderniškai at
rodai, — pagiriu Angelę. 
— Tik ką tokiose giliose 
kišenėse nešioji?

— Savo milijonus, — at
sikerta ji. — O tu galėtum 
kitokį švarką apsivilkt. Tas 
jau gerokai nusišėręs.

Nedrįstu prieštarauti, nes 
žinau, kad švarkas man 
perankštas, jame jaučiuo
si, kaip senovės lietuvis 
šarvuose. Užsimetu seną, 
languotąjį, dukslų, šiek tiek 
nudribusiais pečiais, šitoks 
geriau tinka ir prie Ange- 
llės suknelės.

— Prie to švarko nei ban- 
tukas pakaklėje, nei dryžuo
tos kelnės netinka, — vėl 
įspėja ji mane. Nedrįstu 
sakyti, kad jos parėdai man 
irgi ne visai prie širdies, 
bet einu persimauti kitas 
kelnes.

Pagaliau nutariame, kad 
banketui tinkamai pasi
puošėme. Per tą laiką mano 
akys apsipranta su klostuo- 
se slypinčia Angelės figūra, 
beveik traukia pažiūrėti, 
kur ji ten slepiasi, bet ne
bėra laiko.

Tamošiuką ir Aldutę ran
dame prie šimto trisdešimt 
aštunto stalo, salės gale, 
šalia plačių laiptų į balko
ną, kuriame irgi bemaž tiek 
pat vietos, kaip pačioje sa
lėje. Visi stalai apsėsti mar
gom suknelėm ir tautiškais 
kaklaraiščiais.

— Tu, Kazy, turbūt, va
žiavai pro Paryžių, kol čia 
atsiradai? — traukia mane 
per dantį Tamošiukas, — 
atrodai beveik kaip cirko 
artistas. Va, panelei Rūgy
tei tai nieko nei pridėti, nei 
atimti negalima!

Aldona permeta jį rūs
čiomis akimis ir apsiglosto 
savo šonus, pridengtus rau
dona plono šilko suknele.

— O, mano žmonelės nie
kas nepralenks, ji visų gra
žiausia, kaip pilnavidurė 
aguona darželyje tarp rūtų 
ir lelijų, — sako jis.

žinodamas Tamošiuko dė
mesį ne tik savo paties 
bet ir kitoms, veduosi An
gelę šalin, kad jis man rei
kalo nesgadintų. Paskui su 
gėrimais rankose, vaikščio
jame tarp stalų. Užlipame 
į balkoną, kur pasieniais 
sustatytus stalus ramsto 
alkūnėmis įraudusios po
nios ii’ ponai, čia užeinu ir 
savo sesutę su vyru.

— Labas, labas, — svei- 
kinuos su jais. — Susipa- 
žinkit su mano mergiote! —■ 

(Nukelta į 8 psl.) 
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A. A. VERNĄ OLIENĖ
Šių metų liepos mėnesio, 

30 dieną, išgyvenusi 83 me
tus, mirė Verną Olienė, bu
vusio žymaus ir garbingo 
lietuvio a. a. Antano Olio 
našlė, gimusi Lietuvoje. Į 
Ameriką atvyko dar vai
kystės dienomis kartu su 
tėvais žilvičiais ir dviem 
mažomis sesutėmis. Lietu
voje buvo pakrikštyta Ve
ronikos vardu, bet čia Ame
rikoje sutrumpino j Verną, 
paimdama iš jo pirmo skie
mens dvi raide s, o iš liku
sių trijų po vieną. Tuo var
du visur ir visada ji buvo 
ir vadinama. Antroji sesutė 
Lilija ištekėjo už tauraus 
lietuvio muziko ir Margučio 
vedėjo Antano Vanagaičio, 
kuris šios žemės kelionę už
baigė 1949 metais. Penkio
likai metų prabėgus ir Lili
ja iškeliavo j Anapolj, tra
giškai žuvus kartu su jau
nosios lietuvių kartos poetu 
Algimantu Mackum auto
mobilio nelaimėje. Trečioji 
žilvitytė dar yra gyvųjų 
tarpe ir jau sulaukusi 90 
metų amžiaus, šiandien yra 
visiška ligonė ir esanti Co- 
lorados valstijos vieno 
miestelio ligoninėje. Ame
rikos lietuviškame pasauly
je apie šią lietuvę beveik 
nėra jokių žinių.

Verna-Veronika Olienė 
augo Chicagoje. Jos vyrui 
Antanui Oliui įkūrus Ame
rikos Lietuvių Tautinę Są
jungą, ir tapus jos pirmuo
ju pirmininku, Verną buvo 
viena iš pirmųjų į ją įsto
jusių narių. Po kurio laiko 
buvo išrinkta Sąjungos Ta
rybos nare ir ja išbuvo ligi 
pat savo mirties. Tenka pa
stebėti, kad ši kukli lietuvė 
niekad ne jieškojo garbės ir 
viešame gyvenime niekad 
nesiveržė į pirmąsias vietas. 
Bet tai nereiškia, kad ji gy
veno tik savo vyro Antano 
šešėlyje. Jei bet kuri lietu
viška organizacija papra
šydavo jos pagalbos, ji nuo 

Verną Olienė, Juozas Bačiūnas, Lilija Vanagai tienė ir J. Daužvardienė vieno baliaus metu.

jos niekad neatsisakydavo. 
Tiek pinigais, tiek ir pata
rimais ji visada buvo dos
ni. Niekad nemėgo, kad už 
tai kas nors ją viešumoj 
išgirtų.

Velionė Verną visą laiką 
buvo Chicagos Lietuvių Mo
terų Klubo narė, šio klubo 
narės ją vadindavo klubo 
siela. Tuo ji niekad nesidi- 
džiuodavo ir niekad nesu
tikdavo būti renkama klubo 
pirmininke. Labai skaudžiai 
pergyveno žuvus jos myli
mai sesutei Lijanai Vana- 
gaitienei, bet savo širdyje 
ji liko ta pati, ir kiek tik 
pajėgė, visada padėdavo 
lietuviškajam Margučiui bei 
kitom lietuviškoms organi
zacijoms.

/
Amžinai ir negrįžtamai 

kelionei velionę paruošė 
Chicagos Donald A. Pet
kaus laidotuvių įstaiga. 
Rugpiūčio mėn. 2-trą dieną 
šios įstaigos patalpose įvy
ko viešas su velione Verną 
Oliene atsisveikinimas. Pir
moji atsisveikino Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubo pir
mininkė Denise Vaikutis, 
primindama, kad šio klubo, 
narės čia atvyko pasakyti 
visų narių brangiai ir ger
biamai vienminčiai Vernai 
paskutinį sudiev ir pareikš
ti gilią užuojautą visai jos 
giminęi, ypatingai jos my
limai dukrai Jeanne. Visos 
atvykusios klubo narės tu
rėjo po raudoną rožę, ku
rias, atsisveikindamos su 
kilnia savo klubo nare, su
dėjo prie jos karsto. Toks 
vaizdas kiekvienam suda
rė gilų įspūdį.

Antrasis ir paskutinis at
sisveikinimo žodį tarė Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos vyriausios valdybos 
pirmininkas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas. Nusakyda
mas kas buvo Verną Olienė, 
savo paskutinius sakinius 
jis taip užbaigė:
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Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos steigiamajame seime: Juozas Tysliava, Verną 
Olienė, Valė Tysliavienė ir Antanas Olis — pirmasis ALT S-gos pirmininkas.

"Kiekvieno išėjusio ne
grįžtamai yra paliekama 
spraga lietuviškame gyve
nime. A. a. Antano Olio ir 
a. a. Vernos Olienės giliai 
įmintos lietuviškame mūsų 
gyvenime pėdos bus sunkiai 
beužpildoma. Tegul jų at- i 
likti darbai Lietuvai ir lie
tuviams lieka visiems lai
kams, kaip kilnus ir šviesus 
pavyzdys. A.L.T. Sąjungos 
vardu -eiškiu giliausią 
užuojautą liūdinčiai dukrai, 
giminėms, draugams ir ar
timiesiems. O Tu, a. a. Ver

ną, ilsėkis ramybėje. Tegul 
Aukščiausias palaimina ir 
globoja Tave”.

Rytojaus dieną Velionė 
Verną Olienė buvo palydė
ta į Chicagos Marąuette 
Parko švč. M. Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią, 

‘A*Dber Holidays”
1984 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVA
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 VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu 
mokesčiu. Grupes lydės vadovai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadwav 
P. O. Box 116,

South Boston, Mass. 02127

.VCMBEB

'♦SruTiS^

Telefonas: (617) 268-8764
Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. RECISTERED TRAVEL AGENT # TA 0324

iš kur, po iškilmingų pa
maldų, buvo nulydėta j šv. 
Kazimiero lietuvių kapines 
ir palaidota šalimai jos bu
vusio mylimo vyro Antano 
Olio palaikų.

Juozas žemaitis
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TAUTOS FONDO AUKOTOJAI
1983 METAIS

Po 10 dol.:J, Giedraitis, Austra
lija; V. Gilys, CA; V. Girnius, FL;
J. Goceitas, IL; K. Gogelis, MI; K. 
Graudis, NJ; V. Graužinis, IL; A. 
Grigaliūnas, FL; J. Grigas, CT; 
V. Grybas, RI; V. Grybauskas, 
CT; V. Grybauskas, IL; A. 
Gylienė, CT; B. Ignatavičius, FL;
A. liekis, FL; V. Irlikis, CA; St. 
Išlinskienė, CT; J. Jackus, FL; V. 
Jacobsen, FL; P. ir S. Jančiaus
kai, MA; L. ir E. Jansonas, MA; 
I. ir T. Janukėnas, MA;. A. Ja
ras, WI; A. Jaras, WI; A. Ja
ras, WI; A. Jaseliūnas, FL;
O. ir P. Jasulaitis, IL; J. Jaunis- 
ka, FL; E. Jodinskas, MI; J. 
Jokubaitienė, FL; I. M. Jonai
tienė, OH; A. Jonikienė, FL; Z. 
JonuSas, FL; E. Juciūtė, MA; dr.
A. Juozevičienė, IL; S. Jurgaitis, 
OH; R. Jurkūnienė, CA; K. ir Ž. 
Jurys, FL; O. ir K. JuSkaitis, IL;
B. Juškys, FL; J. Kalėda, NJ; J. 
Kapočius, MA; A. ir A. Karaliū
nas, IL; L. Karpavičienė, FL; J. 
Kasakaitis, IL; P. Kasparas, FL;
T. Kaukas, CT; J. D. Kaunaitė, 
FL; V. Kavoliukas, MI; J. Ka
valiūnas, IN; J. J. Kazakevičius, 
CA; J. Kažemėkaitytė, WI; B. 
Kazlauskas, IL; P. Kazlauskas, 
NE; C. J. Kazlauskis, NY; J. ir O. 
Kemežai, CT; A. Kerelis, IL; S. ir
L. Keženiai, OH; J. ir V. Kielai, 
RI; V. ir N. Kijonkai, CT; Z. 
Kižys, IL; E. Kleinas, MA; J. Kli
mavičius, NY; S. Klimienė, MA; 
A. Kojelaitis, FL; M. ir A. Koz- 
lowski, IL; M. ir J. KriSčiukai- 
čiai, MA; V. KriSčiūnas, IL; J. K. 
Krivis, FL; M. Krutulienė, MA; J. 
Kudaba, FL; A. Kuliukas, D. Bri
tanija; J. kuolas, FL; M'. Ku- 
rapkienė, CT; D. Kuzmickas, CA;
P. ir C. Kuzmickai, CA; S. ir J. 
Kuzmickai, IL; I. IR A. Kuzmic- 
kiai, J. Kviklys, IL; P. Labanaus
kas, MD; G. Lapėnas, FL; V. 
Lankevičius, IL; V. Lenkevičie- 
nė, IL; p. Lesniauskas, IL; V. 
Linartas. MA; J. I itvaitis, NJ; A. 
Liubinas, Australija; M. ir V. Liu
levičius, IL; P. Lukas, NJ; A. 
LukSis, CA; V. Lumbis, FL; P. 
Luška, NJ; U. Maceikoms, NJ; J. 
I. Macevičius, Kanada; P. ir B. 
Mainelis, OH; J. Majauskas, CT;
I. Malcius, FL; E. Manomaitis, 
MA; V. Marijoėius, CT; p. Mar
kevičius, IL; G. Markonienė, IL; 
F. Masaitis, CA; P. Matiukas, IL;
J. Matukas, IL; V. Matulis, FL;
A. Mažeika, NY; A. ir T. Mer
kevičius, MI; M. Meškauskas, FL; 
V. Miceika, FL; a.a. J. Mika
lauskas, MA; A. Mikoliūnas, OH;
B. Miliauskas, MA; A. Mi
liauskienė, FL; J. Miliukevičius, 
MI; V. Misiūnaitė, MI; A. ir J. 
Misiūnai, FL; B. Mogenis, NJ; B. 
Morkūnas, IL; V. Morkūnas, IL; 
F. Mozūraitis, IL; P. ir B. Muri
nas, IL; J. Musteikis, NY; L. L. 
Nagevičius, OH; V. Nakutavi- 
čius, NY; K. Narbutaitis, OH; B. 
Navickas, IL; P. Neimanas, OH; 
B. Norkūnas, Ml; dr. D. O’Keefe, 
MA; E. Pajedienė, IL; S. Palio
nis, IL; P. Palys, NY; S. Pan
gonis, NE; P. ir S. Pargauskas, 
FL; J. Paškevičienė, IL; J. Paš- 
tukas, IL; S. Paulauskas, FL; P. 
Pačenkis, NJ; I. Petrauskas, IL; 
A. ir S. Petravičius, FL; R. Pet- 
rohienė, MA; A. ir R. Petrutis, 
MD; V. Pimonov, MA; E. Poru- 
lotien, FL; B. Povilas, FL; V. 
Požėla, NE; S. ir I. Pranckevi- 
čiai, IL; A. ir E. Pratkeliai, IL; A. 
Prunskus, FL; V. ir J. Puodžių- 
kaičiai, CT; J. Pupininkas, FL; A. 
ir R. Pupius, FL; A. Puškoriūtė, 
OH; M. ir V. Pužauskas, CA; V. 
ir R. Radzevičius, MI; S. Radžio- 
nis, IL; A. Ragelis, FL; B. ir E. 
Rakauskai, FL; V. Rakauskas, 
IL; J. Ramanauskas, NJ; E. Ra- 
mančionienė, NY; V. ir R. Ramo- 
nis, OH; E. Raudienė, NJ; J. Rau
dys, Australija, N. ir R. Reikalas, 
IL; J. Rudzevičius, CA; A. Rakš
telė, FL; p. Rukuižienė, FL; J. 
Šabrinskas, IL; P. Sadauskaitė, 

FL; A. Sadauskas, Australija; J. 
Sajonas, FL; J. Sakalas, NE; S. 
Salienė, FL; V. Šalkūnas, Aust
ralija; F. Sanders, CA; P. ir H. 
Sapalas, IL; V. L. Sapėnas, FL; 
A. Satraitis, IL; A. Šeduikis, MA; 
V. Semaška, FL; V. Šepetys, MI;
M. A. Šermukšnis, MA; A. Sha- 
tas, FL; M. Šileikis, IL; M. Šimą- 
vičius, FL; K. ir A. Šimėnai, MA; 
M. Šimkienė, FL; J. Šimkus, MI; 
A. Šimonėlis, CA; A. ir J. Simu

čiai, NY; J. Sinkus, AZ; K. Sirgė- 
dienė, NY; J. ir E. Sirusai, FL; A. 
Siurkus, MI; J. Skavičius, OH; P. 
Skikūnas, FL; S. ir A. Skorups- 
kai, MI; B. Skorubskis, FL; R. 
Šlepetys, NJ; N. ir S. Sližys, MI; 
V. Slušnys, MI; J. Smailys, NE; 
B. Smetonienė, OH; J. Spi- 
rauskas, CA; C. Steikūnas, IL; J. 
Strijauskas, FL; M. Strimaitis, 
OH; dr. J. Strimas, TN; A. Stuo- 
ka, AZ; V. ir O. Šuopys, IL; A. 
Švitra, TX; J. ir J. Švoba, FL; 
prel. J. Tadarauskas, CT; A. 
Tamulionis, OH; dr. D. Tamulio- 
nis, OH; O. Teiseris, OH; J. ir A. 
Telšinskas, FL; P. A. Totilas, NE; 
M. Ulėnienė, NY; Z. ir V. Urmą- 
navičiai, MI; J. Ūsas, IL; A. 
Ūselis, Australija; E. Uždavinis, 
RI; A. S. Vaicekauskas, NY; V. ir 
B. Vaičiuliai, NY; S. Vaičiūnas, 
NJ; M. Vaičius, CA; P. Vait- 
kūnas, FL; S. Vaitys, FL; E. Va
laitis, IL; V. Valys, MI; D. ir R. 
Volodka, FL; E. Vasiliūnienė, 
MA; B. ir J. Venckus, CA; S. ir O. 
Venckus, MA; Z. ir A. Vieskal- 
nis, MA; J. Vilkas, FL; G. 
Viskanta, IL; J. ir A. Vitkaus
kas, IL; J. Vizbaras, MA; S. 
Vosylienė, FL; O. Žadvydas, kun. 
V. Zakaras, FL; V. Žilinskas, IL;
B. Žiugžda, OH; A. ir L. Zupko, 
FL; E. Zubrickienė, FL; S. Žu
kauskas, FL; V. ir G. Žukauskai, 
FL; A. Zumaras, IL; p. Žygaitis, 
FL.

8 dol. J. Andriušis, NY.
7 dol. A. Jančys, FL.
Po 6 dol.: K. ir E. Bosai, FL; 

O. Elskus, CA.

Po 5 dol.: M. ir O. Abarius, 
MI; S. Afrossimovienė, MA; J. 
Agurkis, NE; V. Alčiauskas, FL; 
M. Antanaitienė, IL; A. Augū- 
nienė, FL; A. P. Bagdonas, IL; V. 
Bagdonas, FL; J. Bajorinienė, 
CT; dr. O. Bakaitis, IL; p. Ba- 
nėnienė, CT; H. Bergren, AZ; A. 
Bernotas, CT; A. Bitėnas, NJ; p. 
Buika, FL; I. ir E. Bumeliai, FL;
C. Butais, FL; F. ir J. Casper, 
MA; J. Dabrėga, MA; S. Dagys, 
IL; V. Danius, Australija; P. Dar
gia, Australija; A. A. Deikis, CT; 
F. Dubrauskienė, FL; V. Ged- 
mintas, FL; G. Giedraitytė, IL; A. 
Grabauskas, FL; A. Gramatas, 
IN; kun. A. Grauslys, IL; V. 
Gruzdienė, FL; P. Gulbi nekas, 
FL; R. Igaunis, CT; M. Iva
nauskienė, FL; P. Ivaška, NJ; S. 
Izokaitis, IL; P. Jocius, MI; J. ir 
M. Juodžiai, FL; K. Jurgėla, FL; 
S. Juzėnas, MI; J. Kalpokas, FL; 
J. Kamarauskas, Australija; P. 
Karosienė, OH; O. Kartanas, NE; 
J. Kaspariūnas, FL; O. ir V. Ka
valiūnas, OH; A. ir J. Kazėnai, 
OH; A. ir J. Kepenis, NJ; L. 
Kody, IL; V. Kondratas, NY; A. 
Kraučanka, IL; V. ir V. Kryža- 
nauskas, Kanada; K. Ručinskie
nė, CA; G. Kuzmickas, IL; N. la
bukas, MA; V. Lakickas, 
Australija, C. Laurinavičienė, 
CA; O. Lesnikienė, FL; S. Lip- 
čius, Australija, S. ir E. LungyB, 
FL; O. Macėnienė, CA; R. Mečio
ms, MI; A. Matas, CT; V. Matu
laitis, Australija; S. ir R. Matu
levičius, FL; M. ir A. Mažeikai, 
FL; J. Mikalauskas, NE; O. Mi- 
niatas, IL; H. Misiūnas, CA; A. ir 
A. Mitkevičius, CA; G. ir C. Mo- 
destavičiai, FL; R. Dureckaitė- 
Moore, FL; V. Morkus, CT; T. 
Nakutavičius, NY, A. Narkeliū- 
nas, CT; J. Narkevičius, CA; V. 
Norkevičienė, NE; P. Naujokai
tis, Australija; N. Odyniec, CT;
U. ir L. Opanavičiai, Kanada; P. 
Padagas, Australija; A. Paleckis, 
FL; F. Paliokas, FL; P. Pas- 
kauskas, RI; dr. S. Paulauskis, 
IL; S. ir R. Pikūnai, MI; P. Plikš 
nys, MA; V. ir J. Prunskiai, IL;
V. ir L. Puodžiūnai, IL; P. ir Z. 
Pupiai, FL; V. Račkauskas, FL; 
S. Radvilienė, FL; S. Radžiūnas, 
NE; S. ir Z. Ramanauskai, FL; V. 
Ramanauskas, IL; A. Ramonis, 
IL; B. Razgys, FL; W. Rinkin, FL;
C. ir V. Ruibis, IL; J. Rukšė- 
nienė, CA; V. Ruseckas, AZ; V. 
Saladžius, FL; V. Šamatauskas, 
OH; J. Šarūnas, FL; A. Šatienė, 
FL; L. B. Scepan, FL; A. Sereika, 
IL; A. Shurkus, MI; P. Sidaravi
čius, IL; G. Šilingaitė, IL; K. 
Šilinienė, MI; P. Simaitis, IL; S. 
Smaižys, FL; E. Sniokaitis, MI; 
O. Šostakienė, FL; P. Stonkienė, 
AZ; dr. G. Stapulionis, FL; J. 

Stapulionis, CT; P. ir S. Steikū
nas, IL; I. Straukas, IL; A. Straz
das, NJ; A. Subačius, FL; A. ir V. 
Šuopys, IL; J. Šuopys, MA; A. 
Šurkus, MI; E. Tamošaitis, CA; 
B. Tompauskienė, CA; D. ir V. 
Trimakai, OH; M. Ugėnas, FL; P. 
Ugenskis, FL; A. Urbonavičienė, 
FL; V. Užkuraitis, CA; K. ir V. 
Vaičaičiai, FL; S. Vaišvila, CT;
K. Valavičius, IL; B. G. Valiukė
nas, MI; G. Valiulienė, CT; L. 
Valiulis, IN; T. Vasaitis, NY; A. 
Verbyla, FL; A. Vidugiris, CA; J. 
Vilcha, IL; kun. J. Vilčiauskas, 
CT. J. Vizgirda, FL; E. Vyš
niauskienė, OH; J. Walaska, RI; 
p. Zalagėnas, IL; B. ir T. Žemai
taitis, CA; M. ir I. Zerdin, IL; A. 
Žukas, NY, A. Žulys, FL; S. 
Zupka, FL.

Po 3 dol.: G. Agurkienė, FL; P. 
Juozaitienė, FL.

Po 2 dol.: P. Juodis, FL; W. 
Okolovvitsz, RI; B. Pet
rauskas, NY; J. Šilkienė, CT; 
M. Ugianskienė, FL; O. 
Ūselis, MA; S. Vaitkevičius, 
IL.

Po 1 dol.: M. Child, CT, J. 
Galminas, FL; G. Rannit, CT.

III. ORGANIZACIJOS:

1,000 dol. Lietuvių Tautiniai 
Namai, Chicago, IL.
550 dol. Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos New Yorko 
Skyrius.

500 dol. R. Lietuvių Bendruo
menė Amerikoje.

500 dol. Tauragės Lietuvių 
Klubas, Chicago, IL.

422 dol. L.B. Hartford, CT 
apylinkė.

400 dol. Liet. Socialdemokra
tų Partijos Delegatūra Užsienyje.

340 dol. Worcester Lietuvių 
Organizacijų Taryba, MA.

310 dol. Cicero Medžiotojų ir 
Meškeriotojų Klubas EŠERYS, 
IL.

253 dol. L.B. Philadelphia, 
PA, Apylinkė.

250 dol. Stasio Butkaus Šau
lių Kuopa Detroit, IL.

Po 200 dol. Lietuvių Tautinė 
Sąjunga, East Chicago Skyrius, 
IL; (R) L.B. Vidurio Vakarų Apy
garda, IL; Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sąjunga, Lietuvių 
Rezistencinė Santarvė, Lietuvos 
Ūkininkų Sąjunga, Rytų Lie
tuvos Rezistencinis Sąjūdis.

180 dol. L.B. East St. Louis, 
IL Apylinkė.

175 dol. L. B. Cape Cod MA, 
Apylinkė, L.B. Grand Rapids, MI, 
Apylinkė.

172 dol. Sioux City Lietuvių 
Kolonija, IA.

153 dol. L.B. Baltimore, MD, 
Apylinkė.

151 dol. L. B. Palm Beach 
County FL, Apylinkė.

Po 150 dol.: L. B. Great Neck, 
NY, Apylinkė, Lithuanian 
Charitable Society, Worcester, 
MA; Lietuvių Socialinis Klubas, 
Worcester, MA.

140 dol. L.M.K.F. Waterbury 
CT, Klubas.

125 dol. Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Detroit, MI, 
Skyrius.

Po 100 dol.: A.L.T. Chicago, 
IL, Skyrius, Chicagos Anglijos- 
Britanijos lietuvių klubas, Jūrų 
Šaulių Kuopa „Klaipėda”, IL 
„Krivūlė” Buvusių Lietuvos Poli
cijos Tarnautojų Klubas, IL; Lie
tuvių Tautiniai Namai, Los 
Angeles CA; Lith. National Club 
of Montello, Ine. Worcester, MA; 
P.L.P. Karo Mokyklos XI Laidos 
Karininkai, IL; R.L.B. Cicero 
Skyrius, IL; Nekaltai Pradėtosios 
Marijos Seserys, Putnam, CT; 
Union Pier, MI; Lietuvių Drau
gija, Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, 
Lietuvos Darbo Federacija, 
Lietuvos Laisvės Kovotojų Są
junga, Lietuvių Tautinis Sąjūdis, 
Lietuvių Vienybės Sąjūdis, Lie
tuvių Krikščionių Demokratų Są
junga, Lietuvos Ūkininkų Par
tijos Atstovybė Užsienyje.

88 dol. L.B. Waukegan, IL, 
Apylinkė.

82 dol. Lietuvių Klubas Buf- 
falo, NY.

80 dol. Lietuvių Karių Vete
ranų Sąjunga RAMOVĖ, 
Melbourne, Australija.

65 dol. Detroit Ramovėnų Sky
rius.

56 dol. Lietuvos Vyčiai, # 100, 
Amsterdam, NY.

Po 55 dol.: L.B. New Britain, 
CT Apylinkė, L.B. Piet. New 
Jersey Apylinkė.

Po 50 dol.: Amerikos Lietuvių 
Klubas Santa Monica, CA; Ban
ga Sporto Klubas, CA; Baltijos

Klubas, IL; Californijos Lietuvių 
Kredito Unija, CA; L.B. Brighton 
Park, IL, Apylinkė, Lietuvių Ka
rių Veteranų Sąjunga, „Ramo
vė”, NY Skyr., Lietuvių Lake 
Worth Klubas, FL; L.M.K.F. New 
Yorko Klubas, Lietuviai Pranciš
konai, Brooklyn, NY; L.Š.S.T. 
Simo Kudirkos Kuopa, NY; Omą- 
ha Lietuvių Moterų Klubas, San
dara • Kuopa #77; Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos Los 
Angeles, CA, Skyrius; Venezu- 
elos Lietuvių Draugija, Chicago, 
IL; Zarasiškių Klubas, Chicago, 
IL.

45 dol. L.B. Floridos Auksinio 
Kranto Apylinkė.

42 dol. L.B. New Haven, CT, 
Apylinkė.

Po 41 dol. L.B. Aurora IL, 
Apylinkė, L.B. Vid. Vakarų Apy
garda.

40 dol. L.B. Hot Springs, AZ; 
Apylinkė.

32 dol. A.L.T. Rochester Sky
rius, NY.

Po 25 dol. A.L.T. Cicero 
Skyrius, IL; Amerikos Lietuvių 
Klubas Floridoje, St. Petersburg, 
FL; ,.Aušra” Šaulių Kuopa, 
Miami, FL; Baltic Real Estate & 
Insurance Agency, Boston, MA; 
Chicagos Lietuvių Biržėnų 
Klubas, IL; Dariaus ir Girėno 
Klubas, Detroit, MI; Detroito Lie
tuvių Kultūros Klubas, MI; dr. V. 
Kudirkos Šaulių Kuopa, Wor- 
cester, MA; Lietuvių Karių Vete
ranų Sąjunga „Ramovė”, Los An
geles Skyrius; Lietuvių Katalikių 
Moterų Sąjunga, Los Angeles 
Skyrius, L.Š.S.T. Gen. Teodoro 
Daukanto Jūrų Šaulių Kuopa, IL; 
Lietuvos Tyrimo Institutas, 
Lietuvių Susivienijimas Ameriko
je; (R; L.B. Brigbton Park, IL, 
Apylinkė.

Po 20 dol. Lietuvių Karių Ve
teranų Sąjunga „Ramovė” Wa- 
terbury Skyrius, Palm Beach Lie
tuvių Klubas, FL; švyturio Jūrų 
Šaulių Kuopa, MI.

Po 15 dol. Baltic American 
Committee Of Greater Cleveland, 
OH; Detroit Lietuvių Organi
zacijų Centras, L.B. Sunny Hills, 
Florida Apylinkė; Lietuvių Pašti
ninkų Sąjunga, IL; Melrose Par
ko Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas, IL.

Po 10 dol. Lietuvos Vyčiai, 
#103 Kuopa, Providence, RI; L.B. 
Lemont, IL Apylinkė, Liet. Mo
terų Draugija „Apšvieta”, IL,
L.M.K.F. Philadelphia Klubas, 
Lithuanian Bicentennial Com
mittee, RI, Matulaičio Namų 
Seselės, Putnam, CT; Moterų So
cialinis Klubas, Miami, FL; šv. 
Jurgio Parapija, Albany, NY.

Vlikas ir Tautos Fondas nuo
širdžiai dėkoja visiems auko
tojams už finansinę paramą oku
puotos Lietuvos laisvinimo 
darbams paremti.

Aukas prašome siųsti: Tau
tos FondaB (jei angliškai, tai: 
Lithuanian National Foun- 
dation, Ine.), P.O. Box 21073, 
Woodhaven, N.Y., 11421.

Testamentuose įrašykite: 
Lithuanian National Founda- 
tion, not-for-profit, Tax exempt 
Corporation, 345 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y., 11207.

Šokių šventės 
radinys...

(Atkelta iš 6 psl.) 
dar pridedu, stumteldamas 
Angelę j priekį.

Prie savo stalo grįžtame 
tik kai padavėjos pradeda 
nęšioti vakarienę, bet ir ta
da ilgai nesėdim. Kai tik 
užgroja šokiui, tuojau vėl 
pakylame. Sukamės pasi
kraipydami, atsiskirdami, 
bet kai vienas prie kito pri- 
siglaudžiame, visiškai ne
noriu jos išleisti iš savo 
glėbio. Po kelių šokių išve
du jų į koridorių prasivė
dinti. Pasukęs už kampo, 
apsidairau, ar nieko arti 
nėra ir griebiu Angelę į 
glėbį. Rankos pasimeta jos 
suknelės klostuose, . lūpos 
prisisiurbia prie kaklo. Pa

leidžiu tik tada, kai išgirs
tu ateinančių žingsnius.

— Tiek sykių praniauda
vau pro Clevelandų nesusto
jęs, — sakau Angelei. — 
Koks nuostolis! Seniai bū
tume susipažinę!

— Susipažinti lengva, bet 
pažintį išlaikyti sunkiau, 
— rimtai atsako Angelė.

— Tris šokių šventes Chi
cagoje atšokau, bet ten mes 
nesusidūrėm.

— Man tada vėjai galvoj 
švilpavo, — visai apvirai 
prisipažįstu jai. —• Dabar 
lieka tik gailėtis.

— Gailėtis nėra reikalo. 
Matyt, turėjom laukti Cle
velando septintojo šokių 
susibūrimo, bet ir čia visai 
atsitiktinai susipažinom.

— Ne visai taip, — pasi
aiškinu. — Aš anų vakarų 
gerai apsidairiau, prieš 
sėsdamas prie tavo stalo! 
Skubėti nėra reikalo, bet 
pagal šių laikų paprotį, ga
lėtume savo skudurus su
mesti į krūvų!

Angelė nieko nesako, tik 
kairiųjų rankų tampriai už
meta man ant kaklo, paskui 
pirštais ima taršyti pokak- 
lės plaukus. Dar keletu mi
nučių pastoviniavę korido
riuje, grįžtame prie savo 
stalo.

— Susipažinkit su mano 
busimųjų, — sakau Tamo- 
Šįųkuį, žiūrėdamas tiesiai į 
akis, lyg įspėdamas, kad 
prie Angelės nesimeilintų, 
mat, jis nei vienos naujai 
sutiktos moters, nepalei
džia, neniėginęs intymiai 
susipažinti. — Angelė atos
togose, vežuosi tuojau pat 
į Floridų pasigiyti savo 
radiniu Clevelande!

— Palauk, palauk, — nu
stemba Angelė, — kur bė
gi? Jei mane veši į St. Pe- 
tersburgų, tai tiesiog pas 
mano pusseserę!

— Nesvarbu, kur apsi
nakvosi bet vežuosi j Flori
da ir tiek!

Kitų rytų krauname daik
tus į automobilį, pakeliui 
sustojame paimti Tamošiu
ką ir Aldutę, atsisveikina
me su vaišingu ir draugiš
ku Clevelandu ir neužilgo 
įsukame į greitkelį. Klau
sausi bendrakeleivių kriti
kos apie septintųjų šokių 
šventę, bet netrukus jų žo
džiai mano ausų nebepasie
kia. Pradedu svajoti, kaip 
nustebinsiu Floridos naš- 
liukes ir senmergėles, kai 
pamatys greta manęs An- 
geliotę ir pasijuntu savimi 
patenkintas, kaip saulės 
atokaitoje bes ilepinantis 
Tamošiuko katinas.

Reikalinga aktyvi pensi
ninkų pora pietų Floridoje 
netoli jūros, sodo, daržo ir 
baseino apžiūrėjimui. Už 
tai gauna dviejų miegamų
jų namą gyventi. Skambin
ti (305) 772-4455 arba
kreiptis j Dirvą tel. (216) 
431-6344 arba rašyti į Dir
vų P. 0. Box 03206, Cleve
land, Ohio 44103.
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Su Prezidentu Ronaldu Reaganu į 
moralinę, ekonominę ir karinę

pergalę! Zigmas Dautartas

šių metų lapkričio mėn. 
prezidentiniai rinkimai sa
vo svarba ir toli siekiančio
mis pasekmėmis bus patys 
svarbiausi ir pavojingiausi 
paskutiniame 30 metų lai
kotarpyje.

Pavojingiausi dėl sekan
čių priežasčių:

1. Sovietų Rusijos lygus 
J. A. Valstybėms, gali būti 
ir pirmaujantis,apsiginkla
vimas atominiais bei pa
prastais ginklais.

2. Sov. Rusijos veržima
sis dominuoti pasaulyje — 
per vietines, tautinio komu
nizmo revoliucijas.

3. Didelis JAV demokra
tų partijos sukairėjimas 
(jie tai vadina liberalizmu) 
ir valstybingumo bei pa
triotizmo stoka, vedant vie
nodą, dviejų partijų, užsie
nio politiką kovoje su tarp
tautiniu komunizmu.

Demokratai — Atstovų 
kūmuose, jų dauguma, ne 
visi, trukdo įvairiais prezi
dento suvaržymaiš, vesti 
aiškų pasipriešiniftią nau
jiems Sov. Rusijoš ilgų dis
tancijų politiniams žaidi
mams Centrinėje Ameriko
je ir siekiant tikrą saugu
mą užtikrinančio, nusigink- iri”;. •davimo.

Demokratinėje santvar
koje partijos reikalingos, 
nes per jas vyksta laisvo 
žmogaus varžybos idėjinia
me ir ekonominiame gyve
nime. Partijos bei partija 
būna tik tada naudinga tau
tai ir valstybei, kada ji tin, 
karnai reprezentuoja demo
kratinės valstybės aspiraci
jas — užtikrinant tos vals
tybės ekonominį, moralinį 
ir suvereninį pastovumą. 
JAV-bių demokratų parti
ja — tai pavasarį išsilieju
si iš vagos krantų upė, kuri 
griauna savo pačios kran
tus, naikina žaliuojančią 
augmeniją ir kartais sunai
kina ramius gyventojus; 
savo nesuvaldoma vandenų 
srove.

Demokratų partijos libe
ralai, su savo kairiuoju 
sparnu, tai ta nesuvaldoma 
srovė, kuri tame laikotar
pyje yra labai pavojinga 
JAV vidaus ir užsienio poli
tikoje. Srovė, kuri neturi 
moralinio atsparumo vidaus 
politikoje ir patriotinio tvir
tumo užsienio politikoje, 
ypač santykiaujant su tarp
tautiniu komunizmu. Jie 
nenori vesti laisvės kovos 
su komunizmu nei ideologi
nėje, nei militarinėje plot
mėje!

Kabelio TV 35-tas kana
las transliuoja, įvairiais 
klausimais debatus iš At
stovų Rūmų. Tuos debatus 
— seku dėl informacijos 
kas vyksta Atstovų Rūmuo
se ir kaip įvairūs kairiojo 

sparno liberalai balsuoja 
pravedant rezoliucijas?

Jų filosofija moralės 
klausimais: abortai, homo- 
seklualizmas, neapribotas 
gynimas įvairių nusikaltė
lių normalūs reiškiniai, ku
rie turi būti valstybės to
leruojami, nežiūrint kokius 
moralinius ir ekonominius 
nuostolius tai daro tautai ir 
valstybei.

Demokratų partijos šių 
metų prezidentinis kandi
datas F. Mondale ir vice- 
prezidentinė kandidatė —
G. Ferraro, pažvelgus į jų 
balsavimo rekordus, mato
si, kad jie liberalai. Pažiū
rėjus į jų žodį "Compas- 
sion” — gailestį neturtin
giems, seneliams bei silp
niems, jie jokių įstatymų 
tuo reikalu nepasiūlė parti
jos konvencijoje arba rin
kiminėje platformoje. Jie 
čia parodė savo tikrą veidą, 
pritardami (abu kandida
tai) silpniausio, išsivystan- 
čio, negimusio žmogaus žu- 
dimui, kuris, aišku, nerei
kalingas jų išrinkimui, štai 
kokią prasme turi žodis 
”Compassion’’ ir kaip hy- 
pokritiškai naudojamas tų, 
kurie nori stovėti valstybės 
priekyje, neatsižvelgdami į 
tai, kokį pavyzdį jie duoda 
ateities kartoms?

Demokratų partijos at
stovų dauguma proteguoja 
įvairias nuolaidas tarptau
tiniam komunizmui. Reika
lauja vienašališko nusigink
lavimo. Reikalauja nutrau
kimo paramos Salvadorui, 
nes tenai, pagal liberalus, 
veikia "mirties vienetai”, 
kurie žudo "nekaltus” žmo
nės.

Jie visai nenori kalbėti 
apie Kubos, Niguaraųuos ir 
Sov. Rusijos remiamus ko
munistinius partizanus, ku
rie tikrai naikina valstybės 
turtą ir nekaltus žmonės, —

reagan
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tuos, kurie atsisako su ko
munistais bendradarbiauti.

Kairiems liberalams la
bai nemadingas natūralūs 
patriotizmas ir valstybinė
se mokyklose vaikų moky
mas etikos bei leidimas 
jiems padėti mokslo dieną 
su malda. Jiems daugiau 
priimtinos įvairios mate
rialistines teorijos, bet ne 
Kristaus paskelbtoji Evan
gelija ir jos pritaikymas 
žmogaus praktiškam gyve
nimui. Tokie "demokratai” 

future for our nation.

tai Trojos arkliai, kurie žu
do tautą ir valstybę iš vi
daus. Kiekvienas geros va
lios JAV pilietis turėtų to
kius "demokratus” pažinti 
iš arčiau ir pasakyti, kad 
mums užtenka jūsų "demo
kratijos”. J. A. Valstybėms 
reikalingi aukštos moralės 
politikai prezidentūroje, se
nate ir Atstovų Rūmuose, 
kurie stovėtų šalies mora
linėje, ekonominėje ir mili- 
tarinėie sargyboje.

Tokie asmenys (politikai^

Nr. 31 — 9

kaip tik yra prezidentas R. 
Reagan su viceprezidentu 
G. Bush. Jų perrinkimas 
sekantiems keturiems me
tams užtikrins J. A. Vals
tybėms pastovią taiką, eko
nominį gerbūvį ir militari- 
nę persvarą, sulaikant tarp
tautinį komunizmą — lais
vo žmogaus ir demokratinių 
valstybių mirtiną priešą.

Prezidentas R. Reagan 
aiškiai pasisako už išsivys- 
tančio (negimusio) žmo
gaus gyvybės apsaugą, už 
mokyklose mokslo lygio pa
kėlimą, drausmę ir savano
riškos maldos grąžinimą į 
valstybines mokyklas. Jis 
pasisako už taksų kreditus 
įvairioms privačioms mo
kykloms. Tuo metu, priva
čios mokyklos (vaikų tė
vai), turi finansuoti pačios 
save ir dar mokėti taksus 
išlaikyti valstybines mo
kyklas. Jis atstatė diploma
tinius santykius su Vati
kanu.

Prezidentas R. Reagan — 
asmuo su moralaus patrioto 
vado charakterio savybė
mis, kuris vadina daiktus 
tikrais vardais. Jam Sov. 
Rusija — Blogio Imperija. 
Jis — pirmas JAV pre
zidentas, kuris davė įsaky
mą JAV atstovei prie J. 
Tautų, J. Kirkpatrik įteikti

(Nukelta į 10 psl.)
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Dvidešimt metų kai mirė Lietuvos gen. konsulas 
Jonas Budrys

šių metų rugsėjo mėn. 1 dieną sueina dvidešimts 
metų kai mirė Jonas BUDRYS, išbuvęs Lietuvos gene
raliniu konsulu New YoYrke beveik dvidešimts aštuo- 
neris metus. Jo konsulavimo metu Lietuvą užgulė didžio
sios nelaimės: 1928 m. kovo 17 d. Lenkija įteikė Lietuvai 
ultimatumą priversdama atstatyti diplomatinius santy
kius, o po metų hitlerinė Vokietija atplėšė Klaipėdos 
Kraštą. Bet tai tik įžanga į dar didesnę nelaimę — Lie
tuvos invaziją ir okupaciją 1940 metais.

Kaip valstybininkas jautriai pergyveno tuos visus 
įvykius. Prieš rusų okupaciją rašė j Kauną išsamius 
pranešimus ir samprotavimus apie bręstantį mirtiną pa
vojų Lietuvos nepriklausomybei.

Įvykus okupacijai glaudžiai bendradarbiavo su Lie
tuvos diplomatiniais atstovais Europoje ir Amerikoje ir 
taipgi su ALTu, BALFu, vėliau su VLIKu, Lietuvos 
Laisvės Komitetu ir Pasaulio Lietuvių Bendruomene.

Lietuvos istorijoje jo vardas išliks kaip vieno iš 
Klaipėdos Krašto sukilimo organizatorių ir vyriausio su
kilėlių vado.

Laikas lekia kartu nusi
nešdamas užmarštin mums 
brangius įvykius ir žmones 
nežiūrint, kaip jie reikalin
gi lietuvių išeivijai ir tau-, 
tai, nes jie aukojosi ir au
kojo, jie suspėjo palikti gi
lų pėdsaką gyviesiems ir 
pavyzdį dirbti einant jų 
pramintu keliu. Bet, ar mes 
juos prisimenam gerai ži
nodami ir kartais Lietuvos 
himno žodžius giedodami, 
jog ”iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia.” O juk 
tokių stiprios dvasios tau
tos sūnų ne vien iškilmin
gai, bet ir tyliai per gyve-. 
nimą ėjusių ir kukliai iš
ėjusių už tėvynės ribų vien 
tik tų kelių paskutinių de
šimtmečių laiko tėkmėje 
galime daug priskaičiuoti, 
kurie nežiūrint kur ir ko-

SU PREZIDENTU 
R. REAGANU...

(Atkelta iš 9 psl.) 
Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui, Perez de 
Cuellar oficialų J. A. Vals
tybių prezidento pareiški
mą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos de jure pripažinimo 
61-mųjų metinių proga. 
Nežiūrint sudarytų su Sov, 
Rusija nepuolimo (taikos) 
sutarčių Sov. Rusija netek 
sėtai okupavo tas tris vals
tybes, kurių okupacijos J. 
A. Valstybės nepripažino, 
nepripažįsta ir nepripažins. 
Tas prezidento pareiškimas 
buvo oficialus ir paskleistas 
Jungtinių Tautų Generali
nėje Asamblėjoje.

Prezidentas R. Reagan 
rūpinasi ne tik JAV piliečių 
gerbūviu, bet ir Rytų Eu
ropos tautų laisve, kurios 
yra pavergtos.

Lietuviams noriu pasaky
ti, kad šiais metais jie tu
rės proga pareikšti jam sa
vo padėką, per lapkričio 
mėn. prezidentinius rinki
mus, suteikiant jam gali
mybę užbaigti prezidento 
pradėtą moralinį, ekonomi
nį ir militarinę J. A. Vals
tybių atstatymą!

Zigmas Dautartas 

kiose sąlygose patys gyve
no, nepamiršo savo parei
gų tėvynei Lietuvai, bet vi
sais galimais būdais dėjo 
pastangas, kad jų tėvynė 
atgautų laisvę.

Vienas tokių prieš 20 he- 
tų rugsėjo 1 dieną negrįž-. 
tarnai iškeliavo iš gyvųjų 
tarpo Lietuvos generalinis 
konsulas New Yorke Jonas 
Budrys, kurio nueitas gy
venimo kelias visas nužy
mėtas lietuvių tautai atlik
tais dideliais darbais, tei
kiančiais pavyzdį lietuvių 
tautos ir išeivijos jaunimui. 
Jo atlikti darbai ir žygiai, 
iš kurių pats šviesiausias 
įvykis — Klaipėdos krašto 
atvadavimas ir sujungimas 
Didžiosios ir mažosios Lie
tuvos nepaprastai suma
niai, tiksliai ir sėkmingai 
vadovaujant Jonui Budriui 
amžiais liks Lietuvos isto
rijos puslapiuose, nes iš ei
lės Lietuvos vyriausybės 
pasiūlytų kandidatų savo 
drąsa ir pasitikėjimu išsi
skyrė Jonas Polovinskas, 
vėliau pasivadinęs Jonas 
Budys.

Jis buvo įsitikinęs, kad 
pajūris Lietuvai būtinas 
kelias į platų pasaulį, tvir
tai tikėjo sukilimo pasise
kimu ir pakviestas vado
vauti mielai sutiko, laiky
damas tą žygį nepaprasta 
garbe ir jį laimėjo. Lietuva 
atgavo laisvą kelią į platų 
pasaulį. Tai buvo istorinis 
žygis, kuriuo jis išvadavo 
ir grąžino Lietuvos kamie
nui lietuvišką žemę, lietu
viškus gyventojus, 500 me
tų svetimųjų valdytus.

Jonas Budrys gimė Kau
ne 1889 m. gegužės 22 d., 
kur lankė gimnaziją ir bai
gė 1907 m. Karinę prievolę 
atliko 1910 m. 16-me grena- 

'dierių pulke Tiflise. Prasi
dėjus 1914 m. karui, buvo 
mobilizuotas ir paskirtas į 
penktosios armijos štabo 
kontražvalgybos skyrių ir 
kartu klausytoju į kontra
žvalgybos kursus, kuriuos 
baigęs, buvo paskirtas 19-jo 
korpuso k o n,tražvalgybos. 
viršinįnku. Kilus 17 metų 
revoliucijai buvo perkeltas 

į tolimuosius rytus kontra
žvalgybos viršininku Vladi
vostoke, Chabarovske ir 
Blagovesčenske. Ten įsiga
lėjus bolševikams, 1920 m. 
perėjo į Kiniją iš kur aplin
kiniais keliais 1921 m. lie
pos 18 d. grįžo į Lietuvą, 
čia tuojau buvo mobilizuo
tas ir paskirta Generalinio 
štabo kontražvalgybos vir
šininku.

1922-23 m. buvo vienas 
iš Klaipėdos Krašto sukili
mo organizatorių ir vyriau-, 
sdų sukilėlių vadų. 1923. II 
24 paskirtas Klaipėdos 
krašto aukštojo įgaliotinio 
Lietuvos padėjėju, o nuo 
tų pačių metų balandžio 1 
d. aukštuoju įgaliotiniu. 
1924. X. 27 — 1925. XI. 8 
Klaipėdos g u b ernatorius. 
1927. I. 12 — 1928. I. 1 vi
daus reikalų ministerijos 
patarėjas. 1928. I. 23 — 
1933. XI. 15 Lietuvos kon
sulas Karaliaučiuje 1933. 
XI. 15 — 1936. XI. 1 Lie
tuvos generalinis konsulas 
Rytų Prūsams. Nuo 1936. 
XI. 11 Lietuvos generalinis 
konsulas JAV ir 1940 m. 
New Yorko miesto taryba 
suteikė jam garbės piliečio 
vardą ir apdovanojo mies
to medaliu.

Taip pat jis už nuopelnus 
Lietuvai buvo apdovanotas 
Vyčio Kryžiaus ordinu, D. 
L.K. Gedimino ordinu 3-čio 
laipsniu, šaulių žvaigžde, 
Latvijos šaulių medaliu, 
Rusijos šv. Stanislovo 3-čio 
laipsnio ordinu (su kar
dais), Rusijos šv. Onos

NAUJA LIETUVIŠKA OPERA ‘

sukurta Lietuvos globėjo šv. Kazimiero 
mirties 500 metų sukakčiai, statoma 
š. m. rugsėjo 1 ir 2 dienomis Toronte 

(Ryersono teatre, 43 Gerrard St. E.).
Bus du spektakliai: rugsėjo 1, šeštadienį, 8 valandą vakaro; 

rugsėjo 2, sekmadienį, 3 valandą po pietų 
Libreto autorius - poetas Kazys Bradūnas, muzikos - kompozitorius Darius Lapinskas.

BILIETUS prašome įsigyti iš 
anksto: Kanadoje — pas V. 
Tasecką (3380 Galena Cres., 
Mississauga, Ont. L5A 3L8; 
tel. 416-279-0363); JAV-se — 
Čikagoje N. J. Vaznelių par
duotuvėje (Gifts International, 
Ine., 2501 W. 71 St., Chicago IL;

Po operos rugsėjo 2, sekmadienį, 7 v.v., “Royal York” viešbutyje bus 
•y
Sv. Kazimiero sukakties kongreso 

užbaigos pokylis (banketas).
Kaina vienam asmeniui — $25 (kan.). Bilietai gaunami pas operos bilietų platintojus. Juos prašome 
įsigyti iš anksto. Visus tautiečius maloniai kviečiame dalyvauti.

Organizacinis šv. Kazimiero sukakties kongreso komitetas

Lietuvos gen. konsulas J. Budrys 1964 metais New Yorke.

3-čio laipsnio ordinu (su 
kardais).

Jonas Budrys per gyve
nimą ėjo palikdamas gilius 
pėdsakus Lietuvos jauni
mui. Jis prieš 20 metų jau 
negrįžtamai iškeliavo, bet 
jo darbų pavyzdys niekuo
met neišdils iš Lietuvos is
torijos lapų.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat-onvsnde 19 on yov'

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

tel. 471-1424); Niujorke Reli
ginės lietuvių katalikų šalpos 
įstaigoje (Lithuanian Catholic 
Religious Aid, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207; tel. 
212-647-2434); Klivlande 
— Dievo Motinos parapijoje 
(18022 Neff Rd., Cleveland,

Tos sukakties prisimini
mui bus atnašaujamos šv. 
Mišios rugsėjo 1 dieną Ap
reiškimo parapijos bažny- . 
čioje, Brooklyne 8:30 vai. 
ryto

šv. Mišios St. Mary’s
Church, Evenston, III. 11 
vai. ryto ir aplankymas ve
lionio J. Budrio kapo Tau
tinėse kapinėse Chicagoje, 
dalyvaujant našlei Reginai 
Budrienei, sūnui Algiui su 
šeima.

Emilija čekienė

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

-
OH 44119; tel. 216-531-4263); 
Filadelfijoje pas E. Binkį 
(209 Yellow Stone Rd., Ply- 
mouth Meeting, PA 19462; tel. 
215-828-1150).

Bilietų kainos į operą $15, 
$20, $22, $25 (kanadiškais).
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Gerai pavykusi Dirvai paremti gegužinė
Gražioje vaišingų Elenos, 

ir inž. Kazimiero Pocių so
dyboje Beverly Shores, Ind. 
rugpiūčio 4 d. įvyko graži 
ir nuotaikinga gegužinė. 
Gražiame gamtos prieglob
styje, Chicagos apylinkių 
Palangoje, kur Michigano 
bangos šnara ir žuvėdros 
žaidžia bangų viršūnėse, į 
Indianos kopas ir pušynus 
suvažiavo gražus būrys lie
tuvių. Rengėjai buvo Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos East Chicagos sky
rius.

Svečiai suvažiavo iš pla
čių apylinkių. Gražus bū

ALTS IR VILTIES
VALDYBIJ 
PASITARIMAS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
reikalinga norint pasitarnauti 
dar ir lietuvišku knygų leidi
mui išeivijoje. Jas spausdinti 
gali kiekviena amerikiečių 
spaustuvė, tačiau teksto surin
kimas verčia leidyklas metais 
laukti, kol jos galės duoti 
spaustuvei rinkinį su lietuviš
kais rašmenimis. Greta turi
mo linotipo ir gerokai senste
lėjusios kompiuterinės rinki
mo mašinos, įsigijimas tobu
lesnės ir modernesnės žymiai 
palengvintų ir paspartintų 
Dirvos laikraščio bei Vilties ir 
kitų leidyklų leidinių paruoši
mą spaudai.

Šiais ir visais kitais posėdyje 
iškilusiais klausimais posėdžio 
dalyviai, visiems reiškiant sa
vo samprotavimus, priėjo vie
ningo sutarimo, užtikrinančio 
nuoširdų ir abiems pusėms 
naudingą bendradarbiavimą 
ateityje.

Po posėdžio, šeimininkų J. 
ir V. Jurkūnų vaišinami, po
sėdžio dalyviai laisvame pa- 
šnekyje pasidžiaugė dr. L. 
Kriaučeliūno iniciatyva, kad 
šis susitikimas galutinėje išva
doje duotų gražią pradžią Dir 
vos leidimo pagrindams stip
rėti. Taigi, rūpindamiesi da
bartimi, mes užsitikriname 
ilgalaikę ateitį. (ai)

rys Dirvos bičiulių atvažia
vo iš Chicagos. Chicagos 
Lietuvių Pensininkų klu
bas suorganizavo važiavimą 
autobusais, prie to organi
zavimo daug dirbo žinomas 
lietuviškų organizacijų vei
kėjas Juozas Skeivys, Vla
das Bražionis ir kiti talki
ninkai. Viso organizuotų 
pensininkų suvažiavo gera 
šimtinė, veik pusė visų da
lyvių. Tenka pastebėti, kad 
Chicagos ir jos apylinkių 
lietuviškų renginių bran
duolį sudaro pensininkai. 
Pensininkai taip pat užpil
do ir aukotojų gretas!

Autobusams ir mašinoms 
pasukus į p. Pocių sodybą, 
atvykusius svečius pirmiau
siai pasitiko lietuviškas 
koplytstulpis su šv. Kazi
mieru.

Svečiams suvažiavus ir 
susėdus už parengtų stalų 
ąžuolų pavėsyje, ir šiek tiek 
atsigaivinus------pagal sa
vo skonį ir nuožiūrą, visi 
buvo pasveikinti malonaus 
šeimininko. Paskui pensi
ninkų klubo vardu kalbėjo 
Vladas Bražionis, jis dėko
jo šeimininkams už pakvie
timą dalyvauti šioje gegu
žinėje, taip pat ir už visus 
panašius renginius praeity
je. Šios sodybos ąžuolai jau 
ne pirmą sykį suteikia pa
vėsį, lietuviškiems susibū
rimams ir renginiams.

Neskaitant Chicagos ir 
jos apylinkių lietuvių, į šį

renginį atvažiavo ir svečių 
iš CIevelando: Dirvos re
daktorius V. Gedgaudas su 
žmona, Vilties draugijos 
pirm. dr. D. Degėsys ir vi
cepirm. A. Laikūnas. Sve
čiai iš CIevelando atvažia
vo ne tik dalyvauti šioje 
gegužinėje, bet taip pat da
lyvauti ir Vilties ir ALT 
S-gos valdybų pasitarimuo
se ir posėdžiuose. Man, 
kaip buvusiam clevelandiš- 
kiui, buvo malonu susitikti 
senus pažįstamus — prisi
minti senus laikus.

Graži inž. K. ir E. Pocių sodyba Beverly Shores. Ind„ pri
glaudė apie porą šimtų svečių atvykusių į gegužinę.

P. Šimoliūno nuotr.

pasidalinti mintimis ir ben
drais interesais.

Saulei pradėjus skęsti 
Michigano bangose, smėlio 
kopas, pušynus ir ąžuolus 
pradėjus dengti vakaro še
šėliams, žolynuose įsisma
ginus žiogų smuiko gar
sams, svečiai turėjo palikti 
vaišingus Pocių namus ir 
jaukią lietuvišką pastogę. 
Gana daug lietuvių yra įsi
kūrę Michigano pakrančių 
kopose, tad jie veik namuo
se. Kiti turėjo pasukti Ga- 
ry, East Chicagos ar Chica-

Dalis piknikautojų inž. K. ir E. Pocių sodyboje- V Kas- g°S kryptimi' Visi dalyviai 
niūnas, A. Laikūnas, J. Daunoras ir J. Žygas. išsiskirstė patenkinti ir pil-

P. Šimoliūno nuotr. ** Zražil? įspūdžių. Dalyviai 
Šiame renginyje, ne tik 

buvo parinkta aukų Dirvos 
leidimui, bet taip pat buvo 
neužmiršta ir Vasario 16 d. 
gimnazija, kurios reikalams 
taip pat buvo renkamos au
kos.

Dalis svečių gegužinėje.

S. ir V. Gedgaudai, J. Daunorienė, dr. D. Degėsys, inž. Ė. 
Bartkus prie vaišių stalo gegužinėje. P- šimoliūno nuotr.

P. Šimoliūno nuotr.

Diena buvo karštoka ir 
tvanki, tad buvo bandoma 
įvairiai atsigaivinti: vieni 
bandė karštį užlieti su ”V. 
O/’, o kitų teigimu "Scots” 
turi mažiau kolorijų. Bet,

Dr. L. Kriaučeliūnas, P. Bučas ir V. Mastis klausosi inž. J. Jurkūno ALT S-gos ir Vil
ties draugijos valdybų pasitarime.

atrodo, kad vieni ir kiti bu
vo teisingi, nes nuotaika 
visų gerėjo. Buvo net tokių, 
kurie bandė ežere pasimau
dyti. Svečiams besivaiši- 
nąnt ir bešnekučiuojant, 
mezgant ar atnaujinant pa
žintis — laikas greitai slin
ko. Dirvos bičiuliai ir tal
kininkai taip pat turėjo 
progą arčiau pabendrauti,

liko dėkingi šeimininkams, 
rengėjams ir visiems paren
gimo talkininkams, kurių 
dėka turėjo malonią išvy
ką!

J. žygas

OPPORTUNITY FOR 1ST CLASS 
BINDERY HELP

3 years experience or more ORERA- 
TiNG EOLDERS, CUTTERS. ŠADDL'E 
Bi.NDEft & GENERAL BINDERY 
work.
Steady work for qualifield hclp 37& 
hour week.

Apply call or write to: 
MR. RILEY BAYLOR 

FRANKLIN PRINTING CO.
209 MAGAZINE ST 

NEW ORLEANS, LA. 70130 
504-522-9654

(24-33)

ii TIKROJI LIETUVA
Didelio formato, kietais viršeliais knyga su 79 žemėlapiais

172 iliustracijom. Parengė Algirdas Gustaitis. $20.00 irir
$2.00 persiuntimas.

s

Lietuvos žemėlapis 1:1.000.000 mastelio. $12.00
1595 m. Lietuvos žemėlapis. $6.00
1749 m. Lietuvos žemėlapis. $7.00
14-ka Lietuvos miestų herbų. $3.00
Užsakymus siųsti: S. Bernatavičius, 1513 So. 48th s 

_ Court. Cicero, Illinois 60650, U.S.A.
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Kalifornietės žvilgsnis i Clevelandą
Jau mėnuo prabėgo nuo 

šokių šventės Clevelande. 
Lietuviškoje spaudoje mir
ga rengėjų bei šokėjų nuo-, 
traukos, pabiro įvairių au
torių šventės aprašymai. 
Dažname tų aprašymų vis 
suminima toji nelaiminga 
m. dr. "plyta”. Ragindamas 
a p s nūdusius chicagiečius 
keliauti šokių šventėn, jisai 
paminėjo, kad, girdi, ne
svarbu esą, kad Clevelando 
miestas "prašosi plytos”. 
Chicagiečius tasai straips
nis, žinoma, nei kiek nepa
veikė. Kiek teko per metų 
eilę patirti jie mažomis iš
imtimis, yra labai sėslūs. Gi 
viskam, kas "ne chicagiška” 
būna letargiški.

Tiems gi, kurie atkelia- 
vom iš toli, toks pasakymas 
padilgino smalsumą — ar
gi tikrai tasai Clevelandas 
nevertas dėmesio ? Taigi, 
atvažiavę šokių šventėn, nė 
vienas gal jau ne pirmą 
kartą Clevelande apsilan
kęs, šj sykį susidomėjo iš 
arčiau pasižiūrėti ir patį 
miestą. Ir tikrai, gražus ir 
jdomus yra tasai, pagal en-

DETROIT
KVIEČIA I IŠVYKĄ

Stasio Butkaus šaulių 
kuopos valdyba maloniai 
kviečia Detroito, Windsoro 
bei jų apylinkių lietuvius 
atvykti j ruoišamą sekma
dienio popietės išvyką š. m. 
rugpiūčio 26 d., gražioje 
Sofijos ir Adolfo Vasiulių 
sodyboje, netoli Dainavos, 
šiai išvykai rengti komisi
ja: pirm. Edvardas Mil- 
kauskas, nariai Česys ša- 
deika, Bronė Selenienė ir 
Eugenija Bulotienė. Visas 
pelnas skiriamas labai svar
biems Lietuvos klestėjimo 
reikalams. Laimėjimų šta
tui dovanas galima įteikti 
komisijos ir valdybos na
riams. Išvykoje bus ska
naus valgio ir gėrimų, ir 
graži gamtos aplinkuma. 
Tad visi tą dieną laukiame 
Vasiulių sodyboje!

• švyturio jūrų šaulių 
kuopos vasaros išvyka • Pi
lėnuose įvyks rugpiūčio 19 
d. Vartai bus atidaryti nuo 
pat ryto. Susitikimai, pasi
kalbėjimai ir vaišės per vi
są dieną, švyturiečiai kvie
čia visus gausiai išvykoje 
dalyvauti ir praleisti dieną 
gražiuose Pilėnuose.

(a. gr.) 

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos i « m o i — Pasirinkimu didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

ciklopediją, net pačių ame
rikiečių gražiausiu Ameri
kos didmiesčiu laikomas 
Clevelandas. Upėmis ap
juostas, į ežerą atsirėmęs, 
dešimtį tūkstančių akrų ap
imančiuose parkuose pa
skendęs, miestas negali ne
padaryti patrauklaus įspū
džio. Į akį krenta įdomi ir 
labai įvairi gyvenamų namų 
statyba. Gatvės plačios, 
švarios, apsodintos didžiu
liais medžiais ir, stebėtinai, 
neužkištos, kaip kad kituo
se miestuose, prie šaligat
vių sustatytomis mašino
mis.

Nepaprastai gaiviame 
ankstyvos vasaros ore gra
žios atrodė ir Clevelando 
apylinkės. Visa paežere de
šimtimis mylių be pertrau
kos, kaip karoliai suverti, 
tęsiasi maži, puošnūs kuror
tiniai miesteliai, o kitur nu
sidriekę turtingi ūkininkų 
laukai, ganyklos, žaliuojan
čios kalvos, miškeliai. Mies
to centras turi daug impo
zantiškų pastatų, kurių 
vienas —■ Standard Oil dan
goraižio masyvas, jau yra 
baigimo stadijoje.

Kultūrinis šio miesto gy
venimas, atrodo, yra platus 
ir šakotas. Yra keletas pa
saulinio mąsto mokslo ir 
meno institucijų, didžiulė 
biblioteka, kurioje yra trys 
milijonai tomų (yra ir di
dokas lietuvių skyrius!). 
Clevelandas gausus muzie
jais, kurių, dėl laiko stokos, 
tik vieną — Cleveland Mu- 
seum of Art, turėjau pro
gos aplankyti. Stebino retų 
originalų gausa: EI Greco, 
Rembrandt, Piccasso, Von 
Gogh, didelis bizantinio 
meno skyrius, autentiški 
šarvai ir ginklai, šimtmečių 
senumo vos įžiūrimos mi- 
niatūros, pinigai, medaliai, 
porcelanas, gebelenai, ste
bėtini dramblio kaulo išdir
biniai. Bene labiausiai su
domino Murillo Madonna — 
toji, kurios reprodukcijas 
jau iš mažens matėme 
"šventuose” paveikslėliuo
se, o visame pasaulyje — 
kalėdinėse atvirutėse. Tai 
turbūt labiausiai kopijuoja
mas meno kūrinys.

Clevelandas yra vienas iš 
didžiųjų Amerikos pramo
nės miestų. Todėl nestebėti
na, kad jau 19-tame šimt
metyje, nuo carų priespau
dos bėgdami ir geresnės 
duonos ieškodami, čia įsikū
rė pirmieji šio miesto lietu
viai. Jie tuoj steigė religi
nes, šalpines ir politines or

ganizacijas, vaidintojų gru
pes ir, metų bėgyje, visą 
eilę chorų. Drauge su tri
mis tūkstančiais kitų ant
rojo karo lietuvių pabėgė
lių, į Clevelandą pilname 
sąstate imigravo garsusis 
Čiurlionio ansamblis. Ne 
kur kitur, bet Clevelande, 
mūsų Tėvynės tragedijos 
atblokštas, prieglobstį rado 
Lietuvos valstybės prezi
dentas Antanas Smetona su 
žmona. Judviejų kūnai, 
veiklių Clevelando biruti- 
ninkių pastangomis, patal
pinti Visų Sielų kapinių 
mauzoliejuje.

šiame Amerikos lietuvių 
kultūros lopšyje gimė, per 
audras, ugnį ir sūkurius 
perėjo ir, Vilties draugijos 
bei pasišventusio redakto
riaus Vytauto Gedgaudo 
puoselėjama, į vieną iš ge
riausių lietuvių išeivijos 
savaitraščių išsivystė mie
loji mūsų Dirva.

Gražiame Rockefellerio 
parke Clevelando miesto 
valdžia po pirmo pasaulinio 
karo Tautinių grupių kul
tūrinei sąjungai pavedė di
delį plotą žemės, kuriame 
buvo įrengta visa eilė tau
tybių darželių. Jų tarpe 
gražiausias — lietuvių. Me
džiai ir gėlynai šiam Lietu
vių kultūriniam darželiui 
buvo pirkti visos Amerikos 
lietuvių aukomis, čia stovė
jo organizacijų padovanoti 
B a s anavičiaus, Maironio, 
Kudirkos paminklai, Gedi
mino Stulpai, Birutės fon
tanas. čia išdidžiai ant mū
rinės sienos įrašyta: Li
thuanian Garden. Kiek kar
tų įvairių iškilmių metu 
tasai nepaprasto grožio lie
tuvių darželis buvo rodomas 
filmuose ir nuotraukose, 
aprašytas lietuviškoje ir 
amerikiečių spaudoje. Ilgus 
metus tai buvo ir, tolimose 
vietovėse gyvenantiems lie
tuviams gal dar tebėra — 
visų lietuvių pasididžiavi
mas. Gaila, kad clevelandie- 
čiai lietuviai, kuriems teko 
toji privilegija šiuo darželiu 
rūpintis, pasikeitus aplin
kybėmis, ir miestui per
ėmus darželius, jau tos už
duoties nebegali atlikti. Be
likę tik piktžolėmis apaugę, 
lyg senos pilies, griuvėsiai, 
byloją apie praėjusius pasi
didžiavimo ir savigarbos 
laikus. Kas nors, pasigailė
jęs, turėtų šiam nusigyve
nusiam, vandalų nuterio- 
tam ir apleistam kampui 
padaryti paskutinį patarna
vimą — nuo byrančios mū-

Lietuvių ir kitų tautybių darželiai vandalų nuterioti vargu 
ar kada beatsigaus.

rinės tvoros nuimti jau jo
kios garbės neduodantį lie
tuviško darželio pavadini
mą.

Clevelando lietuviai turi 
dvi parapijas, dvi gražias, 
puošnias bažnyčias: šv. 
Jurgio ir naująją — Dievo

Vandalai iš lietuvių kultūri
nio darželio išvogė visus bron
zinius paminklus, palikdami 
tik pedestalus "išpuošę” įvai
riais užrašais.

Puikiausius kailius

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

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

T«L kramės (312) 2ė3-5126; aaaą (312) 67744M.

Motinos, kurios kieme iš
kilmingai stovi Laisvės pa
minklas. čia vyko oficialu
sis šokių šventės atidary
mas ir, manyčiau, pradeda
mos visos svarbiausios lie
tuviškos iškilmės. Masy
viuose šios parapijos pasta
tuose veikia Šv. Kazimiero 
lituanistinė mokykla.

Grąžus ir erdvūs Lietuvių 
Namai, kuriuose yra įspū
dinga, kaip niekur kitur, 
tautiniais motyvais išpuoš
ta valgykla, baro kambarys, 
keletas didesnių ir mažesnių 
salių bei pasitarimų kam
barių.

Visi šie vertingi, gražūs 
ir erdvūs pastatai, o taip 
pat ir drąsus ryžtas rengti 
VII Laisvojo Pasaulio Lie
tuvių šokių šventę, byloja 
ir įrodo Clevelando lietuviš
kos kolonijos jaunatvišką 
energiją ir savimi pasitikė
jimą. Pagarba visiems, kuo 
nors prie šios puikiai pavy- 
kusios šventės prisidėju- 
siems, o taip pat didelis 
ačiū už parodytą nuoširdų 
svetingumą iš toliau atvy- 
kusiems.

Rūta Šakienė
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Gintaro ir Ąžuolo vadovu mokyklos 
Kalifornijos kalnuose

LSS Ramiojo Vandenyno 
Rajono Vadui v.s. Mykolui 
Naujokaičiui pakvietus, Gin
taro ir Ąžuolo Vadovų Mokyk
los įvyko Kalifornijoj, Los An
geles skautų-čių Rambyno sto
vyklavietėje 1984 m. liepos 7- 
14 dienomis.

Gintaro Vadovių Mokyklai 
vadovavo Vida Senkuvienė, o 
Ąžuolo - Algis Senkus. Mokyk 
lų štabą sudarė G. Čepas, V. 
Dapšys, S. Gedgaudienė, D. 
Gotceitienė, A. Kirvelaitis, K. 
Matonis, M. Naujokaitis, D. 
Petronytė, R. Stančikaitė ir S. 

Žiūrėk sese, lietutis baigiasi jau!

Mes norime

Gintarietės pasiruošusios savo iškylai.

Vizgirda. Papildomai paskai
tas skaitė R. Bužėnas, G. Leš- 
kys V. Vidugiris ir E. Vilkas.

Abiejose mokyklose buvo po 
dvi skiltis kursantų, kas leido 
labai gerai išbalansuoti prog
ramą. Rūpestingas vadovų 
pasiruošimas ir entuziastingas 
kursantų reagavimas sukūrė 
tikrai gražią ir darbingą nuo
taiką.

Nepertoliausiai nuo Big 
Bear ežero, didingų pušų pa
vėsyje, aukštai kalnuose išdy
go ‘skautiškos sodybos’ - pa
puošti palapinių rajonai, lau-

M. Naujokaitis, K.planavimo sesijoje. Iš kairės: V. Senkuvienė, A. Senkus,

Vf i •
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Vadovai
Matonis ir G. Čepas.

ko virtuvės, pertvarkyta lau
žavietė. Viena po kitos sekė 
paskaitos-pašnekesiai, praktiš • 
ki užsiėmimai, dienos darbai 
ir vakaro laužai, visos paros 
žygis-iškyla, taip išsamiai už
pildę savaitės laikotarpį. Pa
galiau penktadieni - stovyklos 
puota, paruošta pačių kursan
tų (lauko virtuvėje!). Sveiki
nimai, padėkos ir dainos, šeš
tadieniui paliekant tik susi
tvarkymą ir ... atsisveikinimą

Nepastebimai prabėgo lai
kas - duodant ir imant žinias, 
dalinantis išgyvenimais, sie
kiant geresnio žmogaus ir ry-

Čia tik dalis brolių* ąžuolų.

klausimas, kas tikrieji šeimi-Jeigu kam dar galėjo kilti 
ninkai stovykloje...

tojaus. Viens šalia kito - be iš
ryškinto laipsnio, patirties ir 
amžiaus skirtumo - pilko šlip- 
so saugume tiesėme ranką vie
nas kitam, kad vestume ir pa
dėtume vesti kitiems jaunes
niuosius skautišku keliu. Ir 
gi tiek daug, čia dar nepami
nėtos, talkos tame darbe!

Pašnekesiai, svarstymai, dis 
kusijos ir darbai - tai lyg grū
dai mesti į imlią dirvą, kad jie 
pribrendę dalintųsi derliumi 
toliau. Kiek jie bus našūs - 
parodys ateitis, bet šiandien 
smagu tikėti, kad netuščiai 
skambėjo ‘Laužo liepsnose ra
šyti, mūsų pažadai jauni ...!’

Gintaro mokyklą lankė R. 
Čekanauskaitė, A. Dabšytė, 
R. Gaižutytė, N. Jankauskai
tė, R. Kulbytė, R. Kulikaus- 
kaitė, D. Mackevičiūtė, N. 
Mackevičiūtė, R. Navickaitė, 
V. Penikaitė, V. Petronytė, 
M. Rudytė, D. Venckutė R. 
Vizgirdaitė ir A. Widugirytė.

Ąžuolo mokyklą lankė T. 
Dabšys, A. Gedgaudas, D. 
Gedgaudas, R. Jerašiūnas, D. 
Jatulis, J. Kulikauskas, T. Ne- 
mickas, T. Petokas, T. Petrai
tis, D. Petronis, T. Radvenis, 
A. Remeikis, E. Tuskenis, A. 
Vebeliūnas, L. Venckus ir P. 
Veskanta.
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• GRUODŽIO 24 D., pirma
dienį, 9:30 vai. vak. šv. Jurgio 
parapijos bendros Kūčios pa
rapijos salėje.

1985

• KOVO 9-10 D. Čiurlionio 
ansamblio 45 metų sukaktis. 
Akademija-koncertas.

• 1985 M. BIRŽELIO 8 D. 
Grandinėlės balius, Slovėnų 
auditorijoje.

• Ieškau 2 miegamųjų 
buto su baldais ir virtuve, 
4 mėnesiams apie Miami 
arba St. Petersburg. Rami 
pora ir dar ne pensininkai. 
Elena Meilus, 3041 Hilltop 
Dr., Parma, Ohio 44134. 
Tel. (216) 842-3904.

<31-32)

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis j ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St.. 
Willowick, Ohio 41091. Tel. 
943-0910.

PACKAGES 
TO POLAND

S

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

Clevelande viešėję iš Prancūzijos Motiejūnai prie Lietuvių 
namų. Iš kairės K. Motiejūnas, J. Mozeliauskienė, Motiejūnienė, 
O. Mikulskienė ir skulptorius R. Mozeliauskas.

V. Bacevičiaus nuotr.

Lowest Prices 
Best Service 

Shipments every week. 
Largest dealer in Ohio.

Since 1967 
POLISH IMPORT CENTER 

6301 Fleet Avė.
429-1010

MATAS & TURNER 
REALTY

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

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

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

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _
• RUGSĖJO 2 D. Balfo ge

gužinė prie ežero.
• RUGSĖJO 9 D. Šilinės 

šventė. 10:30 vai. šv. Jurgio 
bažnyčioje iškilmingos šv. mi
šios, procesija j Marijos gro
tą ir Tautos šventės paminėji
mas.

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

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

• RUGSĖJO 23 D., gen. Vla
do Nagevičiaus 3p metų mir
ties paminėjimas. Ruošia Korp! 
Fratemitas Lituanįca, Ramo
vėnai ir Birutietės.

• SPALIO 6-7 D. L. S. S. 
Skautininkių skyriaus suva
žiavimas.

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

• ŠPALtO 6-7 d. šv. Jurgio 
parapijos Eucharistinės pamal
dos .(^0 vai. atlaidai).
• SPALIO .13 D. Pabaltie

čių vakaras. Ruošia Amerikos

Lietuvių Taryba, estų taryba 
ir latvių sąjunga.

• SPALIO 14 D. Tėvynės 
Garsų radijo 35 metų sukaktis.

• SPALIO 20 D. Balfo 40 
metų minėjimas-balius Lietu
vių Namuose. Rengia Balfo 
Clevelando skyrius.

SPALIO27 D. 25-kių metų 
sukaktuvinis koncertas ir ba
lius Sv. Jurgio parapijos salėje

• LAPKRIČIO 4 D. Jūratės 
Statkutės de Rosales naujos 
knygos pristatymas. Dalyvaus 
autorė. Rengia skautininkių 
draugovė.

• LAPKRIČIO 11 D 11:30 
vai. priešpiet parapijos salėje 
tradicinis šv. Jurgio parapijos 
festivalis. Pabaiga 4 vai. popiet.

• LAPKRIČIO 17 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas, 
Lietuvių salėje. Rengia L.K. 
V.S. "Ramovė”.

• LAPKRIČIO 17-18 D. Dai
navos stovyklai remti parengi- 
mas-paroda.

• LAPKRIČIO 24-25 d.d. 
Lietuvių Dienos. Rengia LB 
Clevelando Apylinkė.

• GRUODŽIO 1-2 D. Atei
ties klubo 35 metų sukakties 
minėjimas.

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS l AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas, mūsų‘teletvpe 
susisiekimas su Maskvą suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036 
CLEVELAND, OHIO 41114

SM /uperior Avinę)/
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už Įnašus mokame 5%% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior Avinę/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00, — 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaiyta.
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CHICAGOS PENSININKAI ATVYKSTA 
APŽIŪRĖTI LIETUVIŲ SODYBA

Lietuvių sodybos staty
bos darbai eina prie pabai
gos. Kaip ir buvo origina
liai užplanuota, j šį moder
niai įrengtų šešių aukštų, 
82 butų pastatų lietuviai 
pensininkai ir kiti (62 me
tų'amžiaus ir betkokio am
žiaus invalidai) rugsėjo mė
nesį atsikelia gyventi, kur 
savųjų tarpe galės džiaug
tis pilnai užtarnautu poilsiu 
ir be rūpesčio leisti ateities 
dienas.

Susidomėjimas šia sody
ba yra didelis ne tik cleve- 
landiečių, bet ir kitur gy
venančių lietuvių. Taip, šio 
mėn. 18 d., šeštadienį iš 
Chicagos atvyksta visas 
autobusas lietuvių pensi
ninkų. Jie nori savo akimis 
pamatyti šių naujų Lietu
vių sodybų, kuri yra pirmoji 
JAV federalinės valdžios 
lėšomis pastatyta.

Sodybos administratorė 
Dana čipkienė rugpiūčio 4 
d. buvo nuvykusi į Chicagų 
ir dalyvavo JAV LB krašto 
valdybos socialinių reikalų 
vedėjos Danguolės Valenti- 
naitės sušauktame pasita
rime, į kurį buvo susirin
kęs gražus suinteresuotųjų 
būrys. Ir čia chicagiečiai 
nutarė vykti į Clevelandų 
apsižvalgyti ir eventuliai 
nutarti čia apsigyventi.

Chicagiečių autobusas į 
Clevelandų atvyksta rug
piūčio 18 d., šeštadienį, 2 
vai. p. p. į Lietuvių namus, 
čia valgyklos šeimininkės 
už papigintų kainų svečius 
pavaišins. Po to bus suteik
tos visos informacijos ir vė
liau nuvežti į Sodybų, kuri 
randasi už 9 mylių nuo Lie
tuvių namų. Užkandžiuose 
ir pranešime kviečiami da
lyvauti suintesuotieji lietu

viai. Norintieji dalyvauti 
užkandžiuose, prašomi pa
skambinti Danai čipkienei 
tel. 943-0910. Chicagiečiai, 
apžiūrėję patalpas Sodybo
je, bus apnakvydinti She- 
raton viešbutyje, netoli So
dybos.

Sekmadienį, rugpiūčio 19 
d., 10 vai. ryto chicagiečiai 
dalyvauja pamaldose Dievo 
Motinos šventovėje. Po ka
vutės parapijos svetainėje, 
visi norintieji Sodyboje ap
sigyventi galės gauti papil
domų informacijų ir para
pijos viršutinėje salėje ga
lės patikrinti savo sveika
tos bendrų stovį, kraujo 
spaudimų ir t.t. šį savano
riškų patikrinimų praves dr. 
Henrikas Brazaitis, talki
namas med. seserų K. Vai- 
čeliūnienės ir O. Skardienės.

Dax- kiekį pasisvečiavę 
chicagiečiai tų pačių popie
tę grįžta namo.

Clevelando lietuviai kvie
čiami mielai pabendrauti su 
Chicagos lietuviais ir tie, 
kurie yra užsirašę Sodyboje 
gyventi, galutinai sutvar
kyti Sodybon priėmimo do
kumentus. Jau pats laikas 
apsispręsti. Sodyba už mė
nesio bus pilnai apgyven
dinta.

Lietuvių sodybos staty
bos komiteto pirm, yra inž. 
Bronius Snarskis ir admi
nistratorė Dana čipkienė.

(VT)

Rugpjūčio 26 d., 3 vai. p. p.
CLEVELAND MUSIC SCHOOL 

SETTLEMENT SALĖJE, 
11125 MAGNOLIA DRIVE ĮVYKS 

pianistes 
LAIMOS ŠARKAITĖS
KONCERTAS.

Programoje Beethoveno, Chopino, Debussy 
kūriniai ir Čaikovskio fortepijono koncertas 
B-moll.

Bilietai po 3 dolerius gaunami užsakant tele
fonu (371-4675) ųrba koncerto diena prie įėjimo. 
Po koncerto ten pat priėmimas visiems koncerto 
svečiams.

Koncertų ruošia Friends of the Arts organi
zacija.

• Žalgirio šaulių kuopos 
valdyba praneša nariams, 
kad norintieji vykti į Vlado 
Pūtvio šaulių kuopos ren
giamų 30-ties metų gyvavi
mo ir šauliškos veiklos mi
nėjimų, kuris įvyks rugsėjo 
mėn. 29-30 dienomis Lietu
vių Namuose, 1573 Bloor 
St., West Toronte, Kanado
je, kviečiami užsiregistruo
ti pas Lilę čeplickienę iki 
rugpiūčio mėn. 31 dienos, 
telefonu 585-4694 arba dar
be 585-0313 ir ji suteiks 
daugiau informacijų.

• SLA 14 kuopos geguži
nė įvyks š. m. rugpiūčio 
mėn. 26 d. Jokūbaičių sody

boje, 3000 Hadden Road, 
Euclid, Ohio. Smulkesnių 
informacijų kuopos valdy
ba duos sekančiam nume
ryje.

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

Clevelando meras George Voinovich su žmona, važiuodami dviračiais, atidarė East 185 
gatvės karnavalą. V. Bacevičiaus nuotr.

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)

KVIEČIAME APLANKYTI

Visi indėliai apdrausti su NDGC (National Deposit 
Guarantee Corporation) pagal Statė of Ohio 

Čredit Union Law — Section 1733.041.

SAVI — PAS SAVUS! VIENYBĖJE 
GALYBĖ!

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Delio E., William J. Sr.,

AMBER STUDIOS, INC.

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

William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

&



DIRVA

• Solistė Regina Žyman
taitė-Peters, šiuo metu 
atostogauja Italijoj, kur 
birželio 26 d. Perugia mies
to iškilmingoje šventėje at
liko pagrindinę rolę. Padai
navo keletą arijų iš operų 
ir lietuviškų dainų.

Laikraštis "Corriere Deli 
Umbria” rašė; Amerikos 
sopranas Regina žymantas- 
Peters žavinga vaidyba ir 
lengvai plaukiančiu balsu 
puikiai pasirodė operų ari
jas dainuodama ir lietuviš
kas dainas. Perugia miesto 
vadovybė išreiškė jai padė
ką, o publika pritarė nesi
baigiančiais aplodismentais.

Liepos 31 d. jos koncer
tas įvyko skirtas Tarptau
tinio meno parodos atidary
mui Perugia mieste. Dide
lio masto koncertas įvyks 
rugpiūčio 29 d. Deruta 
mieste. Be to, ji dar turės 
koncertus rugpiūčio 31, rug
sėjo 3, 6, 18 ir 26 dienomis. 
Po to grįžta į New Yorką.

• Vyskupo Pauliaus An
tano Baltakio, O.F.M., kon
sekracijos iškilmės įvyks š. 
m. rugsėjo 14 d. (penkta
dienį), 2 vai. p. p. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo kated
roje, 190 Cumberland Avė., 
Portland, Maine.

J. E. Paulius A. Baltakis 
yra paskirtas Šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II tituliniu Ega- 
ros vyskupu visiems lietu
viams, katalikams, gyve
nantiems už Lietuvos ribų.

Konsekracijos apeigas at
liks šv. Tėvo atstovas arki
vyskupas Pio Laghi, Vati
kano pronuncijus Washing- 
tone, asistuojamas vyskupo 
Vincento Brizgio ir Port- 
lando vyskupo ordinaro Ed-

A. A.

KOSTUI JUODĖNUI

Lietuvoje mirus, sūnui dr. EDMUNDUI ir 

šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą

Juozas, Onutė žemaičiai

Hot Springs, Ark.

ward C. O’Leary bei kitų, 
iškilmėse daly vaujančių 
vyskupų. Pamokslą pasakys 
vyskupas Antanas Deks- 
nys.

Po konsekracijos iškilmių 
priėmimas — vakarienė bus 
Pranciškonų vasarvietėje 
Kennebunkport, Maine.

• A. a. muz. Alice Ste- 
phens-Stepanavičienė, po il
gos ir sunkios ligos mirė 
rugpiūčio 2 d. Oak Forest 
ligoninėje, sulaukusi 79 m. 
amžiaus.

Velionė ilgus metus vado
vavo chorui Chicagoje ir 
buvo suruošusi virš 500 
koncertų.

Atsisveikinimui į Petkaus 
laidotuvių namus susirinko 
gausus būrys jos bičiulių ir 
gerbėjų.

Rugpiūčio 6 d. palaidota 
Lietuvių tautinėse kapinė
se Chicagoje.

• Pranciškonų vienuoly
ne Brooklyne, N. Y., dėl 
elektros laidų liepos 22 d. 
buvo kilęs gaisras anksti 
ryte. Sugadinti keturi ant
ro aukšto kambariai. Buvo 
šiek tiek apdegę ir nuken
tėję nuo dūmų kun. Petras 
Baniūnas, "Darbininko” ad
ministratorius ir kun. Bo- 
nevenutas Ramanauskas, 
"Aidų” administratorius. 
Jie buvo nuvežti į ligoninę, 
bet jau baigia pasveikti.

• Ona Mitinienė, gyv. 
Fremont Center, atnaujin
dama Dirvos prenumeratą 
pridėjo auką 13 dol. Ačiū.

• Vladas šniolis, gyv. St, 
Petersburg, Dirva dažnai 
paremia auka, šį kartą vėl 
atsiuntė auką 16 dol., linkė
damas Dirvai sėkmės. Ačiū.

• Stasio Butkaus šaulių 
kuopa Detroite, kuriai va
dovauja V. Tamošiūnas, 
per ižd. M. Baukį Dirvai pa
remti atsiuntė 100 dol. lin
kint ištvermės sunkiame 
spaudos darbe. Ačiū.

PHYSICAL THERAPIST
Inimediate opening for a Beg. Physi- 
cal Therapi.st for Progressivc Home 
Health bervice. Experience preferred. 
Opport’tnity for advancement. Excel- 
lent salary and benefits plūs mileage. 
Call or send resume to: Dixie Sensa- 
baugh, Director of Home Health 
Care, COX MEDICAL CENTER, 1422 
N. Jefferson, Springfield, Mo. 65802. 
417-836-3286. (25-32)

TRISDEŠIMT PIRMOJO
SANTAROS-ŠVIESOS FEDERACIJOS SUVAŽIAVIMO 

1984 m. rugsėjo 6-9 dienomis 
TABOR FARMOJE, SODUS, MICHIGAN

PROGRAMA
Ketvirtadienis, rugsėjo 6 d., 2 vai. Vytautas Kavolis, 

"Nepriklausomo žmogaus problematika naujoje lietuvių 
istorijoje”.

Algis Mickūnas, "Kritiškas dabartinės Lietuvos filo
sofijos įvertinimas”.

Penktadienis, rugsėjo 7 d., 8:30 vai. "Metmenų dvi
dešimt penki metai: literatūrinis ir visuomeninis veidas”: 
Kęstutis Keblys, Romas Sakadolskis.

Metmenų redakcijos bendradarbių posėdis.
2 vai. "Kritiniai žvilgsniai į sovietinės Lietuvos lite

ratūrinį avangardą I”: Violeta Kelertienė (Proza).
Bronius Vaškelis, "šiuolaikinis romanas: diskusija 

Lietuvoje”.
8 vai. Muzikos vakaras.
šeštadienis, rugsėjo 8 d., 9:30 vai. Viktorija Kašubai- 

tė-Matranga, ”Freiburgo dailės mokyklos įnašas lietuvių 
dailės istorijon”.

Algis Mickūnas, "Alfonso Lingio perviršio filosofi
ja” (jo knygos Excesses: Eros and Culture pasirodymo 
proga).

2 vai. Antanas Pranckevičius, "Oficialioji ir neofi
cialioji kultūra”.

"Kritiniai žvilgsniai į sovietinės Lietuvos literatū
rinį avangardą II”: Rimvydas Šilbajoris (Peozija).

Algimanto Mackaus Knygų Fondo, A. & M. Funda
cijos ir Multidisciplinarinių Studijų Instituto posėdis.

8 vai. Aldonos Stempužienės-švedienės dainų rečita
lis. Akompanuoja Barbara Klonowski.

Sekmadienis, rugsėjo 9 d., 10 vai. Petras Jonikas, 
"Kalbos ir tautos sąsaja Europos istorijoje”.

Prano Lapės ir Romo Viesulo knygų iliustracijų pa
roda. Naujų knygų pristatymas.

Norintieji dalyvauti prašomi iki rugsėjo 1 d. pra
nešti : Marijai Paškevičienei, 3308 W. 62nd Place, Chicago, 
III. 60629.

Lietuvių muziejaus skyrių reprezentavo: Elena Mikšienė, 
Irena Manomaitienė, Danutė Voladkienė, Antoinette Bortweck 
ir Aldona Biliūnienė.

PALM BEACH
GARSINA LIETUVOS 

VARDĄ
Lake Worth miesto mu

ziejus paminėjo dviejų me
tų muziejaus įsteigimo su
kaktuves. Minėjimas buvo 
kuklus, be didelių kalbų. 
Vis dėl to turėjo ”open 
house” su reporteriais, TV 
stoties filmuotoja, kavute 
ir pyragaičiais. Muziejaus 
kuratorė H. Greene, nuo
širdi lietuvių rėmėja, su
kaktuvių paminėjimą išrek
lamavo per spaudą, o lietu
vius pakvietė asmeniškai. 
Vietos gyventojų susidomė
jimas buvo didelis. Užregis-

truota buvo 380 lankytojų.
Muziejaus lietuvių kam

baryje spūstis buvo nuola

Lietuvių skyriaus muziejuje eksponatai.

tinė. Lietuvių skyrių re
prezentavo nuolatinės mu
ziejaus rėmėjos: Aldona Bi
liūnienė, Antoinette Bort- 
weck, Irena Manomaitienė, 
Elena Mikšienė ir Danutė 
Voladkienė.

Jos visos puošniais tau
tiniais drabužiais su ginta
ro papuošalais ir linksma 
nuotaika laikysena žavėjo 
ne tik lankytojus bet ir fo
tografus. TV reporterė nu
filmavo ir perdavė trumpai 
per vakarines žinias.

Pirmą žvilgsnį metus, 
įvykis atrodo ne taip jau 
reikšmingas, tačiau Palm 
Beach apylinkės Lietuvos 
dukterys išnaudojo progą ir 
dar kartą prasmingai pade
monstravo lietuvių egzis
tencijos troškimą. Iki šiol 
tik vienintelė lietuvių etni
nė grupė turi savo skyrių 
muziejuje ir kiekviena pro
ga garsina Lietuvos vardą.

K. Tuskenis

BOSTON
BOSTONO PARENGIMAI

• Rugsėjo 16 d., 3 vai. 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos 85 metų su
kaktuvinis banketas.

• Rugsėjo 29 d. Kultūri
nis renginys Šv. Kazimiero 
garbei So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėje.

• Spalio 7 d. Laisvės Var
po renginys- So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėje.

• Spalio 14 d., 3 vai. Bos
tono katedroje šv. Mišios 
šv. Kazimiero 500 metų 
mirties sukakčiai paminėti.

• Spalio 21 d. First & 
Second Church salėje Bos
tone dr. Vytenio Vasyliūno 
vargonų koncertas šv. Ka
zimiero garbei.

• Lapkričio 3 d. Balfo 72 
skyriaus tradicinis rudens 
pobūvis Sandaros salėje, 
Brocktone.

• Lapkričio 11 d. šv. Pet
ro parapijos bazaras So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėje.

• Lapkričio 25 d. Lietu
vos kariuomenės šventės 
minėjimas So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėje.

• Vasario 10 d. solistės 
Lili jos šukytės koncertas 
Jordan Hali salėje.

• Balandžio 21 d. Laisvės 
Varpo pavasarinis rengi
nys.
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