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Taika Centro Amerikoj
Contrų išdavimas ar JAV laimėjimas?

Vytautas Meškauskas

Rugpiūčio 7 d. penkių 
Centro Amerikos valstybių 
— Guatemalos, Salvadoro, 
Hondūro, Costa Ricos ir Ni
karagvos — prezidentai pa
sirašė sutarimą likviduoti 
vidaus karus ir įvesti demo
kratinę santvarką. Tas su
sitarimas laikomas istori
niu, nes pirmą kartą po eilę 
metų užtrukusių pasikalbė
jimų pagaliau kas nors ta
po pasirašyta. Susitarimas 
kiek skiriasi nuo pereito Nr. 
apžvalgoje minėto Atstovų 
Rūmų pirmininko J. Wright 
plano, bet kadangi jis sie
kia to paties, Wright, kaip 
ir pats prezidentas Reaga
nas, jį sveikino.

Pirmą konkretų planą 
aukščiau nurodytiems tiks
lams pasiekti Costa Ricos 
prezidentas Oscar Arias 
Sanchez pasiūlė jau š. m. 
vasario 16 d. Jis važinėjo 
po visą Vakarti Europą, ieš
kodamas jam pritarimo. 
Planas numatė paliaubas 
per 60 dienų ir kartu am
nestiją bei demokratizaci
jos procesą, vedantį prie 
laisvų rinkimų ne tik Nika
ragvoje, bet ir visoje Cent
ro Amerikoje.

Wrighto planas reikalavo 
paliaubų derybų tuojau pat 
ir jas baigti iki rugsėjo 30 
d. čia reikia pastebėti, kad 
iki šiol Nikaragvos komu
nistinė vyriausybė atsisa
kydavo tartis su sukilėliais, 
bet norėjo tartis tiesiogiai 
su Washingtonu, kuris iš 
savo pusės atsisakydavo 
tartis su Nikaragva, aiškin
damas, kad tai yra regiona
linis klausimas.

Penki prezidentai sutarė 
taip. Vyriausybės įsiparei
goja pradėti tuojau dery
bas su neginkluotom opozi
cijos grupėm, paskelbti am
nestiją ir sudaryti paliau
bas. Kadangi contrai yra 
ginkluoti, tai su jais Nika
ragvos valdžia gali nekal
bėti, lygiai kaip Salvadoro 
valdžia su komunistiniais 
sukilėliais savo krašte. Ni
karagva tačiau kaip ir kiti 
krašthai įpareigojami pa
naikinti cenzūrą, karo stovį 
ir atstatyti politinių organi
zacijų laisvę. Laisvi rinki
mai turi būti reguliariai 
pravedami, pripažįstant po
litinio gyvenimo pluralizmą, 
t. y. partijų laisvę.

Toliau nustatoma, kad nei 
vienos valstybės teritorija 
negali būti naudojama už

puolimui kitų kraštų. At
seit, contrai negalės turėti 
savo bazių Hondūre, o Sal
vadoro sukilėliai Nikarag
voje.

Kaip matome, jei tų susi
tarimų būtų iš tikro laiko
masi, contrams nebūtų dėl 
ko kovoti. Bet jei contrai 
padėtų ginklus, kam Nika
ragvai reikėtų laikyti to su
sitarimo? Juk faktinai prie 
to susitarimo privedė tik 
contra veikla. Bijodama jos 
Nikaragva turėjo smarkiau 
ginkluotis negu krašto ūki
niai resursai leido, kas pri
vedė prie labai blogos ūki
nės situacijos. Tiesa, Sovie
tų Sąjunga, Kuba ir net Va
karų Europos kapitalistinės 
valstybės Nikaragvos vy
riausybei padėjo, bet ne 
tiek, kad užtektų. Sovietai 
davė ginklų, bet jų negali 
valgyti.

Pagal pasirašytą susita
rimą per penkioliką dienų 
vėl turi susirinkti signata
rų užsienio reikalų ministe- 
riai ir sudaryti susitarimo 
vykdomąjį komitetą. 90 
dienų po to jie vėl turi pa
simatyti apspręsti padarytą 
pažangą politinės amnesti
jos, paliaubų ir demokrati
zacijos klausimuose. Po 
120 dienų turėtų susirinkti 
tarptautinė patikrinimo ko
misija, o po 150 dienų vėl 
susirinkti valstybių prezi
dentai — išklausyti tarp
tautinės kontrolės komisi
jos pranešimo.

Jei Nikaragvos vyriausy
bė to sutarimo laikytųsi, 
tai būtų pirmas atsitikimas

Taikai gresia pavojus Vid. Rytuose...

Naujasis prelatas dr. Juozas Prunskis tarp tautininkų, suruoštame pagerbime. Iš kairės:
Dirvos bendradarbis Antanas Juodvalkis, prelatas dr. Juozas Prunskis, Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos pirm. dr. Leonas Kriaučeliūnas ir buvęs ALT pirm.. Teodoras Blinstrubas.

J. Tamulaičio nuotr.

Pagerbė prelatą dr. Juozą Prunskį

Lietuvių visuomenei ge
rai žinomas žurnalistas, ra
šytojas, visuomenininkas, 
lietuviškos veiklos rėmėjas 
kun. dr. Juozas Prunskis, 
bažnytinės vadovybės buvo 
pastebėtas ir įvertintas.

Popiežius Jonas Paulius 
II-sis kun. dr. J. Prunskiui 
suteikė prelato titulą.

Prelatas J. Prunskis Pa
dėkos mišias laikė š. m. 
rugpiūčio 9 d. Queen of the 
Universe parapijos bažny
čioje, kur jis yra prisiglau
dęs. Koncelebracinėse mi- 
šiošiose dalyvavo vyskupas 
Vincentas Brizgys ir 8 ku
nigai, visi lietuviai, išsky- 

ištorijoje, kad komunistinė 
santvarka būtų pakeista 
k o m unistinei vyriausybei 

(Nukelta į 2 psl.) 

rus parapijos kleboną. Lie
tuviškai pamokslą pasakė 
vysk. V. Brizgys, išryškin
damas prelato Juozo Pruns- 
kio veiklą ne tik sielvadi- 
je ir lietuviškame gyveni- 
met, bet ir vietinėje spau
doje. Prelato titulas jam 
suteiktas už įvairialypę vei
klą, askleidimą komunistų 
žiaurių darbų, persekiojant 
tikinčiuosius ir paneigiant 
pagrindines žmogaus teises. 
Jo nuolatiniai pasisakymai 
ir patikslinimai amerikiečių 
spaudoje apie tikinčiųjų 
pers ekiojimą okupuotoje 
Lietuvoje, neturi kito tokio 
pavyzdžio. Angliškai pa
mokslą pasakė Cicero šv. 
Antano parapijos klebonas 
ir arkivyskupijoje aukštas 
pareigas einąs kun. Jurgis 
šarauskas. Abu kalbėtojai 
pozityviai vertino prel. J.

Prunskio veiklą, atsklei
džiant bedieviškojo komu
nizmo pastangas išrauti iš 
žmonių tikėjimą ir nepaža
botą KGB siautėjimą.

Baigiant mišias, prel. J. 
Prunskis padėkojo lietu
viams ir vietiniam vysku
pui už jo įvertinimą ir pri
statymą šventam Tėvui. 
Mišių metu skaitymuose 
buvo prisiminta Prunskių 
šeimą ištikusi tragedija, 
komunistam okupavus Lie
tuvą. Pats prelatas laiku 
suskubo pasitraukti ir iš
vengti suėmimo. Chruščio
vui lankantis Amerikoje, 
išprašė leidimą atvykti iš 
Sibiro grįžusiai motinai, ku
ri prieš porą metų mirė 
Chicagoje, dukterų ir sūnų 
globoje.

Padėkos mišiose, nors jos 
vyko ne lietuviškoje bažny
čioje, dalyvavo apie 80% 
lietuvių ir įspūdingai skam
bėjo lietuviškos giesmės 
(Pulkim ant kelių, Marija, 
Marija ir kt.). Solo giedojo 
Margarita Momkienė, Al
girdas Brazis ir parapijos 
choras.

Prel. J. Prusnkis taip gi
liai įaugęs į lietuvišką raš
tiją ir visuomeninę veiklą, 
kažkodėl nerado vietos lie
tuviškose parapijose, o vi
są išeivio kunigo gyvenimą 
praleido svečiose kleboni
jose.

Po Padėkos mišių gausūs 
dalyviai parapijos salėje 
pasivaišino ir pabendravo 
su naujuoju maloniu prela
tu. Dar daug našių ir svei
kų veiklos metų, prelate 
Juozai Prunski!

A. Juodvalkis
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Reagano kalba nepadarė didesnio Įspūdžio. - Bėdos liko tos 
pačios. - Kaip suprasti 'glasnost’ ribas: bandymas Maskvoje.

”... bet, leiskit man tai 
pasakyti DIDŽIOSIOM RAI
DĖM: aš nežinojau apie lė
šų pervedimą (contrams), 
aš iš viso nežinojau, kad iš 
to buvo gautas pelnas”, — 
pasakė trečiadienio vakare 
per televiziją prezidentas 
Reaganas. Tai tačiau jau 
nebuvo sensacija. Kongreso 
komisijos apie tai žinojo 
jau nuo gegužės 2 d., o visa 
tauta sužinojo per viešą 
adm. Poindexterio liudijimą 
pora mėnesių vėliau.

Tai buvo klausimas apie 
kurį sukosi kongreso tyrinė
jimas, nes dėl kitų dalykų, 
kaip pagalbos Nikaragvos 
sukilėliams ir ginklų tieki
mo Iranui, nebuvo jokios 
paslapties, prezidentas apie 
tai žinojo, leido tai daryti, 
ir turėjo teisės taip pada
ryti, nors Iranui ginklų tie
kimo atveju prisipažino pa
daręs klaidą. Pagaliau net 
tų lėšų pervedimas nėra vi
sai aiškus nusikaltimas. Juk 
galima ginčytis, kad Penta
gonui ginklus perleidus 
ČIA, o tai — privatiems 
asmenims ir už juos gavus 
paprašytą kainą, likęs pel
nas iš ajatolos sumokėtos 
aukštesnės kainos buvo jau 
ne JAV, bet tų privačių as
menų dispozicijoje, kurie jį 
galėjo skirti tam tikslui, 
kuriam JAV prašė drau
giškų valstybių ir savo pa
čių piliečių pagalbos ! Už tat 
galima įrodinėti, kad čia 
bent iš esmės jokio nusikal
timo sąstato nebuvo, tačiau 
prezidentas, visam reikalui 
pradėjus aiškėti, pasinaudo
jo tuo savo nežinojimo fak
tu, kad asmeniškai išsisu
kus iš bėdos, nors tai buvo

Taika Centro
Amerikoje...
(Atkelta iš 1 psl.) 

sutinkant. Už tat daug kas 
nenori tikėti, kad taip ga
lėtų įvykti. Antra vertus. 
Nikaragvos vyriausybė iki 
šiol oficialiai vengė prisi
pažinti esanti komunistine, 
ji nepriklauso komunisti
niam blokui ir net neturi 
apsigynimo sutarties su so
vietais kaip pvz. Kuba. Tie
sa, komunistinis režimas 
yra labai patogus valdyti, 
tačiau įvykiai pačioje So- 
vietijoje parodė, kad ta val
džios sistema toli gražu nė
ra tobula ir visuotinai siek
tina. Svarbiausia abejonė 
yra ta, kad susitarimas ne
numato jokių sankcijų, jei 
viena kurių pasirašiusių 
valstybių jo nesilaikytų, o 
Kongreso paskirta cont
rams pašalpa baigiasi rug
sėjo 30 dieną. 

jam atsidavusių adm. Poin- 
dexterio ir pik. lt. North 
išdavimas.

Visa tai jau buvo viešai 
diskutuojama 9 mėnesius. 
Prezidentas nieko naujo ne
galėjo pasakyti ir nepasakė, 
paskirdamas didesnę savo 
kalbos dalį ateičiai, t. y. 
tiems 17 mėn., kurie jam 
dar liko prezidentauti. Jis 
faktinai prašė Kongreso pa
ramos vidaus reikaluose pa
tvirtinant R. Bork paskyri
mą būti Aukščiausiojo Teis
mo teisėju ir priimant Kon
stitucijos papildymą biudže
to reikaluose, įpareigojant, 
kad išlaidos būtų suderin
tos su pajamom, kam nėra 
jokios vilties.

Užsienio politikoje prezi
dentas pareiškė norą pasi
rašyti sutartį su sovietais 
dėl vid. distancijos atomi
ni ii raketų panaikinimo, kas 
būtų istorinis žingsnis, nes 
iki šiol būdavo tik sutaria
ma apriboti ateities ginkla
vimą, o ne sumažinti ar net 
panaikinti jau esamus gink
lus.

Pagaliau dar liko dvi pro
blemos, kurios buvo susi- 
pynusios toje Irano-Contra 
aferoje. Apie Iraną prezi
dentas pasakė vos pora žo
džių, kad jis ten siekia tai
kos ir stabilumo. Iš tikro 
tame pasaulio rajone JAV 
turi sutelkusios daug savo 
karinių pajėgų ir visados 
gali būti didesni ar mažes
ni susidūrimai, kas paaiš
kina, kodėl prezidentas ne
galėjo apie tai. ilgiau kal
bėti.

Taip pat ir antra tos afe
ros tema — pagalba cont
rams šiomis dienomis vėl 
pasidarė labai aktuali, penk- 
kiems Centro Amerikos pre
zidentams paskelbus savo 
taikos planą. Pagal jį JAV 
turėtų nutraukti tą pagal
bą, tačiau nieko nesakoma 
apie sovietų ir Kubos pagal
bą Nikaragvos vyriausybei. 
Prezidentas sakė:

"Mes sveikinam tą veiks
mą (5 prezidentų iniciaty
vą) ir pasižadame paremti 
demokratiją ir kovojančius 
už laisvę. Mes visados bu
vome pasiruošę kalbėti 
mes niekados neišduosime 
tų, kurie kovoja už demo
kratiją ir laisvę”.

Jei skaityti, kad tik cont- 
rų veikla privertė Nikarag
vos vyriausybę nusileisti 
bent žodžiu, tai logiškas 
žingsnis būtų Kongresui vėl 
paskirti contrams lėšas, kad 
sandinistai nesugalvotų at
simesti nuo pasirašyto suta
rimo. Kongrese tačiau vy
rauja nuotaikos, kad cont
rams reikia duoti lėšų pra
gyvenimui, bet ne aktualiai 
kovai.

Kaip bus toliau šiame 

fronte nuspręsti ne Wa- 
shingtonas, bet Nikaragvos 
bosas Ortega nuskridęs pa
sitarti su F. Castro Kuboje.

★

Nuo pat pirmos dienos 
Gorbačiovui paskelbus ’glas- 
nost’ šūkį, prasidėjo to at
virumo, aiškumo ar kaip tą 
žodį versti, ribų ieškojimas. 
Kol kas aišku, kad daugiau
siai naudos iš 'glasnost' tu
rėjo žurnalistai. Gorbačio
vas paskatino juos kelti ko
munistinės sistemos ydas, 
nepaneigiant tačiau pačios 
sistemos. Atseit, ne siste
ma kalta, bet tik nevykęs 
jos įgyvendinimas. Tačiau 
pats faktas, kad padarytos 
klaidos, jau veda prie min
ties, kad ir sistemoje yra 
spragų, leidžiančių atsitik
ti tom klaidom ar net krimi
naliniam elgesiui. Tokiu 
būdu priėjome prie antro 
'glasnost' periodo, kuriame 
žodį gauna teoretikai, turį 
surasti komunizmo pageri
nimo idėjas.

Pereitą mėnesį Moskovs- 
kaja Pravda paskelbė straip
snį, teigiantį, kad vadina
mas Eurokomunizmas pra
dėjo ieškoti savo kelių, o ne 
sekti rusiškais dėl to, kad 
jie buvo prasti.

Birželio mėn. Novy Mir 
žurnalas paskelbė Nikolai 
šmelev’o str., kur aiškina
ma, kad nuo rusų buvo sle
piama, kad žmonija iki šiol 
nerado geresnio paskatini
mo dirbti kaip pelnas.

Bet taip rašyti gali tik 
partiniai. Įdomų bandymą 
išaiškinti 'glasnost' ribas 
pradėjo disidentas ir buv. 
politinis kalinys Sergėjus 
Grigorjant. Jis pradėjo 
spausdinti privatų laikraš
tį, panašų į L. katalikų kro
niką, pavadintą GLAS
NOST. Jo pirmas Nr. at
spausdintas mašine su ke
liais nuorašais, tačiau žmo
nės jį persirašo. Jį persi
spausdino rusų emigrantų 
laikraštis Paryžiuje, o ang
lišką vertimą paskelbė New 
Yorko Demokratijos Cent
ras. Tas pogrindžio laikraš
tis pasisako už Gorbačiovą, 
tačiau reikalauja papildomų 
įrodymų, kad jis elgiasi 
taip pat kaip kalba. Vienas 
iš tokių įrodymų būtų pa

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IB LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinktinas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

■ Iš kitos pusės
Spėkit kas daugiausiai susinervino dėl 'apvaliojo 

stalo’ konferencijos Vilniuje? Kol kas atrodo, kad... 
VILNIES redaktorius S. J. Jokubka, senas vietos 'pažan
giųjų’ veikėjas. Jis savo laikraštyje paskelbė straipsnį: 
NUVYKĘ PAVIEŠĖTI TIK PABRULIAVO. Ką reiškia 
paskutinis žodis — nežinau, bet turbūt nieko gero. Ne
gali sakyti, kad iš straipsnio nebūtų jokios naudos. Iš 
jo, pavyzdžiui, gali išmokti kaip reikia 'bolševikiškai’ 
skaityti diskusijas:

”... pokalbyje daugiausia kalbėjo nuvykę pavie
šėti vadinamieji išeivijos kultūros veikė jai-dypu- 
kai — net 33 kartus ėmę žodį, o buvęs ’Draugo* 
redaktorius M. Drunga daugiausia — net 19 kar
tų. Kiti, įskaitant ir pokalbio šeimininkų atstovus, 
ėmė žodį tik po du tris kartus.”

Taip matematiškai nustatęs, kas buvo, amerikoniškai 
tariant, Stop dog’, jį daugiausiai ir puola:

"Gražiausia, kai prie to apskrito stalo buvęs 
’Draugo’ redaktorius pasigyrė, kad, girdi, išeivijo
je visi iš Lietuvos yra laukiami, viskas kas mums 
išeiviams ateina iš Lietuvos, esą miela. Mes esa
me taip persitvarkę, M. Drunga kalbėjo, kad išei
vių nuotaikos kitokios negu prieš dvidešimt metų." 

"Kokią išeiviją M. Drunga turi galvoje — vil
kai žino. Kai neseniai Grigas buvo atsikvietęs žy
mųjį Lietuvos operos solistą Noreiką ir kitus su
rengti vieną kitą Chicagos lietuviams koncertą, 
dypukiškoje išeivijoje nesimatė jokio persitvar
kymo.”

Galima suprasti Jokubkos pavydą. Jis ištikimai tar
navo Stalino, Brežnevo ir kaip jie ten visi vadinasi re
žimams. Jei gaudavo išsižioti per savo pagerbimą, tai tik 
vieną kartą padėkoti už suteiktą garbę, o štai nuvažiavę 
'vadinamieji’ nukalbėjo šeimininkus! Įsisiūbavęs Jokub
ka jau visai atvirai įspėja šeimininkus:

"A la M. Drungos kultūrininkams rūpi, kad 
Lietuvos laikraščiai spausdintų jų šmeižančius 
straipsnius, jiems rūpi už tuos straipsnius hono
rarai, nors Lietuvai įpiršti Afrikos dailės kūrinių 
kolekcija ir tuo tarpu išeivijos kultūrinių vertybių 
archyvus pasilaikyti Amerikoje, nes girdi, nuvežus 
į Lietuvą, kilus karui, archyvai ten sudegtų.” 

žodžiu, Gorbačiovo 'glasnost’ lietuviškai išvertus yra 
tik didelis nesusipratimas. f .

leidimas visų politinių ka
linių, Grigorjant pasiuntė 
savo laikraščio nuorašus 
kompartijos CK ir prašė 
pritarimo tą laikraštį leisti 
oficialiai. Kadangi nebuvo 
tuojau pat suimtas, nors 
buvo kvostas, jis pradėjo 
tikėtis, kad gal jam bus 
leista taip padaryti.

Rugpiūčio 7 d. jį tačiau 
smarkiai užpuolė oficialus 
laikraštis Viečornaja Mosk
va, kuris anksčiau dažnai 
puldavo disidentus. Laik
raštis įrodinėjo, kad Grigor
jant bandymas išleisti laik
raštį yra nemoralus ir ne
reikalingas”, kuris tik ieš
ko dėmesio užsienyje. Več. 
Moskva taip pat paskelbė, 
kad Grigorjant 1975 m. bu
vo nubaustas už spekuliaci
ją meno kūriniais. "Speku
liantas yra spekuliantas — 
rašė Več. Moskva. — šian
dien jis pardavinėja paveik
slus, ryt jis spekuliuos su 

idėjom”. Atkalėjęs Grigor
jant buvo suimtas antru 
kartu 1983 m. už antisovie- 
tinę propagandą, nes padė
jo redaguoti pogrindinį biu
letenį apie žmonių teises, 
š. m. vasario mėn. jis buvo 
išleistas iš kalėjimo Krem- 
liuoi paskelbus dalinę am
nestiją politkaliniams.

FORELADY
EXPERIENCED FORELADY. MT. 
VERMON AREA. $400.00 A WEEK. 
A1R CONDIT1ONED FACTORY. ALL 
UNION BENEFITS. CALL:914-664- 
0995 DAILY 7-5 P. M. (3133)

WANTED 
TRUCK PARTS & 

SERVICE PEOPLE 
IMMEDIATE OPENINGS 

Best Pay & Fringe Benefits 
In The Industry

Call: BOB GARTMAN

TURNPIKE TRUCK 
CENTER

Secaucus, New Jersey 
(201) 864-2211

(31-33)



1987 m. rugpiūčio 20 d. DIRVA Nr. 31 — 3

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

P. O. BOX 03206 
CLEVELAND, OHIO 44103 

TEL. (216) 431-6344
6116 ST. CLAIR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
EDITOR: VYTAUTAS GEDGAUDAS

DIRVA (USPS 157580)

POSTMiASTER: Send address changes to DIRVA, 
6116 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio 44103.

Second-class postage paid at Cleveland, Ohio. Published Weekly 
by American Lithuanian Press Radio Ass’n. VILTIS Ine. Subscrip- 
tion per year $17.00. Single copy 35 cents.

Prenumerata metams $17.00, pusei metų $9.00 • Atskiro nu
merio kaina 35 centai • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais 
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone • Nespaus
dinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skelbimų 
turini ir kalbą redakcija neatsako.

Latviai vėl demonstruos Rygoje

IR VĖL PRAPUOLAME
KEPURINĖJE VEIKLOJE...

Nors Amerika laikoma 
demokratiškiausiu ir viso
kių laisvių kraštu, bet jau 
keliolika metų, kongreso 
palaiminimu, krikščioniško
ji antikomunistinė rytų Eu
ropos tautų išeivija, OSI ir 
KGB suokalbio pasėkoje 
yra terorizuojama ir išduo
dama mirčiai. Generalinio 
prokuroro įstaiga, vieton 
sudarius saugų gyvenimą, 
vienos tautybės jtakoje, tal
kinant KGB klastotėms, 
atima suteiktą pilietybę ir 
deportuoja į komunistų pa
vergtus kraštus, nors Ame
rikos federalinė valdžia ir 
nepripaž|sta prijungimo j 
SSSR.

Vyksta dvigubas žaidi
mas. JAV vyriausybė, ku
rios sudėtyje yra ir Gene
ralinis prokuroras, priima 
komunistų pavergtų tautų 
atstovus,- skelbia Pavergtų 
tautų savaites, o prokuro
ras žmones siunčia į tikrą 
mirtį., žmonės, išsigelbėję 
iš komunistinės vergijos ir 
atradę užuovėją šiame kraš
te, po 30-40 gyvenimo metų 
vietoj turėti užtarnautą ra
mų senatvės poilsį, tam
pomi po teismus, žlugdomi 
ekonomiškai, nes bylų ve
dimas nežmoniškai brangiai 
kainuoja. Pirmiausia išmel- 
žiamo doru būdu ir neįpras
tu darbu sutaupyti pinigai, 
o paskui tas žmogus įme
tamas į liūtų narvą,’ kaip 
krikščionybės persekiojimo 
laikais. Tai kur čia teisingu
mas ir laisvė ? Dar nėra at
sitikimo, kad būtų išteisini
mų, nes pripažįstami KGB 
suklastoti ir pateikti doku
mentai, o kaltinamojo kvie
čiami liudininkai atmetami. 
OSI įstaiga išlaikoma vals
tybės lėšomis, tai yra mo
kesčių mokėtojų pinigais, o 
joje sėdi tos tautos žmonės, 
kurių gyvenimas pagrįstas 
kerštu: akis už akį, dantis 
už dantį, čia ir atsiveria už
maskuoti tikslai — kerštas 
krikščionims už praeitį, už 
žmoniškumo ir meilės tarp 
žmonių ugdymą. Jie net no
ri tvarkyti ir kitų valstybių 
reikalus (Austrijos prezi
dentą, popiežių ir kt.), tik 

dar rankos per trumpos, tik 
jų įtaka dar ten nepasiekė.

Šios baisios įstaigos kerš
to rankos neaplenkė ir Chi- 
cagos lietuvių. Ilgai ėjusi 
Liudo Kairio byla ir kurį 
laiką apmiršta, staiga pa
judėjo ir administraciniu 
nutarimu, gavo pranešimą 
pasiruošti deportacijai ar 
paduoti apeliaciją. L. Kai
rys gyvena su šeima ir do
ru būdu uždirbo pragyve
nimą, o pastaruoju metu 
yra pasitraukęs į pensiją.

Koks L. Kairio ir jo šei
mos gyvenimas buvo nuo to 
laiko, kai didieji laikraščiai 
paskelbė, o TV reporteriai 
užplūdo jo gyvenamą apy
linkę, lyg būtų atradę "aly
vos šaltinį. Koks buvo kai
mynų nustebimas, kad jie 
30 metų gyveno su vadina
mu "War criminal” ir to 
nežinojo, nes žmogus buvo 
ramus, darbštus ir paslau
gus.

Šiai žiniai pasklidus, tuo
jau įsijungė Lietuvių tei
sėms ginti komitetas ir to 
komiteto fondas, o taip pat 
ir privatūs asmenys. Su 
fondo skirtais ir suaukotais 
pinigais, per labai trumpą 
laiką, buvo surinkta reikia
ma 10,000 dol. suma reika
linga įmokėti gynybos advo
katui. Tuo tarpu šis damok
lo kardas yra nustumtas, 
bet nepašalintas. Dešimt 
tūkstančių yra tik pradžia 
brangiam apsigynimui.

Apie lietuvių veiksnių 
įkurtą Lietuvių teisėms gin
ti komiteto veiklą mažai 
girdėti, bet daugiau reiškia
si Lietuvių teisėms ginti 
fondas. Kaip pats pavadini
mas sako — fondas, yra gy
nimosi lėšoms telkti organi
zacija. Pranešime paaiškė
jo, pats fondas yra netur
tingas ir aukų gauna per 
mažai, o paramos prašan
čių yra daug.

Lietuvių teisėms ginti 
veikia ne tik veiksnių įsteig
tas komitetas ir to komite
to fondas, bet dar New Yor- 
ke yra Americans For Due 
Process (ADP) ir Los An
geles — Koalicija už konsti
tucinę teisę , ir saugumą

Britų dienraštis "The 
Guardian" rugpiūčio 10 d. 
išsispausdino latvio Jurio 
Kazos pranešimą iš Stock- 
holmo, kuriame nurodoma, 
kad latvių neoficiali žmo
gaus teisių grupė rugpiūčio 
23 d. organizuoja Rygoje 
demonstraciją, minėdama 
Molotovo - Ribbentropo su
tarties aukas. Tokios žinios 
esančios gautos iš tos gru
pės vadovo Janio Barkano. 
Tos gedulo demonstracijos 
dalyviai ruošiasi prie Lais
vės paminklo padėti gėlių. 
Tai būsiąs naujas bandy
mas įsitikinti, kaip veikia 
Gorbačiovo atvirumo poli
tika.

Iš lietuvių emigrantų bu
vę gauta žinių, kad lietuviai 
buvę politiniai kaliniai tą 
dieną organizuoja demons
traciją Vilniuje.

Latvių ta grupė pasiuntu
si laišką Gorbačiovui, reikš
dama savo solidarumą su 
totoriais, kurie demonstra
vo Maskvoje, reikalaudami 
leisti jiems grįžti į gimtą
sias vietas, iš kurių juos 
ištrėmė Stalinas, ir sovieti
nei Latvijos vyriausybei, 
pranešdama apie busimąją 
demonstraciją ir reikalau
dama, kad būtų paskelbta 
su visais priedais ana Mo- 
lotovo-Ribbentropo sutartis.

Demonstracijos planą į 
Vakarus perdavęs J. Bar- 
kans tikisi, kad viskas pa
siseks, bet visa ta jo grupė 
gal ir negalėsianti dalyvau
ti. Tokią išvadą jis darosi 
iš patyrimo, nes birželio 
mėn. demonstracijoje ne-- 
galėjo dalyvauti grupės or
ganizatorius Linards Gran- 
tins ir jo padėjėjas Rai- 
monds Bitenieks. Jiems bu
vo neleista. Grantins kaip

(CCJS). Visiems šiems ko
mitetams išlaikyti yra rei- 
kalingaos lėšos, o jos gali 
ateiti tik iš lietuviškos vi
suomenės Dažnai lietuviai 
paskęsta komitetų veikloje, 
jų darbų koordinavime, o 
tikrajam tikslui pritrūksta 
ir lėšų,, ir laiko, ir žmonių. 
Kiek teko nugirsti, visiems 
reikia pinigų ir ne mažų 
sumų — 100,000 dol. me
tams.

Kaip ALTo biuletenis Nr. 
6 informuoja, Lietuvių tei
sėms ginti komiteto veikla 
praplėista: sudarytas jung
tinis vykdomasis vienetas 
(komisija), kurio koordina
torium išrinktas Tony Ma
žeika, CCJS pirmininkas. 
Gerai, kad nors toks apjun
gimas įvyko, bet vistiek pa
siliko pavieniai asmenys, 
organizacijos ir veiksniai, 
kurie rūpinasi ne tik lietu
vių teisių gynimu, bet ir lė
šų telkimu, nes visiems 
reikia pinigų. Kelių kepu
rių atkišimas, mažina aukų 
rinkimo pasisekimą. Ir vėl 
prapuolame kepurinėje vei
kloje, užmiršdami pagrin
dinį tikslą. (a. j.)

tik birželio mėn. nuteistas 
6 ėnesius kalėti, kad atsi
sakė kaip atsarginis grįžti 
į kariuomenę, nors komisi
jos yra buvęs pripažintas 
netinkamu karinei tarnybai. 
Buvusiam grupės faktiniam 
vadovui R. Silaraupui buvo 
pasiūlyta emigruoti iki lie
pos 26 d. Mat jis ir sulai
kytojo Bitenieko duktė va
dovavo birželio demonstra
cijai.

O J. Barkans, kuris šį
kart painformavo Vakarus 
apie numatomą demonstra
ciją, prieš 1980 m. Rygos 
kalėjime buvo baisiai su
muštas, bet šiaip taip išliko 
gyvas ir dabar pragyveni
mą užsidirba naktimis sar
gaudamas įmonėje.

(b)

KREIPIMASIS I VISO 
PASAULIO LIETUVIUS
Iš Amerikos Balso radijo 

laidų sužinojusi apie š. m. 
rugpjūčio 23, sekmadienį, 
12 vai. dienos metu Lietu
vos sostinėje Vilniuje ruo
šiamą Hitlerio nacių Vo
kietijos ir Stalino sovietų 
Rusijos pakto bei Ribben- 
tropo-Molotovo slaptų pro
tokolų aukų prisiminimą, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba solidarizuoja 
su Lietuvos žmonėmis ir 
kviečia tą dieną visų kraš
tų Bendruomenes bei pa
saulio lietuvius ir kitus pa- 
baltiečius tinkamai pami
nėti tą liūdną 48-tą metinę 
sukaktį.

1939 rugpjūčio 23 Rib- 
bentropas ir Molotovas pa-

AURELIJA BALAŠAITIENE

AURELIJA BALAŠAITIE- 
NĖ - ŽITKUVIENĖ "Skevel
drose” analizuoja 1939-1949 
metų lietuviškos šeimos išgy
venimus, kuriuose atsispindi

------------------------ATKI

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 10 dol. ir prašau atsiųsti man Aurelijos 
Balašaitienės romaną SKEVELDROS.

Pavardė ir vardas..................................................................

sirašė slaptus dokumentus, 
padalinančius Pabaltijo val
stybes ir Lenkiją tarp Hit-
lerio Vokietijos ir Stalino 
Rusijos. Dėl to vėliau kilu
siame Antrajame pasauli
niame kare ir per masinius 
trėmimus žuvo daug lietu
vių ir kitų pabaltiečių.

1979 metais, minint 40- 
tasias Ribbentropo-Moloto- 
vo pakto metines, 45 pabal- 
tiečiai (iš jų 36 lietuviai) 
pasirašė pareiškimą ir jį 
išsiuntinėjo Sovietų Sąjun
gai, Vakarų ir Rytų Vokie
ti jom, Atlanto Chartą pa- 
sirašiusiom valstybėm ir 
Jungtinių Tautų generali
niam sekretoriui, prašyda
mi paskelbti tą paktą ir jo 
slaptus protokolus negalio
jančiais bei pasmerkti jo 
pasekmės.

1986 rugpjūčio 23 Pa
saulio Lietuvių Bendruome
nė, bendradarbiaudama su 
kitų tautybių pasaulinėm 
organizacijom tarptautinia
me Juodojo kaspino dienos 
komitete, tą dieną minėjo 
įvairiuose pasaulio kraš
tuose.

Šiais metais prašome vi
sus laisvojo pasaulio kraštų 
lietuvius rugpjūčio 23 soli
darizuoti su tautiečiais Lie
tuvoje ir 12 vai. dienos me
tu kartu su kitais Juodojo 
kaspino dienos dalyviais 
ypatingai paminėti Ribben- 
tropo-Molotovo pakto išda
vi) aukas įvairiai būdais, — 
susirinkimais, demonstraci
jomis, pamaldomis, vietinės 
spaudos, radijo ir televizi
jos konferencijomis, atsi
šaukimais ir kitomis prie
monėmis.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba

netolimos praeities tragiška 
mūsų tautos gyvenimo epocha.

Atvykusi į JAV, periodinėje 
spaudoje, šalia straipsnių kul
tūrinėmis ir visuomeninėmis 
temomis, išspausdino keturis 
romanus, eilę novelių ir felje
tonų.

"Skeveldras” rašiusi virš aš- 
tuonerių metų, įpynė nemažai 
autobiografinio elemento ir as
meniškų išgyvenimų, atpasako
tų fiktyvių veikėjų romanu. 
Rankraštyje autorė yra paruo
šusi "Skeveldrų” trilogijos tą
są, keliolikos novelių rinkinį 
ir pluoštą poezijos.

Knyga 426 psl. kietais 
viršeliais, kaina 10 dol. Iš
leido Vilties draugijos lei
dykla, 6116 St. Clair Avė., 
Cleveland, Ohio 44103.

RPTI------------------------
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■ BOSTONO LIETUVIAI

JACHTŲ LENKTYNĖS
Cape Code Hyannis jach

tų klubas savo metines 
jachtų lenktynes suruošė 
liepos 31, rugpiūčio 1 ir 2 
dienomis. šioje 45-toje 
jachtų regatoje dalyvavo ir 
lietuvių jachta "Vėtra”, va
dovaujama L. Izbicko. Jos 
įgulų sudarė: Vytenis Izbic- 
kas, Romas Veitas ir Reda 
Veitaitė lenktynėse daly
vavo keturių klasių jachtos. 
"Vėtra” laimėjo antrą vietą 
ir gavo taurę savo ”C”-kla
sėj e.

Lenktyniaujant 25 mylių 
ruože "Vėtra” naudojo mo
derniškus navigacijos Lo- 
ran instrumentus, kuriais 
sumaniai operavo R. Vei
taitė. (kn)

SKAUTŲ STOVYKLA
Nuo rugpiūčio 15 d. ligi 

23 d. Bolton miestelyje 
amerikiečių skautų stovyk
lavietėje Camp Resolute 
vyksta lietuvių skautų At
lanto rajono stovykla. Jos 
viršininku yra Mykolas Ba
nevičius iš Hartfordo, sese
rijos viršininkė — Birutė 
Banaitienė iš Bostono, bro
lijos viršininku — Bronius 
Naras iš Worcesterio. At
lanto rajonui priklauso lie
tuviai skautai iš Bostono, 
Worcesterio, New Yorko, 
New Jersey, Hartfordo, 
Philadelphijos ir Washing- 
tono. Stovykloje dalyvauja 
daug Bostono lietuvių skau
tų, susibūriusių Baltijos ir 
Žalgirio tuntuose.

J. CASPERO IŠRINKIMO 
REIKALAI

Rugpiūčio 5 d. So. Bosto
no Lietuvių Piliečių draugi
jos patalpose įvyko lietuvių 
organizacijų atstovų toli
mesnis pasitarimas, kaip 
sustiprinti pastangas, kad 
Bostono miesto tarybos na
riu būtų išrinktas Juozas 
Casperas, ligšiolinis Bosto
no miesto mokyklų komite
to rinktas narys. Pasitari
me pasikeista nuomonėmis 
įvairiais rinkiminės kam
panijos reikalais, pasi
džiaugta plaukiančiomis au
komis, aptarti rugpiūčio 30 
d. 3 vai. po pietų So. Bos
tono Lietuvių Piliečių drau
gijos salėje ruošiamo pa
rengimo klausimai, sudary
tas planas bilietų platini
mui į tą parengimą, į kurį 
įėjimas — $50.00 auka nuo 
asmens. To parengimo tiks
las — sudaryti bent dalį lė
šų, būtinų rinkiminei kam
panijai. Parengime numa
tytos vaišės, kalbos ir me
ninė programa, kuriai at
likti kviečiamas Bostono 
lietuvių vyrų sekstetas, 
vestas komp. Juliaus Gai
delio. Jei po šešerių metų 
pertraukos jis vėl pasiro
dys, tai bus ne tik gražus 
ir prasmingas paįvairini
mas J. Caspero naudai ruo
šiamo parengimo, bet taip 

pat reikšmingas įvykis toli
mesnėje vietos lietuvių kul
tūrinėje veikloje. Džiugu, 
kad sekstetui sutinka pa
dėti Dr. Saulius Cibas, ku
ris yra puikus pianistas.

ATVYKSTA LOS
ANGELES LIETUVIŲ 

TEATRAS

Tautinės sąjungos Bosto
no skyriaus kviečiamo iš 
Los Angeles vaidinimo rei
kalai toliau sėkmingai tvar
komi. Skyriaus valdyba jau 
pasiuntė vaidintojų sambū
riui čekį išsipirkti lėktuvu 
bilietus į Bostoną. Dabar 
aiškinamasi vaidinimui rei
kalingos salės su didele sce
na reikalai. Dėl mažokos 
scenos So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos turimoji 
salė tam reikalui netinka. 
Manoma, kad vaidinimas 
įvyks Thomas Park High 
School salėje, kurioje anks
čiau vykdavo visi didesni 
lietuvių parengimai. Vaidi
nimo data — spalio 18 d. 
Režisieriaus Petro Maželio 
vadovaujamas Los Angeles 
lietuvių dramos sambūris 
vaidins Vinco Mykolaičio- 
Putino istorinę dramą "Val
dovas”. Su šiuo vaidinimu 
jau aplankyta eilė lietuvių 
kolonijų, visur susilaukiant 
didelio susidomėjimo. Dėl 
tolimos vaidintojų kelionės 
vaidinimo išlaidos yra di
delės, bet ryžtas nugali vi
sus sunkumus.

KAZIO GRŪZDO MIRTIS
Rugpiūčio 2 d. Quincy po 

sunkios vėžio ligos mirė 
Kazys Gruzdąs, sulaukęs 
77-nerių metų. Jis paliko gi
liame nuliūdime žmoną Sta
sę ir daugybę draugų. Ve
lionis palaidotas rugpiūčio 
5 d. Blue Hilis kapinėse po 
šv. Mišių, kurios už miru
sio sielą atnašautos šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone.

Kazys Gruzdąs buvo vie
nas iš tų šviesių naujųjų 
ateivių, kurie laisvėje ir 
gerbūvyje neužmiršo Lietu
vos vargų ir reikalo stip
rinti bei ugdyti lietuvybę 
už tėvynės ribų. Jis su žmo
na Stase paaukojo Lietuvių 
Fondui $10,000.00, Tautos 
Fondui — $6,00.00, Lietu
vos atstovybės Washingto- 
ne remontui — $1,000.00, 
rėmė Vasario 16-sios gim
naziją Lietuvių Bendruome
nės įvairias apraiškas ir 
daugelį kitų lietuviškų rei
kalų. šia prasme jis išliks 
gyvas net po mirties.

Jo šermenyse Caspero lai
dotuvių namuose lankyto
jai vietoje gėlių jo atmini
mui sudėjo 310 dol. Lietu
viškosios skautybės fondui.

LAISVĖS VARPO VAJUS

Vienintelei Bostono ir 
apylinkės lietuvių radijo 
programai Laisvės Varpui
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Jonas Stankus, kuris yra baigęs garsiąją Terence Janericco kulinarijos mokyklą, Bostone 
atidarė Lithuanian Kitchen, kurią aplankė Terence Janericco ir įteikė savo knygą The Book 
of Great Hors d’oevre.

LIETUVIŠKA VIRTUVĖ

Terence Janericco įteikė 
Jonui Stankui parašytą 
knygą The Book of Great 
Hors D’oeuvre Terence Ja
nericco vadovauja savo ku
linarijos mokyklai — La 
Cuisine Cooking School. Jo 
receptai spausdinami House 
& Gardens, Better Homes 
& Gardens, Boston Maga
zine, The New York Times 
ir kitoje spaudoje. Jis yra 
co-editor COOKING BY 
DEGRESS, The Boston 
University Cookbook, ir 
tuoj pasirodys jo kitos kny
gos.

Jonas Stankus baigęs šią 
mokyklą, kepa skanius ir 
įvairius valgius, tortus, ce- 
pelinius, kugelius, lietuviš- 

išlaikyti vykdomas pinigi
nis vajus, į kurį kviečiami 
įsijungti ne tik tos pro
gramos klausytojai, bet 
taip pat kiti lietuviai, besi- 
sieloj gyvosios lietuvy
bės išlaikymu. Kaip vajaus 
reikalu išsiųstame laiške 
nurodoma, Bostone leistų 
lietuvių laikraščių uždary
mas ir visos eilės vestų ra
dijo programų darbo nu
traukimas aiškiai liudija, 
kokia sunki yra ši lietuviš
kos veiklos sritis. Jai reikia 
ne tik tinkamų ir patyriu- 
sių darbuotojų, laiko ir 
triūso,, bet taip pat daug 
lėšų, būtinų neišbaigia
moms išlaidoms padengti. 
Kai viso to trūksta, tai ten
ka darbą nutraukti. Kad 
Laisvės Varpo neištiktų ki
tų lietuvių radijo programų 
ir vietos lietuvių laikraščių 
likimas, reikalinga plačio
sios lietuvių visuomenės 
nuoširdi talka. Vajaus da
lyviams numatomos ketu
rios dovanos, kurios bus pa
skirstytos traukimo keliu 
rugsėjo 20 d. So. Bostono 
Lietuvių Piliečių draugijos 
salėje po Laisvės Varpo 
tradicinio rudens koncerto. 
Jo programai atlikti iš
kviestas Los Angeles lietu
vių vyrų kvartetas.

ką pizza, raguolį, pritaikin
damas kiekvienam skonui. 
Taipgi Lietuvių Stalas, ku
ris buvo paruoštas Jono 
Stankaus ir Jono Stundžios 
laimėjo pirmą vietą iš 21 
tautų du kartus Internatio- 
nal Institute Bali ir ameri
konų spaudą labai aukštai 
iškėlė lietuvių vardą. Jonas 
Stankus pravedė pamokas 
ir jo dalyvavimas padarė 
didelį įspūdį susirinku
siems. Turtingos pamokos 
bus ir vėl duodamos šiais 
metais lietuviškoje virtu
vėje Bostone. (i)

rašo

NE TAIP BUVO, KAIP 
SKELBIAMA

Neseniai Londoną pasie
kti savaitinė "L’Osservatore 
Romano” angliškoji laida š. 
m. liepos 20 d. nr. 29, kur 
ištisai paduota popiežiaus 
kalba Krokuvoje birželio 
10 d.

Paskaičius "Dirvos” birž. 
25 d. nr. 24 pranešimą: 
"Keisti signalai iš Kroku
vos, New Yorko ir Vatika
no”. . . 1 psl., ten remiantis 
AP agentūros žinia ir NY 
Times bendradarbio M. T. 
Kaufmano aprašymu, mato
si aiškus skirtumas.

Savo kalboje popiežius 
nekėlė jokių politinių pro
blemų: nei aneksijos Len
kijai, nei unijos su Lenki
ja, nei vedybų Jogailos su 
Jadvyga.

Jis, kalbėdamas apie 
Lietuvos krikšto sukaktį, 
sakė: "ši vieta, kurioje esa
me susirinkę, kalba išti
soms kartoms, čia paskelb
ta labai gili ir tikra Evan
gelijos tiesa, įrašyta mūsų 
tėvynės istorijoje prieš 600 
metų. Labai tikrai, labai 
norėjau būti čia kaip tik 
šiais 1987 metais, kai mū
sų broliai lietuviai, kurie 
kūrė su mumis bendrą mū
sų istoriją (coarchitects 
with us), Vilniuje ir viso
je šalyje švenčia tautos 
krikšto 600 metų sukaktį. 

Bet man nebuvo duota gali
mybės būti toje jų šalyje 
šiais sukakties metais, 
melstis jų žemėje ir jų kal
ba”.

Kun. J. Sakevičius 
London

PADĖKA DIRVAI

Washingtono Jubiliejinio 
komiteto vardu norėčiau 
nuoširdžiai padėkoti už mie
lą bendradarbiavimą ir 
spausdinimą informacijos 
prisiųstos mūsų korespon
dento. Tik per spaudą mes 
galime pasiekti didesniuo
sius lietuvių telkinius, ir už 
tai esame dėkingi.

Mūsų Jubiliejinė šventė 
praėjo labai puikioje nuo
taikoje. Ypatingą gal įspū
dį tiek lietuviams tiek ame
rikiečiams padarė išstatyti 
kryžiai prie įėjimo į Tau
tinę Nekalto Prasidėjimo 
Šventovę. Tai buvo Baltimo- 
rės Lietuvių Muziejaus kry
žiai — jų buvo virš trisde- 
ęimt. Pamaldos buvo labai 
įspūdingos su labai turinin
gu mūsų arkivyskupo pa
mokslu. Kiekvienu atveju, 
mūsų mielas VI. Būtėnas 
jau yra neblogai aprašęs.

Paskutiniame komiteto 
posėdyje buvo nutarta pi
nigų likučiu pasidalinti su 
mūsų lietuviška spauda. Tai 
va ir džiaugiuosi, galėda
mas įdėti $50.00 čekutį Dir
vos parėmimui ir padėkai 
už Jūsų bendradarbiavimą. 
Linkiu kartu ir geriausios 
sėkmės, nes spauda yra mū
sų gyvybinės reikšmės fak
torius lietuvių gyvenime. 
Linkiu, kad niekad nepa- 
vargtumėte ir nesustotu- 
mėmėte.

Jonas Vaitkus
Komiteto pirmininkas

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

-------- UNIQUE OPPORTUNITY --------
30 yr. old company appointing dis- 
tributors for exclusive territory in 
Phila area. We have trained over 20 
independent distributors who devote 
full-time to the program and avg. 
$30-50,000 for their effors. There is 
no immediate investment as you can 
try before you buy. Call for inter- 
view w/Mark Gilbert 1-800-526-4394. 
BUDGET BUMPER CO. (26-3 1)
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KŪRYBA IR MOKSLAS
Civinskas ir knygos Vytautas Meškauskas

Su liepos 10 d. mirusiu 
Vladu Civinsku susipažinau 
Berlyne karui artėjant prie 
galo. Jis pats tai man pri
minė po keliasdešimt metų. 
Mat tada pasakiau, kad gir
dėjau per BBC radiją, jog 
Vokietija iki Elbės bus ati
duota sovietams, ką reiktų 
turėti galvoj ieškant rames
nės vietos karo pergyveni
mui. Pasidalinimas tokiom 
žiniom ką tik susipažinus, 
tomis dienomis buvo nepa
tartinas.

Antrą kartą su juo susi
tikau jau Amerikoje. Pasi
rodė, kad ir jis turi panašų 
pasidalinti žiniom patrauki
mą, kuris jį jau 1931 m., 
baigus Marijampolės moky
tojų seminariją įtraukė j 
profesionalinį žurnalizmą. 
Pradėjęs vietinio SUVAL
KIEČIO skiltyse, jis ben
dradarbiavo LIETUVOS ŽI
NIOSE, L. ŪKININKE, 
DARBE, VARPE, VERS
LE ir L. AIDE.

1948 m. atvažiavęs Ame
rikon rašė chicagiškėse 
NAUJIENOSE (J. Kėdai- 
nio slapyvarde), ten pa
skelbė paskutinius prezi
dento Griniaus atsimini
mus. Spauda Amerikoje jau 
nebuvo jo pragyvenimo šal
tinis. 1951 m. kartu su V. 
Saulium pradėjo knygų lei
dyklą TERRA. Sekančiais 
metais atpirko Sauliaus da
lį.

Jo dalininkas Vytautas 
Saulius, 66 m. amž., irgi mi
rė, nė mėnesiui nepraėjus, 
š. m. rugpiūčio 4 d.

Biznis be pradinio kapi
talo nebuvo lengvas. Ci
vinskas dar metus kitus dir
bo fabrike, o jo žmona Ur
šulė, talkininkaudama lei
dykloje, dar ilgiau dirbo 
siuvykloje, nors augino tris 
vaikus.

Tai turint galvoje rezul
tatai buvo fantastiški. Pa

Uršulė ir Vladas Civinskai

gal mūsų enciklopediją, 
TERRA tapo didžiausia iš
eivijos grožinės literatūros 
leidykla. Per dešimtmetį 
(daugiausiai jo pirmoje 
pusėje) buvo išleisti 63 to
mai su 18,050 psl. ir 91,500 
tiražu, .jų tarpe Balio Sruo
gos Kazimieras Sapiega, 
Milžino paunksmė, Dievų 
miškas; M. Katiliškio Užuo
vėja, Miškais ateina ruduo, 
Išėjusiems negrįžti, Šven
tadienis už miesto; B. Braz
džionio Didžioji kryžkelė; 
J. Aisčio Apie laiką ir žmo
nes ; L. Dovydėno Broliai 
Domeikos; J. Savickio že
mė dega; K. Žuko žvilgsnis 
į praeitį; J. Cicėno Vilnius 
tarp audrų; A. Škėmos šv. 
Inga ir kt. Viso — 35 savų 
ir 14 svetimų rašytojų kny
gų. Toji statistika ne visai 
pilna, nes dar vėliau buvo 
išleistos kelios knygos. Be 
to, TERRA trumpą laiką 
dar leido mano pradėtų AT
SPINDŽIŲ magaziną.

Civinskas sielojosi geru 
savo išleistų knygų apipavi
dalinimu. Viršelius ir ap
lankus jam kūrė A. Viesu
las, W. Elskus, A. Kuraus- 
kas, T. Valius, V. Petravi
čius ir kiti. Gražiai spaudos 
darbus atlikdavo M. Morkū
no spaustuvė, įsikūrusi tuo 
pačiu laiku kaip TERRA.

Reikia prisiminti, kad Ci
vinskas nebuvo vienas toje 
knygų leidimų dirvoje. Bu
vo dar PATRIA ir GABI
JA, knygas laiks nuo laiko 
išleisdavo laikrašgiai ar prie 
jų suburti knygų klubai. 
Visi tie kultūros židiniai 
jau po kelių metų pradėjo 
gesti. Ne dėl to, kad jų bu
vo per daug, bet todėl, kad 
išeivija pradėjo mažiau do
mėtis lietuviška knyga ir 
lietuviška kultūra aplamai. 
Televizija veržėsi per duris 
ir langus. Tai buvo neišven
giama ir numatoma, tačiau 
nesinorėjo tikėti, kad tas 

procesas prasidės taip grei
tai.

Mušantis į krūtinę šian
dien galima būtų turbūt pa
sakyti, kad dėl to kaltas 
mūsų susiskaldymas — bū
tų įsteigta viena leidykla, 
ji iki šiol įsilaikytų, juk vis 
dar pasirodo viena kita kny
ga! Tai patriotinė, bet ne
teisinga nuomonė. Pirma — 
nebuvo reikiamo kapitalo. 
Antra — jei jis ir būtų, 
leidykla greitai subankru
tuotų, nes reiktų atsilygin
ti už administravimą. Tie
sa, ir TERROS savininkai 
nedirbo visai dykai, tačiau 
už tą uždarbį tikrai nedirb
tų kitiems. TERRA nebuvo 
priėjusi prie to, kad pvz. 
galėtų autoriams paskatinti 
avansu duoti dalį honoraro. 
Girdėjau, kad tik vienas 
Katiliškis, populiarus rašy
tojas, iš anksto išsiderėda
vo honorarą. Kad sudarius 
apyvartos kapitalą Civins
kas turėjo persispausdinti 
dar Lietuvoje išėjusias kny
gas, kas atseidavo pigiau 
negu išeivijos autorių. 
Tiems dažnai prisieidavo 
palaukti kol bus sukaupta 
pakankamai lėšų. Laimin
giausi tame procese buvo 
dailininkai. Paprašius api
pavidalinimo, reikėjo tuo
jau ir sumokėti.

Pagaliau kaip paskutinis 
argumentas prieš bendrą 
leidyklą gali patarnauti Dr. 
J. Daugailio (prelato Pruns- 
kio) atsiliepimas 1953 m. 
kovo 17 d. DRAUGE:

"Paėmus į rankas kny
gą ŠVENTOJI INGA, iš 
antraštės atrodytų, kad 
čia beveik religinė kny
ga. Tuo tarpu tekste yra 
vietų, kurių, kaip tenka 
patirti, atsisakė spaus
dinti laikraščiai (pvz. 
Naujienos) dėl rašto ne
moralumo, dėl dalykų pa
vaizdavimo, kuris netin
kamas padorioj kompani
joj, tuo labiau spaudoje. 
Girdėt, kad buvę kiek 
sušvelninta, bet toli gra
žu ne tiek, kad knyga ne
įžeistų daugelio tikinčių
jų žmonių jausmų. Tokie 
dalykai nedaro garbės 
nei autoriui, nei leidyklai 
Terrai.”

Jei prie to pridėsime dar 
privatų Sandaros red. M. 
Vaidilos grąsinimą, kad 
paštas turėtų atsisakyti 
siųsti knygą dėl jos porno
grafijos, galime konstatuo
ti bent trijų ketvirtadalių 
Amerikos Lietuvių Tary
bos (DRAUGAS, NAUJIE
NOS, SANDARA) nusista
tymą prieš tą knygą bei jos 
leidyklą. Normaliai tai tu
rėtų padėti knygai, šiuo 
atveju taip nebuvo. Viena 
— ten nebuvo jokios por-

A. A. Vladas Civinskas

nografijos, antra, jei ir bū
tų, pornografija kažkodėl 
svetima kalba skamba tik
riau.

Po 35 metų viskas, žino
ma, atrodo kitaip. Škėma 
išliko vienas įdomiausių iš
eivijos rašytojų, kurio vi
sus raštus antru leidimu 
prabangiai išleido Santara 
šviesa. Turėtumėm vieną 
leidyklą, jo visai nežinotu
mėm. Ne tik jo, bet ir vi
sos eilės kitų autorių. Už 
tat tik ’partizanai’ kaip Ci
vinskas įgalino kultūrinį 
judėjimą.

* * *
Susidomėjimui bet kokia 

lietuviška knyga pradėjus 
mažėti, Civinskams reikėjo 
kito pragyvenimo šaltinio. 
Prakutę tautiečiai dairėsi 
prabangesnių dalykų: vazų, 
servizų, brangenybių, o 
knygą, jei kaimynas reko
menduotų, galima iš jo ir 
pasiskolinti. Uždarbis už 
anksčiau paminėtas gėry

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

bes buvo daug didesnis. Ci
vinskams pradėjus tuo 
verstis jie galėjo lengviau 
atsipūsti ir užsitikrinti už
tarnautą patogų poilsį.

Po ilgos pertraukos juos 
sutikau Floridoje. Ateitim 
nereikėjo rūpintis, nebent 
retkarčiais susijaudinti dėl 
savosios vidaus ir užsienio 
'politikos’, žiūrėjom kartu 
į vandenyną, vis tą patį, bet 
kas dieną kitokį. Bene po 
septynių metų jie taip pa
siilgo vaikų ir anūkų, kad 
apsisprendė grįžti į Chica- 
gą. Likę vis dar judrūs, bu
vo dar kartą atvažiavę 
trumpam į Floridą. Už kiek 
laiko sužinojom, kad Vladą 
ištiko smūgis, kurį pasekė 
dešinės pusės paralyžius. 
Pradėjo taisytis net vaikš
čioti. Dar pakalbėjome te
lefonu apie vieno bendro pa
žįstamo mirtį. Už poros 
dienų Vladą ištiko antras 
smūgis ...
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PAGERBTAS ŽURNALISTAS JURGIS JANUŠAITIS
Andrius Mironas

Lietuvoje buvo paprotys, 
kad vardines ar kokią kitą 
asmeninę šventę atžymin- 
tieji "užfundindavo" drau
gams alaus bokalą, skaidrio
sios taurelę arba ir kitaip 
pagal išgales pavaišindami. 
Tokio papročio laikydama
sis žurnalistas ir visuome
nininkas Jurgis Janušaitis 
jau iš anksto sukvietė ke
lias dešimtis artimų drau
gų ir pažįstamų j savo dei
mantinę amžiaus sukaktį. 
Sukaktuvininkas Jurgis pa
siryžo skirti stambią pini
gų sumą bendriems pie
tums restorane ir pasirinko 
visų daytoniečių pamėgtąjį 
"Julian" restoraną Ormond 
Beach miesto ribose.

Na, ir sugūžėjo į ”Julian” 
restoraną visi kviestieji 
svečiai. Stalai sustatyti Ge
dimino stulpų pavidalu. Jų 
pagrinde Garbės stalas su 
pačiu solenizantu su žmona, 
jo dukterų šeimomis, kolo
nijos dvasios vadovu kun. 
dr. Kazimieru Ruibiu, iškil
mių vadovu Vaclovu Dzen- 
kausku su žmona Birute ir 
artimiausia šeimos bičiule 
Elena Pagiriene su dukte
rim. Kiti svečiai patys rin
kosi vietas prie stalų.

šią Janušaičio šventę ati
darė V. Dzenkauskas, papa
sakodamas apie iškilmių 
tvarką ir paprašė kun. dr.
K. Ruibį sukalbėti invoka
ciją.

Lietuvių Klubo ir visų 
Daytona Beach apylinkių 
lietuvių vardu žurn. Jurgį 
pasveikino Jonas Daugėla 
ir įteikė bendrą visų drau
gų dovaną — puikų ir sim
bolišką dail. Juozo Sodaičio 
tapytą paveikslą, vaizduo
jantį šv. Jurgį ir antrą do
vaną foto aparatą, pakvies
damas visus sugiedoti su
kaktuvini n k u i "Ilgiausių 
metų".

ALT S-gos Daytona 
Beach skyriaus ir "Dirvos" 
laikraščio vardu sveikino 
skyriaus pirmininkas Vy
tautas Abraitis. Jis įteikė 
Jurgiu taip pat simbolinę 
dovaną — plunksnakotį, 
linkėdamas juo ne tik nau
dotis rašant spaudai, bet ir 
sulaukti 100 metų, juoba, 
kad plunksnakotis garan
tuojamas 25 metams.

Specialiai iš "lietuviškojo 
Petersburgo" atvykusi bu
vusi daytonietė ir "Siety

MATAS REALTORS
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ,
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. HOWARD TURNER.

no" narė Dalila Mackialie- 
nė, tarp kita ko tvirtino, 
jog gimtadienius švenčiant 
žmogų apimanti liūdna nuo
taika, nes įsisąmoninama, 
kad štai, "jau vėl metais la
jau senesnis".. . Tačiau 
sveikinimą baigė šviesiais 
linkėjimais.

Vyriausioji Janušaičių 
duktė Danguolė, iš Santa 
Monikos, sveikino savo šei
mos vardu. Kadangi jos 

Sukaktuvininkas Jurgis Janušaitis ir jo žmona Veronika 
SU daytoniečių dovana J. Sodaičio paveikslu šv. Jurgis.

dukrelė Vanessa turėjo įsi
pareigojimų skaučių sto
vykloje ir negalėjo atvykti, 
tai Danguolė perskaitė jau
nuolišką, įdomų ir nuotai
kingą savo dukters laišką. 
Vanessos laiško mintims 
ypač pritarė abi jos tetos 
— Rasa Skvirblienė su vy
ru Benediktu ir Ramunė 
Badauskienė su vyru Ričar
du. Pastarieji abudu jau 
galutinai iš Sydney, Aus
tralijos, persikėlė gyventi 
į Ameriką. Tuo ypatingai 
džiaugiasi solenizantas Jur
gis su žmona Veronika.

Šių eilučių autorius savo 
sveikinime išreiškė švieses
nę nuomonę, jog gimtadie
nis yra lyg suolelis šalia ta
ko.; Atsisėdęs į jį sukaktu
vininkas gali susimąstyti 
apie praėjusį gyvenimą ir 
planuoti ateitį. Sveikino L. 
žurnalistų Sąjungos Garbės 
Teismo vardu ir "Sietyno" 
vardu, pakviesdamas visus 
sugiedoti naują, budriūniš- 
ką "Valio, valio!”, kuris jau 
baigia čia prigyti.

Gediminas Lapenas jau 
nekartą parodė turįs gabu
mų rašyti humoristinius 
s v e i kinimus. Eiliuotuose 
kupletuose jis atvtaizdavo 
sukaktuvininko Jurgio bū

do ypatumus ir kai kurias 
silpnybes.

Daytona Beach ir apylin
kių kolonijos pradininkė dr. 
Aldona Sandargienė prisi
minė ir įdomiai atpasakojo 
pirmųjų lietuvių įsikūrimą. 
Ji pati padėjo suieškoti Ja- 
nušaičiams tinkamus na
mus, kurie ilgokai buvo 
jiems tik laikinė prieglau
da nuo Chicagos šalčių.

Inž. ir akt. Kazimieras

Barūnas apibūdino sukak
tuvininką Jurgį kaip žmo
gų, iškeldamas jo toleran
tiškumą ir taikų sugyveni
mą su visais.

Kun. dr. K. R u iby s pa
našiose iškilmėse dažnai 
taikliai apibūdina asmenis. 
Jis pabrėžė sukaktuvinin
ko Jurgio būdo tiesumą ir 
uolų spaudoje aprašymą. 
Tik perspėjo, jog laikrašti
ninkas privalo rašyti tik 
teisybę, nes už kiekvieną 
tuščiai parašytą žodį turės 
duoti ataskaitą Ponui Die
vui ...

★

Be bendrų daytoniečių 
dovanų sukaktuvininkas ga
vo eilę privačių dovanų. 
Viena įdomiausių dovanų 
buvo iš Vyto ir Sigitos Ra
manauskų. Tai žalsvi spor
tiniai marškiniai su įrašu 
"Vyriausias Daytonos Pro
pagandos Ministeris." Dė
kodamas už šį naują titulą 
Jurgis pasižadėjo nešioti 
šiuos marškinius lošdamas 
golfą, o be to, net ir- di
džiausiose iškilmėse, užuot 
frako, juos užsidėsiąs. (Si
gita Ramanauskienė čia da
lyvavo viena, nes tik vakar 
mirė jos vyro tėvas, dar ne
priklausomoj Lietuvoj bu-

ALT S-gos Daytonos skyriaus pirm. Vytautas Abraitis svei
kina sukaktuvininką Jurgį Janūsaitį skyriaus ir Dirvos vardu.

ves L. T. S-gos narys An
tanas Ramanauskas. Jo sū
nus turėjo rūpintis laidotu
vėmis. Kitą dieną dar gau
sesnis daytoniečių būrys at
sisveikino su velioniu kop
lyčioje, o vėliau palydėjo ir 
į vietos kapines).

Iškilmių vedėjas V. Dzen
kauskas paskaitė keliolika 
atsiųstų sveikinimų. Kai 
kurie atsiųsti ir su dovano
mis.

Paskutiniams plojimams 
nurimus, paskaičius raštiš
kus sveikinimus, iškilmių 
vedėjas V. Dzenkauskas 
pakvietė Jurgį tarti žodį, 
kuris visada panašiose su
eigose šauniai ir jautriai 
pagarbina dienos didvyrius. 
Ir šį kartą ypatingai Jur
gis neišvengė rasos akyse 
ir net balse, dėkodamas pir
miausia Dievui, kad leido 
jam per tiek metų sėkmin
gai gyventi ir užauginti tris 
gražias kaip liepas dukte
ris. Dėkojo įnirusiems tė
veliams, mylimai savo Šei
mai, ypač žmonai Veroni
kai. Taip pat daug jam pa
dėjusiai gyvenime seseriai 
Pranei Ivanauskienei ir vi
siems gyviems ir įnirusiems 
giminėms. Dėkojo visiems 
sveikinusiems jį ir čia ta
rusiems žodį, įteikusiems ar 
atsiuntusiems vertingas ir 
simbolines dovanas.

Ypatingai Jurgis dėkojo 
d a y t oniečiams lietuviams 
už bendrą ir vieningą sugy
venimą, darbus, pagarbą ir 
meilę vieni antriems, ką jis 
visada savo aprašymuose 
pabrėžia. Jo, kaip laikrašti
ninko, pareiga yra rašyti 
tiesą. O rašant dažnai rei
kia saugotis nerašyti tie
sos, nes su plunksna galima 
padaryti ir labai daug gero, 
ir lengva giliai įžeisti as
menis arba net ir pražudyti 
žmogų.

Po baigiamosios kalbos 
visi spontaniškai sustojo ir 
sudainavo "Lietuva bran
gi" du posmus. Dar ilgai vi
si draugiškai šnekučiavo, 
gaivinosi gėrimais ir dalino
si šio puikaus pobūvio įspū
džiais. Daytonos lietuvių 
atmintyje šis žymiausiojo 

kolonijos gyventojo pager
bimas liks ilgam ilgam lai
kui.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
Ig. Podėlis, St. Petei'sburg 3.00 
St. Griežė-Jurgelevičius,

Dorchester.................... 8.00
K. Mitinąs,

Fremont Center ......... 8.00
K. Spakauskas, Phila........8.00
M. Itomlenskis, Cleveland 3.00 
M. Melsbakas, Cleveland 3.00
A. Simontis, Lakewood 33.00
V. Čekanauskas.

Westlake Village......... 3.00
P. J. Buchas, Oaklawn . .33.00
I. Kumpis, Miami ......... 8.00
M. Peckienė, Chicago .... 8.00
B. Stelmokaitis, Chicago 8.00 
S. Lukoševičius, Cleveland 3.00
K. Žukauskas,

Sunny Hills .................20.00
P. Bielinis, Cleveland . . 3.00
VI. Knistautas, Cleveland 8.00 
Prof. kun. A. Rubšys,

Bronx ............................50.00
A. Kavaliūnas, Cleveland 3.00
J. Regina, Rochester .... 5.00 
Lietuvos krikšč. jubiliejaus

Washingtono komitetas 50.00 
V. Leigh, Rome ............... 8.00
Dr. T. Palionis, Middleton 10.00 
Br. Kasakaitis, Chicago 5.00 
Stp. Šurkus, Worcester .. 3.00 
Dr. E. Keršulienė,

EI Paso ....................... 10.00
B. Zemliauskas,

Spring Hill...................  3.00
E. M. Valiukėnai, Chicago 25.00 
J. Petronis, Los Angeles 33.00
D. Averka, Dorchester .. 3.00
E. Gerutienė, Šveicarija 13.00
A. Benas, Cileveland .. 8.00
L. Čipkutė, Kalamazoo .. 5.00
Br. Skardžiuvienė,

Washington ................ 8.00
B. Januškienė, Windsor 20.00
A. A. Jono Januševičiaus,

Londone, pomirtinio 
palikimo dalis............ 310.00

F. Česonis, Baltimore .... 3.00
J. Bernot, Union...........13.00
B. Steponis, Seven Hills 8.00
G. Lapenas, Deltona .... 10.00 
V. M. Brizgys,

Chesterland .................25.00
P. Maželis, Los Angeles 13.00 
Br. Strikaitis,

Los Angeles .................33.00
Pr. Šapalas, Lemont ....13.00 
X. Y., Miami Beach .... 3.00
H. Gavorskas, Maracay .. 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

ASSISTANT ADMINISTRATOR
Qualified individual needed for 180 
bed Nursing Home. Please send re- 
sume to:
ADMINISTRATOR AT WATERVIEW 

NURSING CENTER 
536 R1DGE ROAD 

CEDAR GROVE, N. J. 07009 
E. O. E.

(31-38)
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Paskutine tvirtovė VJ^_ vJi^
Paskutiniu laiku moterė

lės labai atkakliai triukš
mauja reikalaudamos, kad 
būtų įleistos į vyrų klubus. 
Suprantama, čia paskutinė 
tvirtovė, kur vyrai gali ap
sisaugoti nuo moterųų ža
bangų.

Daugiausia triukšmauja 
tos nevisai gražios, kurioms 
pasigauti vyrą nebeliko jo
kių vilčių. O čia, tiesiog 
aukso kasyklos. Lyg žve

‘A^ber Holidays” 

1987 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

Rugsėjo 16-25 Maskva 1, Vilnius 5,
Maskva 2 ............................$1429.00

Gruodžio 6 — sausio 10 Maskva 2, Vilnius 5,
Ryga 4, Leningradas 3....... $1514.00

Spalio 6-23 Maskva 2, Vilnius 9, Leningradas 4, 
Helsinki 1 .................... $1725.00

Registracijos, inforniacijos reikalu skambinkite:
1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados skambinkite
1-617-268-8764

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadwav
P. O. BoxlJ6,

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

PR1CES ARE BASED ON DOUBLE OCCUf’ANCY FOR DEPARTURES 
FRO.M BOSTON OR NEW YORK AND ARE SUJECT TO CHANGES.

jotum akvariume. Tik 
griebk. Tiek vyrų! Vyrai 
protestuoja. Norėtų išsilai
kyti šiuose paskutiniuose 
apkasuose. Juk tai vyrų Ma
gino linija. Bet... griuvo 
Magino linija, griuvo Zig
frido ir daug kitų. Griūva 
ir ši. Ir kaip tu išsilaikysi 
jeigu prieš tave moterys 
(jų daugiau) sukti advoka
tai ir dar suktesni politi
kieriai.

O ką jos darys vyrų klu
buose ? Akelėm mirksės, 
šlaunis ir kitokias įžymy
bes, kuriomis nuo amžių 
amžinųjų garsios, rodys ir 
kalbės ir kalbės ... Kol ku
rį šiaudadūšį įkalbės.

Kartą paklausiau vieną 
vyrą: „Kodėl vyrai nesi- 
braunant į moterų klubus ?” 
Tai jis man ir sako: „O 
kuriem velniam? Tų mote
rų daug daugiau pasauly
je’’. čia jis man paklojo to
kią statistiką, kad išsigan
dau. Tikrai jų daug dau
giau. Čia ir supratau, ko 
jos taip atkakliai į vyrų 
klubus braunasi.

Šioje vietoje man atėjo 
mintis apie pirtis. Dabar 
gerokai išnykusi instituci
ja. Bet dar yra. čia labai 
išskiria lytis. Chicagoje te
ko pasivanoti pirtyje, bet 
nemačiau nei vienos mote
rėlės. O būtų įdomu. Sutik
čiau, kad moterėlės būtų 
įleistos į šią paskutinę tvir
tovę. Tik reikėtų prieš įlei- 
džiant tiksliai pasverti, kad 
vanojimosi suolų nesulau
žytų. O kaip pagalvoji būtų 
įdomu vanotis su kokia at- 
raktyvia moterėle. Aš pa
sirinkčiau iš filmų pasaulio.

Gudresnės moterėles ki
taip galvoja. Tos sako: „Te
gul veikia vyrų klubai. Bent 
žinome, kad jie ne su mer
gom paleistuvauja”. Tikras 
išminties žodis.

Adomas ir Ieva rojuje 
turėjo bendrą klubą. Ir kas 
atsitiko? Nereikia aiškinti. 
Prarado tokį gerą klubą. O 

būtų turėję atskirus klubus. 
Nereikėtų šiandien kas ry
tą į šapą kulniuoti. Kortą 
p u n č iuoti. Gyventomėm, 
kaip rojuje. Ką čia, kaip 
rojuje. Gyventumėm tikra
me rojuje.

Kai kurie fanatikai ar 
fanatikės gali pagalvoti, 
kad propaguoju visišką mo
terų atskirimą nuo vyrų. 
Anaiptol. Yra daug vietų, 
kur vyrai su moterimis gali 
sueiti. Dainų šventėje, šo
kių šventėje, Bendruome
nės susirinkime, valgoma
jame, salione, miegamaja
me, piknike, autobuse, trau
kinyje, ir dar daug vietų.

Vyrai tikrai sutiktų ne
žengti kojos į tokias vie
tas kaip: virtuvė, vaikų 
kambarys, grožio salonas ir 
dar viena kita vieta.

Pabaigai norėčiau pridė
ti vieną kitą žodį iš lietu
viško pasaulio. Jau daug 
metų egzistuoja Lietuvių 
Moterų Dailininkių Sąjun
ga. Ar bent vienas vyras 
pareiškė pretenzijų įstoti? 
Neteko girdėti. Bet, saky
sime, vyrai įsteigtų tokią 
draugiją. Ot pakiltų triukš
mas. Arba labai populiarios 
madų parodos Chicagoje. 
Vyrai dalyvauja tik tiek, 
kad atveža eksponatus ir 
patys smunka į artimiau
sią saliūną.

O dabar jau tikrai pa
baigai sušunku: kur teisy
bė? O teisybė vaizduojama 
moteris su užrištom akim. 
Va čia tai pataikyta.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

ŠLĖKTŲ KILMĖ
žmogų iš molio nulipdė, 

o jau ponus iš geresnio ko. 
Užmaišė Dievas kvietinės 
tešlos, atlėkė šuva ir su
ėdė tešlą. Tai Dievas užsi- 
širdijęs šunį už uodegos, 
kad duos į akmenį — iššo
ko Kaminski, į beržą — 
Beržinski, į guobą — Guo- 
binski, į klevą — Klevinski.

O „drobny szlachta”? 
(smulkūs bajorai).

Dievas pakratė šunio uo
degą — ir išbyrėjo „drob
ny szlachta”.

Iš lietuvių tautasakos 
(Lietuvių etiologinės 

sakmės)

SECURITY 
OFFICERS 

Become part of the legend. 
Severai excellent openings 
for reliable individuals witn 
good work records.

$5 4- Per Hour 
Part time, weekends and 
holidays.

(617) 676-3055

Apply in person at
373 Second St.,

FalI River, Mass. 02721
Equal Opport. Employer m/f/h/v 

(30-32)

AUTO
TECHNICIANS

„A, B. & C” 
NEW CAR PREP.

Ultra modern service dept. for one 
of N. J.’s leading Auto Dealers has 
immed. Openings for the above posi
tions. i f you have the desire for lop 
$$$, full co. benefits/Medical, plūs 
much more — apply today! Contact 
ED MARSH AT 201568-4400

MARMAC NISSAN
136 ENGLE STREET, 

ENGLEWOOD. N. J. 07631
(30-32)

TA MOŠŲ LAIKINOJI... KAUNAS J. Digrys (2)
Visas 

miesto centras, išskyrus Senamiesti, ir 
visi nauji priemiesčiai į šiaurę, Kalnie
čiai, Murava ir Dainava, priklauso Leni
no rajonui. Senamiestis ir Vilijampolė su
daro Požėlos rajoną. Jam, berods, pri
klauso ir Aleksotas, Linksmadvaris ir 
nauji pietiniai Kauno priemiesčiai Juli- 
janava, Freda, Birutės I ir Birutės II prie
miesčiai.

Privačių namų Kaune, kaip ir Vilniuje 
statytis negalima. Tai apeinama nelega
liai perkant žemę, tikriau sakant, paper
kant aplinkinių kolūkių pirmininkus, kad 
jie leistų ant jų žemės pasistatyti privatų 
namą. Tai daroma namo statytoją įrašant 
į kolūkio sąrašus, kai tuo tarpu jis turi 
tarnybą ir dirba kurioje nors Kauno 
įstaigoje. Už žemę mokama apie 5.000 ru
blių. Su plačiai išvystytu autobusų tink
lu, apimančiu miestą ir apylinkes, tarny
ba mieste yra pasiekiama nesunkiai, o ir 
automobilių Kaunas, berods, turi dau
giausia visoje Sovietų Sąjungoje.

Per paskutinius dešimt metų Kauno 
centras labai pasikeitė. Iki maždaug vidu
rio septyniasdešimtųjų metų Kaunas bu
vo labai apleistas. Išskyrus butus, naujų 
didelių pastatų buvo nedaug, seni pasta
tai neremontuojami. Tuo laiku buvo su
daryti planai atnaujinti Kauno centrą. 
Laisvės alėja uždaryta mašinų judėjimui 
ir pradėta paversti pėsčiųjų alėja. Po 
1940 metų sovietų okupacijos, Laisvės

alėja pavadinta Stalino prospektu. Po jo 
mirties, viešai nieko neskelbiant, sugrą
žintas senas vardas. Pirmukart autobuso 
konduktoriui garsiai pasakius, kad sekan
tis sustojimas „Laisvės alėja“, keleiviai 
ko iš suolų neiškrito.

Po Kalantos susideginimo miesto sode, 
Lietuvoje kalbėjo, kad Kaunas tapo „re
žiminiu“ miestu, ir ekonominiai buvo 
skriaudžiamas. Dabar, atrodo, tai jau 
praėjo. Laisvės alėja naujai išgrįsta nuo 
vieno krašto iki kito, visi pastatai, ar 
bent jų fasadai atremontuoti, o ant Dau
kanto gatvės kamipo, kur buvo kinas 
Triumfas, pastatyta nauja universalinė 
krautuvė Merkurijus, kuria kauniečiai 
laibai didžiuojasi.

Įgulos bažnyčia paversta paveikslų ir 
vitražų galerija. Joje patalpinta Karo 
Muziejaus sodelyje stovėjusi Laisvės sta
tula, berods, sukurta skulptoriaus Zikaro. 
Kadangi Laisvės alėjoje autobusai nekur
suoja, Donelaičio gatve judėjimas vyksta 
vakarų kryptimi, pasisuka kairėn į Ožeš
kienės gatvę, vėl kairėn į Laisvės alėją, 
tada pro buvusią „Aušros“ berniukų gim
naziją, kuriai pridėtas dar vienas aukš
tas, sukama 'į Kanto, dabar Majakovskio 
gatvę, ir į Kęstučio gatvę, kuria judėji
mas vyksta tik rytų kryptimi.

Valstybinis teatras prieš porą metų bu
vo atremontuotas, šaligatvyje prie įėji
mo buvusios varinės lentos, primenančios 
pasikėsinimą prieš min. pirm. Valdemarą,

per kuirį buvo nušautas lt. Pranas Gudy- 
nas, dabar jau nėra. Taip pat nėra jokių 
ženklų, išskyrus kartais nakties metu pa
dedamas gėles, kur susidegino Romas Ka
lanta.

Daug gatvių vardų dabar yra pasikeitę. 
Savanorių prospektas yra Raudonosios 
armijos, Vytauto prospektas — Lenino, 
Juozapavičiaus — Vinco Kapsuko, Pu
tvinskio gatvė — Salomėjos Nėries, Pre
zidentūros — Felikso Dzeržinskio gatvė. 
Bet daug yra likusių tų pačių vardų: 
Kęstučio, Donelaičio, Maironio, Mickevi
čiaus, Daukanto, Vilniaus. Rotušės aikš
tė liko Rotušės aikšte, bet Vienybės aikš
tė tapo Juliaus Janonio aikšte ir joje sto
vi Lenino stovy I-a.

Nors pokario metais Kaunas pradėjo 
skėstis į visus šonus (namais apsistatę 
Jiesios, Fredos šlaitai, išsiplėtė gyvenvie
tės apie Maistą Aleksote, o paplente net 
iki Garliavos), dabar miesto plitimas yra 
sukoncentruotas į šiaurę. Buvusiuose Ei
gulių, Kalnicos, Muravos ir Girstupio kai
muose pristatyta daugiaaukščių, 10-12 
aukštų namų. Sukurti nauji priemiesčiai 
vadinasi Eiguliai, Kalniečiai, Dainava ir 
Murava, kurie tęsiasi nuo rytinio Neries 
kranto iki Nemuno ties Pažaisliu. Nemu
nas yra užtvenktas šiek tiek aukščiau Vi- 
čiūnų esančios, berods, Velnio salos. Už
tvanka susidaręs vandens plotas dabar 
vadinamas Kauno mariomis. Kauniečiai 
čia gali maudytis, buriuoti, irstytis, stovy
klauti. Pietiniame krante yra eilė kolek
tyvinių sodų. Kolektyviniai sodai prasidė- 

(Nukelta į 8 psl.)
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LOS ANGELES
TAUTOS ŠVENTĖ

ALT S-gos Los Angeles 
skyrius š. m. rugsėjo 6 d., 
sekmadienį, ruošia tradici
nį Tautos šventės minėjimą 
šv. Kazimiero parapijos sa
lėje.

Kalbės viešnia iš Chica
gos visuomenininke Matil
da Marcinkienė. Meninę 
programą atliks pianistė 
Raymonda Apeikytė ir L. 
A. Dramos Sambūrio nariai 
Vincas Dovydaitis ir Anta
nas Kiškis.

Po minėjimo vaišės ir pa
bendravimas. Visuom e n ė 
kviečiama gausingai daly
vauti.

• Onos Razutienės bio
grafijos knygai paruošti ir 
išspausdinti yra susidaręs 
komitetas. Atsiminimų raš
tus, fotografijas ir kitą me
džiagą renka Danguolė Var
nienė. Redaktorium pa
kviestas Algirdas Gustaitis. 
Prel. Jonas Kučingis prisi
dedąs knygai išleisti lėšų 
organizavimo darbe. Ona 
Razutienė, pradžios mokyk
los ir tautinių šokių moky
toja, mirė vasario 28 d.

• Broniaus Budriūno mu
zikinės kūrybos ir bendrai 
gyvenimo veiklos aprašymo 
knygą yra paruošta ir ati
duota spausdinti, tik išlei
dimas užsitęsė lietuvių 
spaustuvėms raidžių rinkė
jų ir kitokių specialistų sto
kojant. Parašė Rūta Klevą 
Vidžiūnienė.

• Prel. Jono Kučingio, 
daug metų klebonavusio šv. 
Kazimiero parapijoje, bio
grafinę knygą rašo Rūta 
Klevą Vidžiūnienė. Planuo
jama išspausdinti prieš 
prel. J. Kučingio 80 metų 
amžiaus sukaktuves. Jis yra 
gimęs 1908 m.

• Tautinių namų direkto
riai yra nutarę paruošti ir 
išspausdinti šios organiza
cijos istorinę knygą, apra
šant, kaip tie namai steigti, 
kas buvo steigėjai, kokie 
darbai atlikti ir t.t. Be raš
tų būsią ir fotografijų.

• Lietuvio žurnalisto, 
Liet, žurnalistų sąjungos 
laikas nuo laiko išleidžiamo 
straipsnių rinkinio, naujas 
numeris jau senokai pa
ruoštas, bet spaustuvė nu- 
delsusi išspausdinimą. Vyr. 
redaktorė yra Klevą Rūta 
Vidžiūnienė, sąjungos vyr. 
valdybos pirmininkė.

• Skautai ir skautės nuo
liepos 25 d. iki rugp. 8 d. 
stovyklavo nuosavoje sto
vyklavietėje San Bernardi
no kalnuose. Stovyklos vir
šininkai pakaitomis buvo T. 
Dabšys ir Albinas Sekas. 
Komendantas — V. Svi- 
derskas. Ūkvedis A. Kiš
kis. Šeimininkės — R. Mu- 
lokienė, L. Baipšytė, V. Če
kanauskaitė. Slaugė — K. 
šermukšnienė ir A. Venc
kienė. Iždininkė I. Sekienė. 
Skaučių pastovyklės virši
ninkėm pakaitom buvo D. 
Giedraitienė ir R. Navickai
tė. Komendantės — B. No- 
vickvtė ir G. Radvenytė. 
Paukštyčių vadovės — L. 
Baipšytė ir U. Mulokaitė. 
Skautų pastovyklės virši
ninkai buvo A. Gedgaudas 
ir R. Jarašūnas. Vilkiukų 
vadovas A. Kašelionis. Sto
vyklavo 60 su viršum jaunų 
skautų ir skaučių. Stovyk
lavietė skautų ir rėmėjų lė
šomis nupirkta 1966 m. ir 
kasmet įrengimai pagerina
mi. (kj)

FOOD SERVICE MGR.
FULL TIME

Position for individual with bachelor 
degree in food—rilltrition preferred. 
Būt will consider 90 hour food service 
course with I year full time experi- 
ence.

WATERVIEW NURSING CENTER
536 RIDGE ROAD

CEDAR GROVE, N. J. 07009 
For interview.

E. O. E.
(31-38)

CHICAGO
VASAROS GEGUŽINĖS

Vasaros metas, pagal įsi
vyravusį paprotį, dažniau
siai skiriamas atvangai — 
pramogoms gamtoje. Tik ką 
atvykus į šį kraštą, radome 
pritaikytų ir gerai vei
kiančių gamtos kampelių, 
kuriuose buvo ruošiamos 
gegužinės. Pastaruoju metu 
tos vietovės išnyko, nes 
miestas išsiplėtė ir pavertė 
gyvenamosiomis vietomis. 
Dabar gegužinės dažnai 
vyksta nebe gamtoje, bet 
salėse, tik retais atvejais 
privačiose sodybose. Gegu
žinių antplūdis labai di
delis, nes čia veikia įvai
rūs klubai, organizacijos ar 
jų skyriai. Dažną sekma
dienį priskaičiuojame po 
3-5 gegužines, o žmonių dar 
visose pakankamai atsilan
ko, nors kiekvienais metais 
vis mažėja. Jaunimas į ge
gužines, kaip ir kitus ren
ginius, neatsilanko, o vy
resnieji pradeda pavargti.

Gal lengviausiai yra su
ruošti gegužinę, nes čia ne
reikia kultūrinės ar pramo
ginės programos ir dažnai 
net muzikos, o pasitenkina
ma plokštelėmis ar garsia- 
juostėmis. Bufetas, baras ir 
dovanų paskirstymas, tai ir 
visa programa. Dovanos ne
sunkiai sunešamos, nes at
liekamų niekučių ar vertin
gesnių daiktų dažno namuo
se yra pakankamai. Ne vie
nas džiaugiasi padidinęs na
muose erdvę ir padaręs ge
rą darbelį. Dažnai tie patys 
daikteliai keliauja iš vienos 
vietos į kitą, nes laimikis 
atiduodamas kitam klubui.

Betgi ir gegužinės turi 
savo prasmę ir reikšmę. Su
ėję žmonės pabendrauja, 
aptaria politinę padėtį, 
"pertvarko” pasaulį, pabak

snoja vieną kitą veiksnį ar 
vadovą, iš gauto pelno nu
meta dešimkę ar kitą spau
dai, radijui, nors už jų ren
ginio garsinimą, stengiasi 
sąskaitos išvengti, kad dau
giau pelno liktų.

Kartais ir gegužinės tu
ri gerų tikslų ir gautą pel
ną atiduoda spaudai ar ra
dijui.

Viena tokių gegužinių 
įvyko Beverlv Shores, Ind.., 
Pocių sodyboje ir gautą pel
ną apie 700 dol. paskyrė 
Dirvai remti.

Pocių sodyba yra netoli 
Michigano ežero, ant kal
niuko, ąžuolų pavėsyje. Ge- 
gužinėn susirinko iš viso 
pasviečio virš šimtas sve
čių. čia jie pabendravo, su

INTERNATIONAL
RŪTA PAUPERIENĖ, įstaigos vedėja 

1987 METŲ KELIONĖS J LIETUVĄ

G. T. INTERNATIONAL dėkoja visiems savo klijen- 
tams, kurių dėka buvo pilnai išparduotos š. m. kelionės į 
Lietuvą. Ribotas skaičius laisvų vietų lieka paskutiniame 
š. m. ture išvykstantis rugsėjo 18 d. Kviečiame skubiai re
gistruotis!

NR. 8706 Rugsėjo 18 d.
lšNewYork’o/Boston’o $1,695.00
Iš Chicagos $1,795.00
Iš Clevelando $1,769.00
Iš Detroito $1,789.00
IšTampa’os $1,839.00
Iš Los Angeles / Seattle $1,895.00
Sutrumpintos kelionės maršrutas: 1 naktis Maskvoje, 
10 naktų LIETUVOJE, 1 naktis Copenhagoje.
Pilnos kelionės priedas $140.00

NR. 8707 Lapkričio 6—lapkričio 22 d. — OPEROS IŠVYKA
Iš New York'o $1,950.00
Maršrutas: Stockholm’as 2 naktys, Maskva 3 naktys, 
Leningradas 3 naktys, Budapest’as 3 naktys, Copenhaga 
3 naktys. Viso 10 operos ir baleto spektaklių.

Kaina (nakvojant dviese kambaryje) jskaito visas susisiekimo išlaidas, vieš
bučius, maistą Lietuvoje, jvairias ekskursijas ir daug kitų priedų.

Pageidaujant tolimesnių kelionės detalių prašome kreiptis, prisiusime brošiū
ras.

Tarpininkaujame perkantiems automobilius. 
Padedame sutvarkyti dokumentus iškvietimams.

G.T. International, Ine. 10401 Robertą Rd., 
Palos Hills, IL 60465 
Tel: (312)430-7272

sitiko iš toliau atvykusius 
ir senai sutiktus draugus, 
pažįstamus. Kazimieras Po
cius yra nepailstantis visuo
menininkas ir tautinės 
spaudos rėmėjas. Ir geguži
nėje, suruoštoje talkos bū
du, darbavosi ir aukojo, kad 
tik gautų didesnį pelną ir 
galėtų įteikti Vilties drau
gijai, leidžiančiai Dirvą. 
Prasmingas darbas duoda ir 
gerus vaisius. (aj)

Hiring Today! Top Pay! 
Work at Home. No expe- 
rience needed. Write Cot- 
tage Industries 1407’Zj Jan
kius, Norman, Oklahoma 
73069. (28-31)

KAUNAS
(Atkelta iš 7 psl.)

jo vokiečių pavyzdžiu, kur miesto butų 
gyventojai turėdavo nedidelius sodelius 
užmiestyje su mažais pastatėliais 'įran
kiams. Lietuvoje šie maži pastatėliai iš
augo į namus su rūsiais, virtuvėmis, vo
niomis. Kelis kartus buvo grasinama ko
lektyvinių sodų namų statybą apriboti, 
bet kol kas jie tebeegzistuoja. Pažaislio 
vienuolynas ir bažnyčia yra restauruoja
mi ir paversti į muziejų.

Visi Kauno mieste prieš karą kariuome
nės turėti pastatai ir dabar yra kariuo
menės žinioje. Karo Mokykloje stovi pa
rašiutininkų divizija, kurios kariai nešio
ja žalias beretes. Į šią diviziją retkarčiais 
atvažiuoja Korėjos lėktuvo nušovimo me
tu pagarsėję generolas Ogarkov, kuris yra 
Lietuvos „atstovas“ Aukščiausioje Sovie
tų Sąjungos taryboje. Visi kareivinių pa
statai apleisti, buvę baltai nukaitintais 
akmenimis nužymėti keliukai duobėti, gė
lynai išmindžioti, šaudykloje pristatyta 
keliaaukščių namų.

Nemunas prie Kauno nė žiemą neuž
šąla, vandens jame nedaug. Pastatymas 
užtvankos panaikino potvynius, kurie 
laikas nuo laiko nusiaubdavo žemesnes

Kauno vietas. Dėl žemo vandens lygio pa
naikintas ir taip vadinamas žiemos uos
tas prie Karmelitų ir paverstas parku. 
Nemunu daug laivu neplaukioja. Iš Vili
jampolėje esančios prieplaukos, į Nidą ir 
Klaipėdą galima nuplaukti su hidrofoili- 
niu laivu „Raketa“.

Daug Kaune padaryta restauruojant 
senamiestį. Rotušės aikštės rytiniame šo
ne atremontuotuose ir restauruotuose pa
statuose yra „Gildijos“ restoranas, rūsy
je alaus baras. Atremontuoti visi Rotu
šės aikštę supantieji pastatų fasadai. Pro 
katedrą-baziliką vyksta daug judėjimo, 
einančio iš Aleksoto į Vilijampolę. Vil
niaus gatvė dabar yra restauruojama ir 
paverčiama pėsčiųjų gatve. Ateityje iš 
Rotušės aikštės bus galima nueiti iki Vy
tauto parko nesutinkant automašinų.

Nors daug Kaune yra padaryta’ restau
ruojant Laisvės alėją ir senamiestį, bet 
daug dar yra ir trūkumų. Pagrindinis jų 
yra neturėjimas kanalizacijos tinklo ir 
valymo priemonių. Praktiškai dabar ka
nalizacija aprūpinta miesto dalis yra cen
tras ir naujieji šiauriniai priemiesčiai. 
Bet atlaikos leidžiamos į Nemuną ir Nerį 
beveik visai nevalytos. Nemune, žemiau 
Kauno — Kulautuvoje, Kačerginėje, Lam
pėdžiuose — vanduo užterštas.

Nemažiau rūpesčio kelia ir į šiaurę nuo 
Kauno Jonavoje pastatytas azotinių trą

šų fabrikas, kurio atlaikos randa kelia į 
Neries ir Nemuno vandenis. Nors yra pi
nigų pastatyti naujus fabrikus, bet kai 
reikia įrengimų aplinkai apsaugoti, pini
gų pritrūksta.

Senieji Kauno priemiesčiai, Šančiai, 
Aukštoji Panemunė, Aleksotas, Vilijam
polė, tik apie dvidešimt metų po karo bu
vo aprūpinti vandentiekiu. Aleksote esan
tis „Maisto“ fabrikas tebesinaudoja dar 
prieš karą statytais užteršto vandens va
lymo įrengimais.

Važiuojant iš Vilniaus į pietinę Lietu
vą, Suvalkiją, Kauną dabar galima ap
lenkti Nemuną pervažiuojant per užtvan
ką ties Petrašiūnais, šalia kelio per pyli
mą eina ir geležinkelio linija, kuri apeina 
Žaliąjį tiltą ir tunelį. Ir plentas, ir gele
žinkelis ties Garliava įsijungia į anksčiau 
buvusį Kauno-Marijampolės plentą ir ge
ležinkelį.

Vilijampolėje esanti pramonė visą savo 
užterštą vandenį leidžia į Nemuną ir Ne
rį. Ties Vilijampolės tiltu, priešais pi
lies griuvėsius. Neryje aiškiai matosi už
teršto vandens plotai.

Per Nerį pastatytas antras tiltas, kuris 
sujungė Utenos gatvę su buvusia Varnių 
gatve Vilijampolėje. Anksčiau toje vieto- 
je buvo keltas. Dar aukščiau per Nerį pa
statytas Vilniaus-Klaioėdos autostrados 
tiltas. (Europos Lietuvis )
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Dar keli brūkšniai mecenato
Simo Kašelionio portretui

Daugiau negu prieš vie
nerius metus — 1986. VII. 
16 — mirė kasmetinis "Dir
vos” novelių konkurso me
cenatas, geros širdies lietu
vis ir doras dzūkas Simas 
Kašelionis. Mirė, berods, iš 
Chicagos sugrįžęs į St. Pe- 
tersburgą, kur jis pastaruo
ju metu gyveno, neprigyjęs 
Ilot Springse, Arkansas 
valstijoje, kur pradžioje iš 
Chicagos buvo nusikėlęs. 
Mano buvęs geras bičiulis 
Simas Kašelionis šv. Kazi
miero kapinėse Chicagoje 
palaidotas šalia humoristo 
Albino Valentino. O su tuo 
linksmu žemaičiu draugai 
buvo ir Simas, ir aš, ir a. a. 
Al. Baronas ir daug kitų. 
Viliuosi, kad Simui nėra 
liūdna ilsėtis šv. Kazimiero 
kapinėse, klausant Albino 
pasakojimų apie žemaičių 
vaiduoklius, velnius ar per 
gatvę bėgantį jau šeiminin
kės nupeštą, iš keptuvės 
pakilusį klebono kalakutą, 
kuris prieš tai buvo prisile- 
sęs degtinėje buvusių, bet 
jau į kiemą išmestų vyšnių.

Su Simu Kašelioniu mane 
1950 m. New Yorke supa
žindino poetas Leonardas 
Žitkevičius.

Prisimenu, kad Leonardo 
Žitkevičiaus s u p ažindinti, 
bene po mišių Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, kartu 
su S. Kašelioniu ir kitais 
vykom prie A. Bimbos re
daguojamos komunistinės 
"Laisvės” namų, kur kaž
kokia proga buvo surengtas 
lietuviškų kruvinojo Stali
no bernų piketavimas. Ta
da ką tik buvom suvažiavę 
per Atlantą į Ameriką, visi 
ant Stalino didžiai įšėlę, 
kad dėl jo baubo turėjom 
palikti Lietuvą, tad ir pike
tuotojų susirinko labai 
daug. Nors šiuo laiku da
lis tų, kurie tada piketavo 
komunistus, lėktuvais vėl 
skrido per Atlantą, šiuo 
kartu keliaudami į okup. 
Lietuvą. Beveik 40 metų 
praėjus dalinai ten kiek su
švelnėjo režimas, dalinai 
pasikeitė ir mūsų pažiūros 
tėvynės pavergėjo atžvil
giu. Išaugo jau ir ta karta, 
kuri nematė gyvenime ko
munizmo santvarkos, ne- 
pergvveno išvežimų siaubo 
ir Sibiro kančių bei grau
džios nedalios.

Apie 1952 m. su Kašelio
niu vėl susitikom Chicago
je, kai jis čia persikėlė iš 
New Yorko, ir iki jo mir
ties išlikom artimi draugai. 
Paskutinį kartą pasimatėm 
pernai birželio 19 d., kai aš 
lankiausi Chicagoje, o Si
mas taip pat ilgesniam lai
kui čia buvo atvykęs.

Mano paskatintas poetas- 
klasikas Leonardas Žitkevi
čius laiške Simą Kašelionį 
taip apibūdino: "Su a. a. 
Simu Kašelioniu užmezgiau 
malonią pažintį Augsburge, 
Vokietijoj, kada jis buvo 

’žiburių’ a d m inistracijos 
tąlkininku, o aš dirbau to 
laikraščio redakcijoj. Vė
liau susitikom New Yorke, 
ir čia su juo teko ’dypukiš- 
kai’ pasiausti. Ir Augsbur
ge, ir New Yorke a. a. Si
mas išliko ’dypuku’ pačia 
geriausia to žodžio prasme, 
t. y. idealistu, kovojančiu su 
tais, kurie jį privertė pasi
traukti iš Lietuvos, kartu ir 
iš mielos Dzūkijos.

"Dypukas ir dzūkas — 
tie du žodžiai, man rodos, 
geriausiai jį charakteriza
vo. Dzūkiškai nuoširdus, ge
raširdis ir linksmas. Saky
čiau, net poetas, nors eilių 
ir nerašydavo. Kalbėdavo 
apie romaną, kuriam buvo 
sumezgęs įdomią fabulą. 
Tačiau žinojau, kad jis to 
romano niekada neparašys. 
Apie būsimą savo mecena
tystę niekada nekalbėdavo. 
Nenujautė, kad ketvirtį 
šimtmečio (net ii* ilgiau) 
jam teks būti tokiu vienin
teliu lietuvių literatūros 
mecenatu, apie kurį rašys 
net didelį tiražą turintieji 
angliški laikraščiai.

”A. a. Simo Kašelionio 
gyvenimo vingiai lieka ma
žai težinomi. Net ir aktyvūs 
tautininkai, kurių ideologi
ja Simui buvo artimiausia, 
mažai ką apie jį tepasako. 
Buvo našlaitis. Daug kentė
jo nuo abiejų Lietuvos oku
pantų. Kartą, būdamas 
mirties akivaizdoje, kaip 
jis pats pasakojo, galvojo 
vien tik apie savo mielą te
tą Janavičienę.

"Nors į Chicagą nukelia
vusio Simo jau niekada ne
besutikau, bet iš jo gera
širdiškos idealistinės veik
los sprendžiu, kad jis ir pa
siliko toks, koks buvo: dy
pukas ir dzūkas.”

★

šis Dzūkijoje savo laiku 
mokytojavusio vabalninkė- 
no poeto Leonardo Žitkevi
čiaus pateiktas Simo Kaše
lionio apibūdinimas atveria 
mažai kam žinomą faktą, 
kad Simas svajojo rašyti ir 
romaną. Bet šios svajonės 
net nepradėjęs įgyvendinti, 
vistiek pasiliko nuoširdus 
dypukas ir dzūkas, ir savo 
vardą ilgam laikui paliko, 
daugiau negu ketvirtį šimt
mečio buvęs ir po mirties 
esąs "Dirvos” novelių kon
kursų mecenatas.

Su Simu Kašelioniu Chi
cagoje dažniausiai susitik
davome lietuviškuose ren
giniuose, prie barų pasisu
kiodavome piknikuose, lie
tuviškose užeigose, kurių 
anais laikais buvo pilnas 
Bridgeportas, Brighton ir 
Marąuette Parkai. Tais lai
kais mūsų dienos po tiesio
ginio darbo, plaukė, galima 
sakyti, bohemiškai. Tačiau 
Simas po kurio laiko dingo 
iš lietuviškų barų, rečiau 
pasirodydavo renginiuose ir 
nuo 1963 m. jo pavardę pra

dėjau regėti ”Dirvos” pus
lapiuose, kaip to laikraščio 
skelbiamo novelių konkursų 
kasmetinio mecenato. Kar
tą susitikęs ir paklausiau: 
"Iš kur toks turtingas ta
pai?” Į tai Simas tvirtai at
sakė: ”Ko nebeprageriu ir 
sutaupau, tą skiriu novelių 
konkursams".

1973 m. kovo mėnesį su
ėjus 10 metų, kai jis yra 
"Dirvos” konkursų mecena
tas, S. Kašelionis vėl atvy
ko į mano namus Chicago
je ir ta proga papasakojo 
savo biografijos svarbes
nius bruožus, kuriuos čia 
sutrauktai pakartosiu

Simas Kašelionis į po
grindžio veiklą įsijungė jau 
per pirmąjį bolševikmetį 
paskatintas savo pirmosios 
mokytojos pradžios mokyk
loje Vladislavos Arminaitės 
taip pat pirmuoju bolševik- 
mečių tartų žodžių: "Jūs 
galit mane sukapoti ir ki
taip sunaikinti, bet aš savo 
mokinių nemokysiu netie
sos !”

Vokiečių okupacijos me
tais dirbdamas Alytaus aps. 
viršininko įstaigoje, platino 
pogrindžio spaudą, kurią 
nuvykęs į Kauną pats pa
siimdavo arba prisiųsdavo 
redaktorius Br. Daunoras. 
Alytuje Simui teko plačiai 
bendradarbiauti su vėles
niuoju ir paskutiniu Lietu
vos partizanų vadu Įeit. 
Adolfu Ramanausku, kuris 
buvo pagautas 1956 m. ru
denį Vengrijoje vykusio 
sukilimo metu ir vėliau nu
teistas mirti.

Už pogrindžio veiklą Ka
šelionis buvo suimtas 1943 
m. gegužės 12 d. Alytuje. 
Perėjo Alytaus, Marijampo
lės ir Kauno kalėjimus, vė
liau buvo perkeltas į Pra
vieniškes. Iš čia apie aštuo
nis šimtu kalinių išvežė 
į Flossenbergą, kur daugu
ma jų žuvo. Tuo tarpu S. 
Kašelioniui likimas buvo 
palankesnis: jis pateko į tą 
kalinių grupę, kuri buvo iš
vežta priverčiamiems dar
bams į Reichą. Frontui ar
tėjant prie Berlyno, pabė
go iš kalinių grupės ir atsi
dūrė Berlyne, čia susirado 
busimąjį Sibiro kankinį 
Antaną Valiukėną ir šis S. 
Kašelioniui parūpino doku
mentus, su kuriais galėjo iš 
tuometinio Reicho sostinės 
pasiekti Vakarus.

Prieš 1973 m. Simas Ka
šelionis už kalėjimuose ir 
koncentraci j os stovyklose 
išbūtas dienas iš Ženevos 
gavo 900 dolerių vertės če
kį ir juos padėjo į savo san
taupas banke, iš kurių iki 
savo mirties dar 11 metų 
skyrė premijas "Dirvos” 
novelių konkursams ir taip 
pat romanui "Aušros” su
kaktuvinių metų proga. Iš 
to išplaukia gal ne daug 
kam žinomas faktas, kad 
pinigai, po daugelio metų

Du draugai, kurie dabar ilsisi tose pačiose šv. Kazimiero 
kapinėse Chicagoje, Aloyzas Baronas ir Simas Kašelionis.

V. Noreikos nuotr.

gauti už nacių kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyklo
se patirtas kančias, taip pat 
atiteko "Dirvos” konkursų 
laimėtojams ir tas atvejis 
mūsų literatūros istorijoje 
kažin ar nebus unikumas.

Tad trumpai surašiau tai, 
ką pats Simas man papasa
kojo apie save Chicagoje 
1973 m. kovo mėn. pradžio
je. Po to S. Kašelioniui bu
vo lemta išgyventi dar 13 
metų. Prieš devyneris me
tus išsikėliau iš Chicagos ir
S. Kašelionio ilgai nebema
čiau.

★
Praeitų metų pavasarį 

man Chicagoje teko būti 
dviems atvejais: gegužės 
mėnesį, kai Dainavos an
samblis pastatė "Lietuviš
kas vestuves” ir birželio 
mėn., kai vyko "Viliaus Te
lio" spektakliai, Chicagos 
Lietuvių operai minint sa
vo veiklos 30 m. sukaktį. 
Tuo metu ilgesniam laikui 
į Chicagą buvo atvykęs ir 
S. Kašelionis,. nusikėlęs gy
venti jau į lietuviškąjį St. 
Petersburgą, nes, kaip jis 
sakė, Arkansas valstijoje 
gyventi nuobodu, nes maža 
lietuvių.

Birželio 19 d. Chicagoje 
lankėsi Baltimorėje gyve
nantis biržietis inž. Vilius 
Nastopka. Vežiuodamas jį 
po Chicagą, užvežiau ir į 
Vlado Andrijausko barą 
Marąuette Parke, kur visa
da gali sutikti ir lietuvių.

Mano nustebimui, šį kar
tą bare radom ir S. Kaše
lionį. Jis siūlė mums gerti 
ir primygtinai klausė, kada 
grįšim į laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą. Man tas 
klausimas atrodė ir juokin
gas, ir pasenęs, ypač sosti
nėje iš arti stebint šių laikų 
didžiosios demokratinės ga
lybės užsienio politiką ir 
kartu bailumą. Tačiau Si

mas tvirtino, kad jis, nors 
jau sudarė testamentą ir 
pinigus palieka geriems 
tikslams, bet į laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą jis dar 
tikrai sugrįšiąs . ..

Nepraėjus nė mėnesiui 
nuo to atmintino susitikimo 
Chicagoje, spauda ir radi
jas pranešė žinią, kad Si
mas Kašelionis staigiai mi
rė ir palaidotas Chicagoje 
šv. Kazimiero kapinėse, ša
lia kito mano artimo drau
go Albino Valentino. Jis 
gerajam Simui dabar seka 
pasakas ne tik apie žemai
čių velnius ir vaiduoklius, 
bet ir apie lietuvį Gaidama
vičių, kuris Amerikoje save 
pasivadino Gadem ...

VI. R.

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

Vinco Gelgoto plaukų kir
pyklos kainos: pensinin
kams ir vaikams $4.00, vy
rams $8.00 už reguliarų 
plaukų nukirpimą. 687 East 
185 Street.

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

Skaitykit ir platinkit 
D I R V 4
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FILATELIJA ją,
Nr.7 Antanas Bernotas

JAV išleido šiuos naujus 
pašto ženklus: 1. Liepos 4 
d. išleistas 22 centų pašto 
ženklas Delaware valstijai 
paminėti. Piešiny parodytas 
valstijos herbas.

Rašė poeziją ir noveles, kur 
pavaizdavo pietiečių gyve
nimą. Pirmoji jo novelė The 
Soldier’s Pay (Kareivio al
ga) buvo išspausdinta 1926 
m. Už savo raštus gavo dvi 
Pulitzerio premijas, o 1949 
m. — Nobelio literatūros 
premiją.

Delaware valstija yra 
prie Atlanto į pietus nuo 
Mary lando valstijos. Ji už
ima 2057 kv. mylių plotą ir 
turi apie 573,000 gyvento
jų, kurie daugumoje verčia
si žemės ūkiu, paukščių au
ginimu ir žvejyba. Valstija 
buvo viena iš trylikos, kuri 
1787 m. priėmė bendrą JAV 
konstituciją. Manoma, kad 
valstija gavo vardą nuo bri
tų gubernatoriaus De La 
Warr, kuris čia lankėsi 1611 
m. Vėliau šiuo vardu vadi
nosi vietos indėnai. Valsti
jos sostinė yra Dover mies
tas, turįs apie 17,000 gy
ventojų. Kitas didmiestis 
yra Wilmington, turįs apie 
80,000 gyv.

2. Rugpiūčio 3 d. išleis
tas 22 centų pašto ženklas 
rašytojui William Faulkner 
pagerbti.

šios apžvalgos Nr. 3 š. m. 
buvo aprašyti Rytų Vokie
tijos išleisti pašto ženklai, 
skirti linijos Mukran — 
Klaipėda atidarymui.

lane buvo mokytoju. 387 m. 
kartu su sūnum buvo pa
krikštytas šv. Ambrazie
jaus. 391 m. buvo įšventin
tas kunigu, o vėliau Hippo 
vyskupu. Parašė keliasde
šimt tomų iš filosofijos, teo
logijos, etikos ir kitų baž
nyčios mokslų. Vėliau pa
skelbtas šventuoju. Jo šven
tė yra rugpiūčio 28 d. Vė
lesniais amžiais buvo įsteig
tas vienuolių augustijonų 
ordenas. Ir Lietuvoje vie
nuoliai augustinai įsikūrė 
Vytauto Didžiojo laikais ir 
turėjo savo bažnyčias Lie
tuvos Brastoje, Gardine, 
Vilniuje, Kaune ir kitose 
vietose.

Lithuanian Credit Union
— Lietuviu kredito kooperatyvas 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE
767 East 185th St.
Cleveland, Ohio 44119
Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuviu kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS UŽ: 

TAUPYMO SĄSKAITAS 
CERTIFIKATUS 
IRA SĄSKAITĄ 
PENSIJŲ ČEKIŲ 

SĄSKAITĄ 
(DIRECT DEPOSIT)

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS: 
ASMENINIAMS REI

KALAMS. AUTOMOBI
LIŲ PIRKIMUI. NAMŲ 
PAGERINIMUI (HOME 

EQUITY). NAMŲ 
PIRKIMUI (MORGIČIAI).

William Faulkner (1897- 
1952) gimė New Albany 
vietovėje, Mississippi vals
tijoje. Mokėsi Anglijoje ir 
Miss. universitete. Vėliau 
gyveno New Orleane, kur 
vertėsi žurnalisto praktika.

Dabar pasirodo, kad tai 
pačiai progai paminėti ir 
SOVIETŲ SĄJUNGA per
nai išleido 15 kapeikų paš
to ženklą, kuriame parody
tas tas traukinius pervežąs 
laivas, pavadintas MUK
RAN. Kaip buvo manyta, 
tas laivas neplaukioja Kur
šių Mariomis, bet tiesiog iš 
Klaipėdos uosto plaukia per 
Baltijos jūrą iki Ruegeno 
salos, kur greta Sassnitz 
uosto buvo pastatytas nau
jas šiems laikams iškrauti 
uostas, pavadintas Mukran. 
Pirmos dienos antspaudai 
buvo dedami 1986 m. spalio 
2-3 d. Maskvoje, Klaipėdoje, 
Sassnitze ir Rytų Berlyne.

VATIKANAS išleido paš
to ženklų seriją pagerbti 
šv. Augustinui jo krikšto 
1600 metų proga, čia deda
me 400 lirų pašto ženklą, 
kuriame parodytas jo krikš
tas.

Šv. Aurelius Augustinas 
(335-430) gimė šiaurės Af
rikoje iš tėvo pagonies ir 
motinos krikščionės Moni-
kos, kuri vėliau buvo pa
skelbta šventąja. Mokėsi 
vietos mokyklose, vėliau 
persikėlė į Italiją, kur Mi-

Let the 
little children 
come to me.

—Mark 10:14

ST. JOHN OF GOD BROTHERS
'“Serving God’s Special Children”

The Healing Power of Christ takes many forms in today’s world. One 
such form is a ministry to mentally handicapped children and their families. 
For over 400 years the Brothers of St. John of God have brought God’s love to 
handicapped people and their loved ones.

va av va av va av av av Clip and Mail av av va va av av av
Father Fintan VVffitmore, O.H.
Sl John of God Brothers
532 Delsea Drive
Westville Grove, Nevv Jersey 08093
(609) 848-4141

VVrite today 
for more 

information

Please tell me more about becoming a Hospitaller Brother. ADV

Name________________________________________ Age ______
Street________ _ _______________________________________ ,
City ______________________ Statė __________________________
Zip ____________________________Phone _____________________

DETROIT

METINIS SUSIRINKIMAS
Amerikos Lietuvių Tau

tinės Sąjungos Detroito 
skyriaus metinis susirinki
mas įvyks rugpiūčio 23 d. 
(sekmadienį), 12 vai. Onos 
ir česio šadeikų sodyboje, 
28975 Wellington Road, 
Farmington Hills, Mich.

Susirinkime bus. valdy
bos narių ir kontrolės ko
misijos pranešimai, disku
sijos, naujos valdybos ir 
kontrolės komisijos rinki
mai ir svarstybos ateities 
veiklos klausimais. Po su
sirinkimo vaišės. Skyriaus 
nariai, jų šeimos ir kvies
tieji svečiai, pasižymėkite 
šią datą savo kalendoriuje, 
kad nepamirštumėte atvyk
ti į susirinkimą.

VILIAUS BRAŽĖNO 
PASKAITA

Spalio 11 d., sekmadienį, 
tuoj po 10:30 vai. pamaldų 
Vilius Bražėnas šv. Antano 
parapijos salėje skaitys pa
skaitą ”OSI-KGB ilgoji ran
ka”. Paskaita bus papildo
ma trijų koreferentų ta pa
čia tema. Koreferentais su
tiko būti dr. Kazys Karve
lis, Algis Zaparackas ir Sta
sys Garliauskas. Moderato
riumi bus Vytautas Kutkus, 
Lž S-gos Detroito skyrius 
pirmininkas. Detroito lietu
viai prašomi tą dieną neda
ryti kitų renginių, o atvyk
ti ir pasiklausyti įdomios V. 
Bražėno paskaitos.

Paskaitos reikalais rūpi
nasi Lž S-gos Detroito sky
riaus valdyba.

MIRĖ

1987 m. liepos 9 d. Aus
tralijoje, savo namuose mi
rė spaudos bendradarbio, 
fotografo-žurnalisto Kazi
miero Sragausko brolis Jo
nas sulaukęs 82 metus. 
Rugpiūčio 6 d. 10 vai. šv. 
Antano parapijos bažnyčio

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI
Parduodame pinigines perlaidas (money orders), traveler’s 
cheques, priimame telefono, elektros, šildymo ir vandens 

sąskaitas.
KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100,000.
DARBO VALANDOS:

Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 2:30 vai. p. p. 
Penktadieniais nuo 10:00 vai, r. — 6:00 vai. vak.

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r. — 12:00 vai. dienos

Dievo Motinos parapijos patalpose 
18022 Neff Rd.. Cleveland. Ohio 44119

je kun. Alfonsas Babonas 
už Jono sielą aukojo šv. Mi
šias ir pasakė pamokslą, pa
reikšdamas savo ir parapi
jiečių vardu Kazimierui 
Sragauskui užuojautą.

Vargonavo ir giedojo 
muz. Stasys Sližys. Po mi
šių parapijos salėje St. But
kaus kuopos šaulės ir biru
tietės paruošė pusryčius. 
Prieš pusryčius kun. Alfon
sas Babonas sukalbėjo mal
dą ir palaimino valgius, žo
dį tarė ir Kazimierui Sra
gauskui užuojautą pareiškė 
Edvardas Milkus — St. 
Butkaus šaulių kuopos var
du ir Vytautas Kutkus — 
žurnalistų, Lietuvių Fondo, 
ramovėnų ir Lietuvių Ben
druomenės vardu.

DAINAVOS ŠVENTĖ
Rugpiūčio 2 d. įvyko me

tinė Dainavos šventė. Pra
dėta 11 vai. r. Mišiomis.

2 vai. p. p. stovyklos sa
lėje įvyko Dainavos narių- 
šimtininkų susirinkimas, 
kurį pravedė tarybos pirmi
ninkas dr. Vytenis Darnu
sis, sekretoriavo Jonas Ur
bonas. Apie Dainavos įvyk
dytus pagerinimus bei at
liktus remontus papasako
jo V. Damušis, stovyklos fi
nansinį stovį apibūdino iž
dininkas Steponas Smalins- 
kas. Dainavos turto vertė 
yra 174,476 dol. Praeitais 
metais turėta pajamų 
50,384 dol., išlaidų 69,080 
dol.

Dainava turi 13 direkto
rių tarybą. 7 direktorius 
skiria organizacijos, 6 yra 
trims metams susirinkimo 
renkami. Organizacijų at
stovai yra: kun. Viktoras 
Kriščiūnevičius, kun. Al-

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nationvvide IS on yO<Jr •»<<•

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietiniu ir im
portuotu maisto produktu, 
įvairiu skanumynu, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nu skyriuje yra gintaro, 
plokšteliu, audiniu, knygų ir 
lietuvišku sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

ACCOUNTANT — Small co. with 
room to grow needs experienced 
accountant with problem solvinig 
abilities. Bowie Area. Mr. Byrd, 
301-262-9306. (31-33)

fonsas Babonas, Janina Ud- 
rienė, Valentina Bulotienė, 
dr. Vytenis Damušis, Bro
nius Polikaitis ir dr. Ona 
Daugirdienė. Išrinkti: Li
nas Mikulionis, Steponas 
Smalinskas, Vytas Petru
lis, Vytas Čyvas, Marius La- 
niauskas ir Birutė Bublie
nė.. Kandidatai — Mykolas 
Abarius, Jurgis Idzelis. Re
vizijos komisija Romualdas 
Kriaučiūnas ir Regina Šil- 
galienė. Susirinkimas pra
dėtas ir baigtas kun. Vik
toro Dabušio sukalbėta mal
da. Mandatų komisija su
darė: dr. Adolfas Damušis 
ir B. Polikaitis. (ag)
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GRANDINĖLĖ IR 
VIII-JI ŠOKIŲ ŠVENTĖ

VHI-ji šokių šventė turė
tų įvykti 1988 m. liepos 3 
d., Hamiltono mieste, Ka
nadoje.

Clevelando Grandinėlei 
reiktų dalyvauti toje šven
tėje su visomis šokėjų gru
pėmis: studentų, jaunių 
(13-16 m.), vaikų (9-12 m.) 
ir veteranų.

1987-88 metų darbo sezo
nas Grandinėlėje bus pla
nuojamas taip, kad Cleve-

Clevelande. Paradas bus 
sekmadienį, rugsėjo mėn. 13 
d., Grandinėlei numatytas 
pasirodymas tautų progra
moje rugsėjo 18-tos dienos 
vakare, penktadienį.

Jauniai ir vaikai renkasi 
pirmai repeticijai penkta
dienį, rusgsėjo 11 d., 6:45 
vai. vak.

Veteranų pirmoji repeti
cija bus taip pat penktadie
nį, rugsėjo 11 d., 8:30 v. v.

Visos repeticijos vyks 
Dievo Motinos parapijos au
ditorijoje, klebono Gedimi- Vasarą palydint... Grandinėlės šokėjos. J. Garlos nuotr.

lando jaunimas galėtų gra
žiai pasirodyti Hamiltone.

Grandinėlės šokėjams 
darbo sezonas prasideda se
kančia tvarka.

Pagrindinės grupės na
riai renkasi trečiadienyje, 
rugsėjo 9 d., 7 vai. vak. šio
je repeticijoje bus aptar
tos galimybės grupei daly
vauti tautybių darželių ati
daryme (One World Day)

no Kijausko globoje..
šokėjai, norintieji daly

vauti VHI-je šokių šven
tėje ir turį laiko lankyti 
jiems skirtas pamokas, pri
valo atvykti į anksčiau mi
nėtas repeticijas.

Vadovas

• Oktoberfest, tradicinė 
jau prieš 25 metus Steve 
Bencic’s pradėta ruošti

šventė, šiais metais įvyks 
Darbo dienos savaitgalyje, 
rugsėjo 4, 5, 6 ir 7 d. d. 
Lake County Fairgrounds, 
Painesville, Ohio. Pelnas 
skyriamas labdarai ir Rau
donajam Kryžiui. Bus Įvai
rios programos, skanūs val
giai ir aišku alaus statinės. 
Nesigailėsite atvykę. Įėji
mas suagusiems 5,50 dol.

KVIEČIAME DALYVAUTI

3M /uperior /avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams
pastatams statyti,

■ namu remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Zfiving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 
Telefonas: 481-3008

DARBO VALANDOS: Pirmadieniais uždaryta.
Kitomis dienomis nuo 9:00 iki 4:00. 

Penktadieniais 9:00 iki 6:00.
Šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

LIETUVIU KLUBO GEGUŽINĖ c.
Sekmadienį, rugpjūčio 23 d., 

12 vai. — 6 vai. vak. Kroatų sodyboje, 
10022 Mulberry Road, Chardon, Ohio, 

apie 5 mylios į rytus nuo 306 kelio. Klubas, čia 
seniau rengdavęs gegužines, vėl grįžta į Kroatų 
sodybą, kuri dabar yra atnaujinta ir patogiai 
įrengta. Atvykdami į gegužinę turėkite su savimi 
klubo nario bilietą. Veltui alus. Skanūs valgiai. 
Jaunimui žaidimai ir prizai, šokiams orkestras.

Kviečiame visus dalyvauti gražiausioje ir di- 
didžiausioje Lietuvių Klubo narių, jų šeimų ir visų 
lietuvių gegužinėje.

LIETUVIŲ NAMŲ METINIS 
BALIUS ir LIETUVIŲ KLUBO 

PREMIJOS {TEIKIMAS 
ŠEŠTADIENĮ, RUGSĖJO MĖN. 26 D., 

7 vai. 30 min. vak., Lietuvių namų saleje.
Lietuvių Namų tradicinis balius, kuriame įtei

kiama Lietuvių Klubo $1,000 premija, dalyvaujant 
ir praėjusiųjų metų premijų laureatams.

Skani vakarienė. Vynas ir šampanas. Serbų 
MELODIJOS orkestras. Iškilios šventės nuotaika. 
Bilietų kaina bus paskelbta vėliau. Rezervacijos 
tel. 531-2131.

LIETUVIŲ KLUBO 
IR LIETUVIŲ NAMŲ 

DIREKTORIŲ TARYBA

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga

Deda E., William J. Sr.,

MEMBER

FSL1C

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.



• JAV viceprezidento 

Bush žmona pakvietė O. 
Bačkienę, Lietuvos atstovo 
žmoną pietums, kurie ruo
šiami diplomatinių partijų 
šefų žmonoms pagerbti.

Pietūs įvyks vicepriziden- 
to rezidencijoje Washing- 
tone, š. .m. rugsėjo 11 d.

• VLIKas primena, kad 
šiemet sueina 48 metai, kai 
1939 m. rugpiūčio 23 d. So
vietų Sąjunga ir nacių Vo
kietija pasirašė nepuolimo 
sutartį, kuri leido Hitleriui 
pradėti karą Europoje. Prie 
šios sutarties buvo prijung
tas slaptas protokolas, pa
gal kuri Lietuva atiduota 
Sovietų Sąjungai.

Sovietų vadovybėn atėjus 
Gorbačiovui ir jam paskel
bus persitvarkymo naują 
politiką, Sovietų Sąjunga 
turėtų atvirai peržiūrėti 
Ribbentropo-Molotovo pak
to padarinius.

Molotovo - Ribbentropo 
pakto sukakties proga 
VLIKas ragina Sovietų Są
jungos vadovybę nedelsiant 
atitaisyti tą didžiausią Lie
tuvos skriaudą — okupaci
ją ir aneksiją kuri buvo 
įvykdyta Stalino ir Hitlerio 
suokalbio pasėkoje.

VLIKas, vykdydamas sa
vo įsipareigojimus išreikš

A. A.

SAVANORIUI-KŪRĖJUI

IGNUI ADAMKEVIČIUI
mirus, jo sūnui VALDUI ADAMKUI su žmo

na ALMA ir visai giminei giliausią užuo

jautą reiškia ir kartu liūdi.

Barbara ir Teodoras 
Blinstrubai 

Severiną ir Narelis 
Juškai 

Stella ir Augustas
Paškoniai

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

St. Petersburgo skyriaus tauriam nariui

A. t A.

JUOZUI ČESNAI
mirus, giliame liūdesyje likusius žmoną 

STEFANIJĄ, dukras ALDONĄ ir SILVIĄ 

VENTĄ su šeima, sūnus LEONARDĄ ir 

JUOZĄ su šeima, brolį kanauninką NIKO

DEMĄ — Lietuvoje ir kitus gimines bei 

artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir liūdesiu 

kartu dalinasi.

Skyriaus Valdyba

tus 1944 m. vasario 16 d. 
deklaracijoje, kviečia viso 
pasaulio lietuvius visais ga
limais būdais kelti šio pak
to nusikalstamą pobūdį ir 
Sovietų Sąjungos vykdomą 
Lietuvoje tautinį ir kultū
rinį genocidą.

• Klemensas Žukauskas, 

Sunny Hills, Fl., mūsų ben
dradarbis Floridoje, Dirvai 
paremti atsiuntė 20 dol. 
Ačiū.

• Petras J. Buchas, Oak- 

lawn, Ilk, ALT S-gos valdy
bos vicepirmininkas, atnau
jindamas Dirvos prenume
ratą, pridėjo auką 33 dol. 
Ačiū,

• Prof. kun. A. Rubšys, 

Bronx, N. Y., Dirvai parem
ti atsiuntė 50 dol. Ačiū.

• Jonas Petronis, Los An

geles Lietuvių Tautinių 
Namų valdybos pirminin
kas, atnaujindamas Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
33 dol. Ačiū.

• E. Gerutienė, a. a. dr.

A. Geručio našlė, Šveicari
joje, atnaujindama Dirvos 
prenumeratą, pridėjo auką 
13 dol. Ačiū.

• Petras Maželis, režisie
rius, Los Angeles, Ca., at-

Lenkijoje kasmet rengiamas Dariaus ii' Girėno paminėjimas žuvimo vietoje. Privažiuoja 
daug žmonių. J. Sanvaitis ir B. Kviatkauskaitė ta proga suruošė parodėlę iš lakūno gyvenimo. Ki
tais metails toj vietoj žadamas pastatyti nuolatinį muziejėli. (vb)

naujindamas Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 13 dol. 
Ačiū.

• Bronius Strikaitis, Los 
Angeles, Ca., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 33 dol. Ačiū.

• Pranas šapalas, Le- 
moiit, III., atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 13 dol. Ačiū.

KORPORACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS 

IR IŠVYKA

Korp! Neo-Lithuania su
važiavimas įvyks šių metų 
rugsėjo 5-7 dienomis (Dar
bo dienos savaitgalyje) po
nų Karaičių vasarvietėje 
"Gintaras” Union Pier, Mi- 
chigan. Tel. (616) 469-3298.

Pilnas maistas (6 kartus) 
pradedant šeštadienį, rug
sėjo 5 d. su vakariene ir 
baigiant pirmadienį, rugsė
jo 7 d. su pietumis (lunch) 
ir dviem naktim kambarys 
kaštuos: suaugusiems — 
$69.00, vaikams iki 5 m. — 
nieko, vaikams nuo 6 iki 12 
m. — $34.50, vaikams nuo 
13 m. — $69.00.

Arčiau gyvenantieji ko
legos, kurie nesinaudos nak
vyne, turės progos drauge 
su visais pietauti ir vaka
rieniauti atitinkamai atsi
lygindami : pietus — 4 dol., 
vakarienė — 6 dol.

Visi, kurie bus pilną lai
ką ir kurie tik valgys, pra
šomi būtinai pranešti kol. 
pirmininkei Kazei Brazdžio- 
nytei — 511 So. Nolton 
Avė., Willow Springs, III. 
60480, tel. (312) 839-2511 
iki rugpiūčio 19 d.

PABALTIEČIŲ 
LENGVOSIOS 
ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS

1987 m. š. A. pabaltiečių 
lengvosios atletikos pirme
nybės įvyks š. m. rugsėjo 
19-20 d., Kanados Latvių 
stadione "Sidrabene”, Mil- 
ton, Ont., tarp Toronto ir 
Hamiltono. Rengia — š. A. 
pabaltiečių sporto federaci
jos lengv. atletikos komi
tetas. Vykdo — Kanados 
latviai.

Sekant pereitų metų pa

vyzdžiu ir šiemet svečių tei
sėmis yra pakviesti vieti
niai suomių, ukrainiečių ir 
lenkų lengvatletai.

Varžybų pradžia šešta
dienį, rugsėjo 19 d., 2 vai. 
p. p. Registracija nuo 12 
vai. Sekmadienį varžybų tą
sa nuo 10 vai. ryto.

Dalyvių registracija at
liekama iki š. m. rugsėjo 12 

d., šiuo adresu: Mr. Juris 
Zivtina, RR #1, Cedar Val- 

lev, Ont. L0G 1E0. Telef.

Mirus
kunigui LEONUI OLŠAUSKUI, 

reiškiame gilią užuojautą jo seseriai ROMAI 
MILDAŽIENEI ir jos šeimai.

S. ir J. Garla
V. ir A. Garmus
P. Mikšys
E. ir P. Sniegaitis 
A. ir V. Tomkus
W. ir A. Urbonas 
K. ir V. žibąs

Juno Beach, Fla.

Lietuvių žurnalistų Sąjungos Detroito 

skyriaus fotografą-žurnalistą

KAZIMIERĄ SRAGAUSKĄ, 

broliui JONUI Australijoje mirus, nuošir

džiai užjaučia.

Lž S-gos Detroito Skyriaus
žurnalistai

(416) 473-1854.

Lietuvių dalyvavimą ko
ordinuoja ir lietuvių pirme
nybių išvedimu rūpinasi 
ŠALFAS S-gos Lengvosios 
Atletikos Komitetas, kurio 
vadovas yra: Algis Mali
nauskas, 1317 Hillview 

Cresc., Oakville, Ont. L6H 

2C6. Tel. (416) 844-7694.

Lead machine onerators --nd-e.
tion workers needed for plastic ma- 
nutacluring piant. riexiu.c 
overtime and all benefits paid. Legal 
U. S. work certification required. Call 
(201) 447-6172 Waldwick, N. J.
07463. (30-33)
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