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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

LAISVES KAINA
Kiek JAV atsieina spaudos privilegijos?

Vytautas Meškauskas

TAUTOS FONDUI SUDĖTA DEŠIMT TŪKSTANČIŲ...
Pasisekė Tautos Fondo rėmėjų pietūs Chicagoje

Mečys Valiukėnas

Tą klausimą naujai iškė
lė Washingtono Post vieno 
iš redaktorių Woodward kny 
ga "Veil: The secret Wars of 
the ČIA", kuri dar neišėjo iš 
spaudos, bet kurios ištraukos 
jau buvo atspausdintos viso
je eilėje laikraščių ir žurna
lų, sumokant autoriui honorą 
po 10,000 dol. ar daugiau, 
priklausomai nuo tiražo. Ne
atrodo, kad kam nors būtų 
atėją į galvą kad paskelbi - 
mas'slaptų karų' yra faktinai 
valstybės išdavimas. Tiesa, 
daugumas informacijų apie 
juos atėjo iš šaltinių, kurie 
galėjo apie tai žinoti ir tuo 
būdu - jei čia būta valstybės 
išdavimo - jie pirmoje eilėje 
turėtų būti atsakingi.

Taip žiūrint įdomu, kad 
Woodward sakosi kalbėjęs 
apie tuos reikalus su pačiu 
ČIA mirusiu direktorium 
William J. Cascy net 48 kar
tus. Paskutinį - ligoninėje, 
jam jau mirštant. Tada Ca
scy jam patvirtinęs, kad jis 
žinojęs apie lėšų, gautų iš 
Iranui ginklų pardavimo, per
vedimą contrams, ką tada ty
rinėjo Kongresas. Casey 
žmona ir duktė teigia, kad 
reporteris negalėjęs prieiti 
prie saugomo ČIA direkto
riaus, bet reporteris aiškina, 
kad jis vis dėlto radęs būdą, 
bet negali išduoti jam padė
jusių. Iš esmės tas ginčas 
neaktualus, nes pulk. lt. B. 
North liudydamas Kongre
sui po priesaika patvirtino, 
kad Casey žinojęs apie tą 
pervedimą.

North taip pat liudijo, 
kad Casey labai norėjo gali
mybės operuoti didesnėm 
pinigų sumom, kad slaptos 
operacijos nepriklausytų nuo 
Kongreso malonės. Pagal 
tvarką, prezidentas kiekvie
ną slaptą operaciją privalo 
legalizuoti su savo raštiš
ku leidimu, vadinamu "fih- 
ding"’ ir apie tai pranešti ati
tinkamoms Kongreso komi
sijoms. Kaip atsimename, 
Irano-contras aferoje, apie 
prezidento nutarimą parduo
ti Iranui ginklus nebuvo pra
nešta Kongresui, kas leidžia 
kongresmanams dabar saky
ti, kad - jei jie būtų laiku su
žinoję - jie neleistų tokios 
nesąmonės. Jų klasiškas ar
gumentas yra toks, kad jei
N.Y. Times, Kennedy admi

nistracijos prašomas, nebūtų 
sulaikęs informacijos apie 
ruošiamą invaziją į Kubą, ji 
nebūtų įvykusi ir tuo būdu 
būtų išgelbėjusi kraštą nuo 
žalos ir didelių nemalonumų 
kuriuos padarė ta nenusise
kusi ir blogai paruošta inva
zija į Kubos Kiaulių įlanką.

Antra vertus - slaptos 
operacijos vistiek reikalin
gos. Už tat jos ir slaptos, 
kad nepasisekimo atveju 
galima būtų nuduoti, jog nie
ko nežinome! Juk, pavyz
džiui, vadinamas teroro 
karas yra vedamas palyginti 
ne didelių sambūrių, kurie 
kovoja nelegaliom priemo
nėm, kas verčia ir prieš juos 
griebtis tokių pat priemonių. 
Spauda, iškeldama jas vie
šumon, kenkia savo valsty
bės interesams. Jos atstovai 
aiškinasi, kad visų pirma ne 
jie patys pavagia kokias vals- 
lybės paslaptis, bet jas išduo
da patys pareigūnai įvairiau
siais sumetimais. Pavyz 
džiui - iš Woodward knygos 
galima išvesti, kad Casey 
buvo nusivylęs prezidentu 
Reaganu, kuriam daug padė
jęs laimėli rinkimų kampa
nijoje, bet kuris nepaskyrė 
jo Valstybės Sekretorium. 
Tą vietą, per Nancy protek
ciją, tada laimėjęs gen. 
Haig!

Daugiausiai turbūt vei
kia daugelio žurnalistų įsiti
kinimas, kad didžiausias jų 
krašto priešas yra jo pati val
džia. Gyvenant tokiame di
deliame ir turtingame krašte 
įsivaizduojama, kad negali
ma turėti kokių nors užsieni
nių priešų. O pagaliau gi vi
sa santvarka yra paremta val
džios šakų autonomija ir ... 
konkurencija. Tokioje būk
lėje spaudos teisė skelbti ką 
nori yra tik tos santvarkos 
dalis, reikalinga valstybei 
gerai funkcionuoti. Kad tok
sai visa ko išplepėjimas - 
pvz., jog Jordanijos karalius 
20 metų gauna ČIA algą - 
gali labai pakenkti užsienio 
reikalų vedimui, neįmama į 
galvą.

Yra dar vienas įdomus 
klausimas, kurį iškėlė N.Y. 
Times - nepirkusio Wood- 
ward knygos ištraukų - ko- 
lumnistė Flora Lewis. Gir
di, pirmas Konstitucijos pa- 

(Nukelta į 2 psl.) 

š. m. rugsėjo 7 d. Lietu
vių tautinių namų salėje, 
Chicagoje įvyko Tautos 
Fondo vietos komiteto su
rengti pietūs. Panašus Chi
cagoje ir jos apylinkėse gy
venančių Tautos Fondo rė
mėjų susitikimas tradici
niai surengiamas kasmet. 
Neabejotina, tokie renginiai 
yra maloni paskata bei pa
rama Tautos Fondo akcijai.

šįmetiniame TF rėmėjų 
susitikime, pietuose daly
vavo pilnutėlė taut. namų 
salė. Susitikimą pradėjo ir 
toliau jį vedė Angelė Kate- 
lienė. Sveikinimo žodyje ji 
pasidžiaugė dalyvių gausa 
ir palinkėjo ''pakilios, drau
giškos nuotaikos visiems”.

Meninės programos atlikėjai Darius Polikaitis, Rima Poli- 
kaitytė su vakaro pravedėja (vidury) Angele Kateliene.

K. Pociaus nuotr.

Toliau ji kalbėjo: "Jūsų 
dalyvavimas šiuose tradici
niuose pietuose ir Jūsų pi
niginė auka bus praturtini

Antanina Repšienė Įteikia ižd. Pi’anui Povilaičiui Lietuvių 
Fondo atžymėsimą. K- Pociaus nuotr.

mas ir drauge moralinė pa
rama Vyriausiajam Lietu
vos Išlaisvinimo Komite
tui”.

Pietų meninės valandėlės 
programą darniai ir iškiliai 
atliko Rima Polikaitytė ir 
Darius Polikaitis. Rimos 
fleita, Dariui akompanuo
jant pianu, atliekamos kom
pozitorių ir lietuvių liaudies 
dainų melodijos aidėjo sa
lėje. Klausytojai gėrėjosi 
jaunųjų muzikų pajėgumu 
ir pastebima pažanga, lygi
nant su ankstesniais jų pa
sirodymais. Kiekvieną at
liktą kūrinį, publika paly
dėjo ilgais plojimais. Pro
gramą baigiant, atlikėjai 
apdovanoti gėlių puokštė
mis.

Pietų programos vedėjos 
pakviestas kun. Antanas 
Zakarauskas, šv. M. Mari
jos Gimimo parapijos klebo
nas, trumpa malda kreipė
si į Aukščiausį, prašydamas 
Jo palaimos lietuvių tautai 
ir dirbantiems Lietuvai.

Servuojama LTN šeimi
ninkės Onos Paulienės pa
ruošti pietūs. Juos baigiant, 
inž. Jonas Jurkūnas keletą 
sakinių kreipiasi į pietauto
jus, primindamas, kad esa
me išvakarėse laisvosios 
Lietuvos tautinės, o drauge 
ir RK religinės — rugsėjo 
8-sios šventės.

Pereinama prie Tautos 
Fondo reikalų. Įžanginiame 
žodyje inž. J. Jurkūnas, TF 
Chicagos komiteto pirmi
ninkas, su pasitenkinimu 
pareiškia, kad išeivija pa
stoviai remia Tautos Fon
dą savo įmokėjimais centre, 
kaip ir per padalinį Chica
goje. Taip per Chicagos TF 
komitetą pereitais metais 
gauta penkiasdešimt tūks
tančių su viršum. Stambes-

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuvos kunigai meldžiasi dvi valandas už Gorbačiovo 
peristroika’. - Jis tačiau lieka įpėdiniu...Stalino. 

--------------------  - Sovietija Lotynų. Amerikoje. ____________ 1
Penkiasdešimt dvi dienas 

nesirodys viešumoje, Gorba
čiovas rugsėjo 29 d. Krem
liaus Sverdlovskio salėje 
priėmė 370 prancūzų komu
nistų ir jų sėbrų, kuriems su 
plačia šypsena pasigyrė, kad 
kai kurie Lietuvos kunigai 
jam pranešę kasdien besi
meldžią po dvi valandas už 
jo "peristroiką". Ta pačia 
proga jis įspėjo:

"Tie, kurie puoselėja vil
tis, kad demokratija ir persi- 
sitvarkymas turėtų vesti prie 
socialinio ir politinio per
versmo, klysta."

Sakoma, kad Gorbačiovas 
per savo 5 savaičių atosto
gas rašęs knygą apie "peris
troiką", kurios pagrindines 
mintis paskelbs per savo 
kalbą 70 metų spalio revo
liucijos sukakties proga, kuri 
bus. minima lapkričio pra
džioje. Sakoma, kad jis ten 
paskelbsiąs ir naują Stalino 
įvertinimą. Ar jis bus neigia
mas, ar ir kiek teigiamas - 
niekas negali būti visai tik
ras. Kiekvienu atveju, dėl to 
nėra vieningas net ir dabar
tinis politbiuras. Jo Nr. 2 
Egor Ligačev aiškina, kad 
jau Chruščiovas pakanka
mai pasmerkė Stalino asme
nybės kultą ir 'tragiškas tre
čio dešimtmečio klaidas'. 
Šiaip ar taip - tuo pačiu lai
ku Sovietijos pramonės ga
myba atsidūrė antroje vie
toje po JAV ir pasiektos 
aukštumos kultūroje, švie
time, literatūroje ir mene. 
Toks teigimas be abejo ne 
prie širdies intelektualams - 
rašytojams ir mokslininkams 
kurių parama yra būtina Gor
bačiovui.

Pravda neseniai paskelbė 
vieno karo dalyvio laišką, 
kuriame aiškinama, kad 
reveliacijos apie Staliną 
skleidžia bolševikų tarpe 
'nusivylimą ir nepasitikėjimą 
partija'. Tuo tarpu žinomas 
istorikas ir taip pat Stalino 
auka A. Čiajanov Litcratur- 
naja Gazeta skiltyse rašė, 
kad neužtenka pasmerkti tik 
asmenybės kulto pasėkas: "Į 
mūsų smegenis ir dvasią 
įkvėpta baimė vis dar yra 
retežiais surakinusi žmonių 
sąžinę ir jąparaližavusi."

Tarp dabar reabilituotų 
Stalino aukų yra 15 žemės 
ūkio ekonomistų, kurie 
prieštaravo trisdešimtųjų 
metų žemės kolektyvizaci
jai. Jie buvo kaltinami pri
klausę Bucharino vedama- 
jai ’dešiniajai' opozicijai ir 
buvę saugumo išgalvotos 
darbininkų-valstiečių' par
tijos nariai. Dabar bus pa- 

paskelbti vieno iš jų - Alek
sandro Chajanovo - raštai, 
siūlą žemės kooperatyvus, 
kuriems dabar pritariąs ir 
Gorbačiovas. Sovietų 
spaudoje palankiai minimas 
ir 1938 m. 'išvalytas' plana
vimo viršininkas, latvis Mcž 
laukis, nes jis kritikavo per 
didelį centralizmą ir išsiplė
tusią biurokratiją. Laukiama 
ir paties Bucharino reabilita
cijos.

Sovietijos karininkai ir 
toliau gerbią Staliną kaip 
karo vadą. Tam įsitikinimui 
sumažinti Gorbačiovas leido 
oficialiai paskelbti,kad Sta
linas iki 1941 m. sušaudė 
tris iš penkių maršalus, 13 
iš 15 armijų vadus, 50 iš 57 
korpų vadų, 154 iš 186 di- 
divizijų vadus ir net daugu
mą politinių vadovų. Skai
čiuojant Stalino nusikalti
mus nėra kaip apeiti ir jo 
atskirų tautų įskaudinimo - 
kaip Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos - susitariant su Hit
leriu, Krymo totorių, lenkų 
karininkų išžudymą Katyno 
miške ir t.t. Tai jaudina dar 
likusius ’stalinistus', kurių 
nuomone Stalinas, kad ir 
išžudęs milijonus žmonių, 
vis dėlto išplėtė Sovietijos 
teritoriją ir įtaką. Šiaip ar 
taip - Gorbačiovas yra 
Stalino įpėdinis-, kuris visai 
nesirengia atsisakyti Stalino 
laimėjimų.
• ••

Sovietijos užs. reik, mo- 
nisteris E. Ševardnadzė, iš 
principo sutaręs Washing- 
tonc dėl atsisakymo nuo vid. 
distancijos raketų, nuvyko į 
Pietų Ameriką aplankyti B ra 
zilijos, Argentinos ir Uragva- 
jaus. Įdomu, kad jis nesilan
ko nei Kuboje, nei Centro 
Amerikos valstybėse, kur 
Sovietijos įtaka nepalygina
mai didesnė.

Prieš Kubos Castro re- 
revoliuciją 1959 m., Sovie
tija diplomatinius santykius 
turėjo tik su Meksika, Argen
tina ir Uragvajum, kai dabar 
juos palaiko su 15 Lotynų 
Amerikos valstybių. 1979 
m. sandanistų revoliucija 
Nikaragvoje sužadino Krem
liaus viltis pasistatyti koją 
Centro Amerikoje, tačiau jų 
remiami sukilimai Gvatema
loje ir EI Salvadore neatnešė 
lauktų rezultatų, lygiai kaip 
ir sustiprintas komunistų 
teroras Čilėje. Sėkminga 
JAV invazija į Grenadą pa- 
pavertė niekais jų planus ir 
tenai.

Ševardnadzė dabar 
kalbasi apie prekybą. Nika
ragvoje Kremlius sutiko su 5 

Centro Amerikos valstybių 
prezidentų planu, kuris turė
tų sumažinti užsienio įtaką ir 
eiti prie demokratizacijos ne 
sovietų stiliuje. Tai nereiš
kia, kad jie nori sandinistų 
revoliucijos galo, bet tik per 
traukos, nes tų kova prieš 
contras pareikalauja per 
daug užsienio valiutos. Pe
reitais metais Sovietija į Ni- 
kargvą pasiuntė karinės pa- 
galbos-ginklų už 550 milijo 
nūs dol., o jų ūkinė pagalba 
siekė net 585 milijonus do
lerių. Dėl tolimesnės eigos 
Nikaragvos diktatorius Or- 
tenga tarsis su Gorbačiovu 
per revoliucijos sukaktį 
Maskvoje.

Kubos Castro nepritaria 
Gorbačiovo reformoms. Jo 
paties bandymai ta kryptimi 
atnešė nusivylimą ir Castro 
dabar bando 'gryną'marksiz
mą. Castro išlaikymas kaš
tuoja Gorbačiovui daug pini
gų. Jis, žinoma, turi ir daug 
naudos. Ne tik dėl to, kad 
Kuba yra JAV pašonėje, bet 
ir todėl, kad jos 20,000 karių 
išlaiko komunistinį režimą 
Angoloje ir kiek mažesnė 
armija padeda Etiopijai.

• ••

Pirmoji prasidedančios 
naujos detentės gadynės au
ka yra planas pastatyti radi
jo stočių kompleksą Radio 
Frcc Europc tinklui Izraelio 
Negevo dykumoje. jTcn bū
tų 15 siųstuvų po 500,000 
kw kiekvienas su 22 antenų 
bokštais ir perdavėju žemės 
satelite, viso kaštuojančių 
per 300 bilijonų dolerių. 
Transliacijos iš ten pasiektų 
visą rytinę ir pietinę Sovieti- 
ją ir jas būtų sunku trukdyti. 
Dabar, tačiau, amerikiečiam 
nebesinori sovietų erzinti. 
To nenori ir Izraelis, kuris 
yra suinteresuotas didesniu 
Sovietijos žydų persikėlimu 
pas save. Kiekvienu atveju, 
50 milijonų dolerių, numaty
tų šių metų biudžete*, buvo 
tyliai išbraukti.

LAISVĖS KAINA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

pildyms draudžia įstatymus, 
apribojančius kalbos-ir spau
dos laisvę, bet jis nieko ne
sako apie spaudos pareigą 
paskelbti viską, ką jr svar
baus sužino visuomenės la
bui. Šiuo atveju Woodward 
neišdavė savo surinktos me
džiagos Kongresui, kurio 
komisijos tyrinėjo Irano- 
contras afera, bet laukė kol 
tas tyrinėjimas sukels visuo
menės susidomėjimą , kad 
tada palengva išleisti savo

■ Iš kitos pusės
Nepaisant pasitaikančių karų Vakarų civilizacija ne 

tik išsilaikė, bet ir darė pažangą iš dalies dėl to, kad po 
karo būdavo sudaroma taika ir po praeitim pravedamas - 
brūkšnys. Po kiek laiko valstybės galvos ar kiti aukšti 

1 pareigūnai, vizituodami priešo valstybes, žiūrėk, ir pa- 
■ deda vainikus ant 'nežinomo’ kareivio kapo, simbolizuo- 
■’ jantį visus to krašto žuvusius, nepaisant to, kad gyvi 
< būdami jie kaip tik kariavo prieš vizituojančio dignito- 
Į riaus kraštą. Karus, be to, buvo stengiamasi vesti lai- x 

kantis tam tikrų taisyklių, kurios karą turėjo daryti 
žmoniškesnių.

Prisiminiau tuos gerus laikus vartydamas rugsėjo 5 
d. LITERATŪROS IR MENO Nr. ir ten užtikęs V. žei- 
manto', kuris specializuojasi ”karo nusikaltėlių” persekio
jimu išeivijoje. Mat, iš gerokai pakitusios GIMTOJO 
KRAŠTO linijos atrodė, kad dabar bus ieškoma ne to, 
kas mus skiria, bet kas jungia, pvz. sprendimo lietuvy
bės išlaikymo problemoje.

Teisindamasis tuo, kad rugpiūčio 23 demonstracijoje 
Vilniuje 'nusikalbėta iki tb, kad, girdi, reikia apginti 
gerą vardą tokių hitlerinių koloborantų, kaip vyskupas 
Brizgys’, žeimantas pakartoja senus priekaištus vysku
pui, naujai pridėdamas:

"Dabar vyskupas V. Brizgys, tūnodamas Čika
goje, ramiai skaičiuoja dolerius, gautus manding 
ne tik iš patiklių tikinčiųjų.”

"Skaitytojui turbūt bus įdomu sužinoti, koks 
likimas ištiko buvusius karingojo vyskupo bendri
ninkus — generolus Petrą Kubiliūną ir Emilį Jus
tą.”

Kaip vieną iš juodų Kubiliūno darbų žeimantas ci
tuoja 1943 m. pirmojo generalinio tarėjo atsišaukimą, 
raginantį gyventojus būti budriems, komunistų partiza
nams kėsinantis prieš geležinkelius ir kitas viešojo susi
siekimo priemones, grasinant, kad, įvykus pasikėsini
mams, vietos gyventojai bus išvežti ir jų trobesiai su
deginti.

Tokia priemonė netilptų į gerais laikais buvusias tai
sykles vesti karą. Jos tačiau neduoda jokių teisių ir par
tizanams — persirengusį karį galima buvo ir tada su
šaudyti. Taisyklės buvo taikomos tik "kariams uniformoje.

šiek tiek juokinga skaityti tokius priekaištus, iš tos 
į pusės, kuri mases gyventojų išvežė be jokio pasiteisini- 
į mo. Be to, komunistiniai partizanai tyčia stengėsi išpro- 
! vokuoti vokiečių represijas prieš civilius gyventojus, 
Į kad padidintų jų neapykantą okupantui. Svarbiausia — 

visas tokias represijas pravedė patys vokiečiai, o ne sa- 
| vivaldos įstaigos.

Kaip žinia, po karo sovietų agentai Kubiliūną pa
grobė iš britų zonos ir nuteisė jį mirtį. Toks pagrobimas 
be abejo buvo neteisėtas. Už tat žeimantas dabar skel
bia, kad Kubiliūnas pats atvažiavęs į sovietų okupacijos 
zoną. Mat, jis buvo palikęs Lietuvoje aukso, sulydyto į 

i 20 kg., gabalus, 50 kg. seno sidabro ir brilijantų. Tą lobį 
jis palikęs Kaune bėgdamas, bet vėliau jam atgabenti su
siradęs patikimą žmogų, kuris iš tikro buvo sovietų agen
tas. Jis pranešęs Kubiliūnui, kad atgabenęs tą lobį į Vo
kietijos sovietų zoną ir čia susirgęs. Kiek pasvyravęs 
Kubiliūnas ryžosi pats vykti į sovietinę zoną, kur sovie
tai jo laukė ir 'septynviečiu ’Mersedesu’ atgabeno į Vil
nių.’ Tardomas jis išdavęs, kur yra buv. vokiečių Lietu
vos karo komendantas gen. Justas, kuris irgi buvo pa
smerktas mirti.

Pažįstantieji Kubiliūną teigia, kad jis tikrai nebuvo 
gobšus. Visi žydų turtai buvo vokiečių žinioje. Jei kas jo 
buvo pasigrobęs savo 'privačia' iniciatyva, nematė jokio 
reikalo juo dalintis su tarėju, kurio valdžia buvo labai 
ribota. Už tat tenka manyti, kad visa ta 'istorija' sugal
vota pagrobimui pateisinti. Kaip fantazijos kūrinys jis 

' ir rado vietos LITERATŪROJE IR MENE.
( (vm)

knygą pelno sumetimais. 
Juk - jei toji knyga išeitų 
prieš tą tyrinėjimą ar laike jo 
- ji galėjo geriau nušviesti 
padėtį. Net jei Woodward 
laukė Casey mirties, kuris 
mirė gegužės 6 d., jis dar 
galėjo pasidalinti savo žinio
mis su specialiu prokuroru 
ar Kongreso tardytojais.

Juo labiau tai išryškėja, 
kad Woodward kitaip pasi
elgė Gary Hart, kandidato į 
prezidentus, atveju. The 
Miami Herald susekus Hart 
santykius su D. Rice, Wa- 

shington Post pranešė Hart 
turįs kitos kompromituojan
čios medžiagos, kurios ta
čiau neskelbs, jei Hart atsi
sakys kandidatuoti. Ta in
formacija atėjusi iš Wood- 
ward, kurio butą Washingto- 
ne buv. senatorius Hart nau
dojęs savo aferoms.

Kaip matome, spauda -
t.y. žurnalistai - savo privi
legijas yra susijusi su ma
terialine ar kitokia nauda. 
Kaip matome, ir spaudos 
laisvė - kaip ir viskas pasau
lyje - turi savo kainą.
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Tyla prieš
Įvykęs, aprašytas ir ko

mentuotas faktas - naujai iš
keltas bendravimo su kraš
tu klausimas - tebėra vis dar 
'pakibęs ore1, ligi šiol dar aiš
kiai nepasisakius mūsų va- 
dovaujantiesiem veiksniams. 
Tai padeda plėtotis abejo
nėm ir kursuojančiom prie
laidom, kad atsisakoma nuo 
kovingumo ir ryžtamasi ejĮj 
prisitaikymo keliu, imant ką 
begali gauti iš pavergėjo - 
bus tai gal solistai mūsų ope
rai, gal net pasimatymas' su 
Gorbačiovu, gal paroda-kita 
ar kas nors panašaus. Ir tai 
jau ne asmeniškai, bet mūsų 
visų vardu, nes gi kalba rink
tieji ... Ir taip banguoja 
drumsčiamas vanduo vis 
smarkiau. Ir - nesant užtik
rintos vedamosios linijos - 
kuo toliau, tuo mažiau ^aro- 
si aišku, kuria kryptimi plau
kia mūsų laivas

Laiškai vis primena pa
reigą paremti darbą, reikalą 
aukoti, svarbą būti vienin
giems. O paraleliai vis daž
niau komentuojama - kas 
tikrai neneša norimų rezul
tatų - ką iš tikro remiame, 
kaip ir kada??? Ir tikrai ne 
tam, kad 'išsisukus' nuo pa
reigos!

Ne vien dėl nuvargio re
tėja dirbančiųjų eilės. Na, 
pasvarėjo vadovaujančiųjų 
balsas ir jau - įsisenėjimo 
teisėmis - daug kam leidžia-

7••• •

ma 'plaukti pasroviui', kad 
kuo mažiau 'bangavimo' bū
tų ... O kylą klausimai ver
čia galvoti, nevienam prail
gina naktį.

Kokios, ir kaip plačios 
iš tikro yra rinktųjų teisės? 
Kokia yra jų atskaitomybė ir 
kam? Kas tvirtina pagrin
dinių linijų keitimą? Ar tal
ka priekyje stovintiesiems 
tėra tik piniginės atidarymas 
ir funkcionalus paplojimas 
pirm negu žinai už ką ploji? 
Ar yra priimtina, kad būtų 
tariamasi jau po įvykusio 
fakto? O gal dar tebėra gy
va galimybė, kad būtų pripa
žinta, skaitomasi ir su 'masės' 
nuomone?!

Nėra bandoma paneigti, 
ir nėra abejonės, kad yra 
reikalinga laisvė pareigose, 
bet ... lygiai taip pat negali 
apsieiti ir be ribų ... Ir jeigu 
sutinkama atstovauti pasiry
žusius kovoti už savo Tėvy
nės laisvę, tai kompronri- 
sams vietos nėra. .Jeigu iš 
tikro nuovargis, abejingu
mas ar susitaikymo su padė
timi dvasia pradeda leisti 
šaknis - ieškokime kitų jų 
vietoje! Žmogaus teisių ir 
Tėvynės laisvės kovai jau 
per daug aukų yra sudėta, 
kad pigaus "glasnost" žvil
gesio apakimas galėtų būti 
pateisinamas mūsų pačių tar
pe. Ne prašymo, bet reika
lavimo, iškėlus galvą, lai-

— Žiūrėk, naujas kailis, bet ta pati meška.

Pereitam Nr. paskelbėm 
kai kurias ištraukas iš Ju
lijos Maceinienės, mūsų fi
losofijos profesoriaus žmo
nos. Jas pradėjo skelbti Vil
niaus ŠVYTURYS, aišku su 
savais komentarais. Įdomu, 
kad jas pradėta skelbti po 
profesoriaus mirties. Dar 
įdomiau, kad Maceinienė, 
kaip pranešėm pereito Nr. 
Iš KITOS PUSĖS skiltyje, 
1955 m. buvo nuvažiavusi Į 
Freiburgą su sovietų diplo
matiniu pasu kviesti savo 
vyrą namo. Būtų labai įdo
mu paskaityti jos dienoraš
tį iš tų metų, tačiau tada ji 
atrodo nevedė jokio dieno
raščio, nes tai labai pavo
jingas užsiėmimas sovieti
nėje sistemoje.

1941 m. birželio 23 d. Ma- 
ceinienei viskas atrodė ki
taip. Tą pirmą po karo pa
skelbimo dieną ji rašė:

... Antanas grįžo tik 
vakare. Juk jų visur bū
ta. Pirmiausia susiorga
nizavo jie prie mūsų bu
vusios atstovybės rūmų. 
Nusinešė lietuvišką vėlia
vą ir pritvirtino prie tvo
ros ... Prie vėliavos bu
vo pastatyta garbės sar
gybą. Ir toji sargyba man 
atrodo pati originaliau
sia. Juk tai mūsų Urbo
nas (pulk. Oskaras) su 
savo sūnum ir dar pora 
lietuvninkų. Urbonas iš
virto gryniausiu lietuviu. 
Juk pas mus jiedu su sū
num tik vokiškai tesikal
bėjo. Dabar ir jo žmona 
rusė ir jis, vokietis, ir jo 
sūnus, baigęs vokiečių 
gimnaziją, visi jie jaučia
si nemenkesni lietuviai 
už mus.

kas yra atėjęs! Ir ne trupi
nių ...

Laisvame krašte, savoje 
spaudoje, be klausimų turėtų 
būti aišku, kuria kryptimi 
esame vedami ir einame. Tji 
klausimams kylant - ne tyla 
turi būti atsaku! Nebent tai 
reiškia tylą prieš...

(g)

Tai buvo vakar. O šian
dien daug lietuvių ’tupi’ 
arešte. Juos visus suran
kiojo ir nepaleidžia, kol 
neišsiaiškins, kas polici
jai reikalinga...

Bet už visas žinias ge
riausia yra toji, kad Lie
tuvoje įvyko sukilimas, 
kad yra sudaryta vyriau
sybė. Džiaugsmas, pasi
rodo, panašus į skausmą. 
Suspaudžia širdį, kad net 
kvėpuoti sunku .. .

Prasidėjo ilgas laukimas 
leidimo grįžti namo. Liepos 
25 d. užrašyta:

— Gavome žinių iš Lie
tuvos. Buvo grįžęs p. Dir
meikis pasiimti šeimos, 
kurios pasiimti visdėlto 
negavo leidimo. Jis buvo 
atvežęs pluoštą laikraš
čių.

Su kuo galima palygin
ti užsidegimą, su kuriuo 
skaitėme ”Į Laisvę”. Abu 
su Antanu ne tik akimis, 
bet visa siela ėmėme į 
save žodžius — iš savo 
krašto ir apie savuosius. 
Gal taip skaitomi laiškai 
mylimo žmogaus, kuris 
laikomas mirusiu ir stai- 
va susirado ir laiškais 
smulkiai pasakoja savo 
išvvvenimus.

Tik rugsėjo 3 d. Antanas 
gavo pakvietimą iš V. D. 
universiteto būti docentu, 
kas turėtų padėti gauti lei
dimą grįžti.

Rugsėjo 13 d., pastebi
ma:

— Prof. Eretas tiesiog 
stebuklingu būdu gavo 
leidimą išvažiuoti Šveica
rijon ... Juk ’umsidle- 
riams’ ir dar nepatiki
miems, kuriems ir pilie
tybės nedavė, leisti išva
žiuoti stačiai neįmanoma. 
Juos čia paprastai net į 
jokį pasienį neleidžia, o 
siunčia į Vokietijos vidu
rį. Ne, čia tik Dievo mos
tas buvo.
Spalio 8 d. netikėtai atė

jo p. Katilius (Vyt. Vaitie
kūnas) :

... Tą visą laiką išbū
tą Lietuvoje, buvę jam 
gera. Nebeskaudėję net 
krūtinės, nė galvos ...

Matyt, oras ten kitoks, 
sveikas, — sako jis, ir 
man pakvimpa tarsi lie
tuviškojo rudens oras, ir 
gyvi ausiai perjaučiau, 
kad taip, kad iš tikro mū
sų, Lietuvos, oras daug 
sveikesnis už prūsų . ..

Jis daug pasakojo. Pa
sakojo ir liūdnų, ir siau
bingų dalykų apie žydų 
valymą’. Plaukai šiaušia
si klausant ir klausiam: 
nejaugi ir lietuvis gali 
būti toks žiaurus.
Spalio 11 d. gaunamas 

laiškas iš Vokietaičio, kad 
buvęs Maceinos reikalu 
Gestape, kuris nieko prieš 
atvažiavimą neturįs. Iš sa

vo pusės:
— p. Vokietaitis kvie

čia Antaną užimti lietu
vių nacionalistų partijoje 
kultūros ir propagandos 
žinyboje atitinkamas pa
reigas.

Švyturio red. Algirdo Vo
kietaitį apibūdina kaip vie
ną kraštutinių nacionalis
tų organizacijų (Lietuvių 
nacionalistų partijos) vei
kėjų, aktyvų hitlerininkų 
bendrininką, šiems pralai
mint karą, buvęs pasiųstas 
į Švediją užmegsti ryšių su 
JAV ir Anglija).

Spalio 13 d. vis dar sten
giamasi gauti leidimą grįž
ti:

Vargšas tėtukas visas 
įstaigas verčia aukštyn 
kojom pradedant univer
sitetu, baigiant vyriausiu 
tarėju. Jei visus raštus, 
kokius jis tikisi gauti, iš- 
gaus, tada ir mes leidimą 
gautumėme.

Spalio 31 d. užrašyta:
... Rytoj tėtytis gau

na leidimą važiuoti Lie
tuvon. Ir užsivers mūs, 
ištrėmimo gyvenimo pus
lapis, ir atsivers nauji 
gyvenimo lapai.
Sekančių metų sapsio 6 

d. konstatuojamas naujas 
sielvartas:

— Juk mes jau seno
kai gimtajame krašte. 
Bet aš vis dar jaučiu, kad 
minu gimtąją žemę ir tas 
jausmas pripildo mano 
laimę, nors, iš kitos pu
sės, čia yra ir daug daug 
sielvarto.

Tiesa, čia nėra naktinių 
bombardavimų, bet karas 
jausti čia gal net ryškiau, 
negu Vokietijoje. Juk 
mes čia esame 'plebė
jai’. Mes turime parijus, 
atnešusius mums išlais
vinimą iš bolševikinės 
vergijos. Už tai mes 
jiems turim būti dėkin-r 
gi, ir to dėkingumo jie 
reikalauja visais galimais 
būdais, išsižadėjimais vi
so ko, net padoresnio mai
tinimosi.

Ak, kaip dabar reikia 
kovoti su kylančią širdy
je neapykanta tiems mū
sų 'išgelbėtojams’.

(Šita dienoraščio vieta 
davė progos švyturio redak
cijai skelbiamas ištraukas 
pavadinti: "Plebėjai iš
Grosslitauen”. Mat, dar tik 
artėjant karui kaž kas pa
leido pabėgėliams gandą, 
kad gal vokiečiai sudarys 
Didžiąją Lietuvą, prijung
dami jai Baltgudijos že
mes).

1943 m. rugsėjo 25 rašo
ma:

— šiandien net dienos 
neprisimenu. Iš tikro ku
ri savaitės diena šian
dien. T’ur būt trečiadie-

(Nukelta į 4 psl.)
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Traukiant loterijos bilietus — A. Katelienė, J. Jasiunienė 
ir p. Danilevičienė. K. Pociaus nuotr.

Politinė konferencija Washingtone

Tautos Fondui...
(Atkelta iš 1 psl.)

nieji rėmėjai per šio pada
linio kasą iki šios dienos 
(atseit, neskaitant įmokų 
pietų metu) rikiuojasi: Juo
zas Blažys 9,445 dol., Jono 
Vinciūno įamžinimas 6,000, 
Pranė Prankienė — 5,380, 
Antanas Balčytis — 4,800, 
Antanas Kasaitis — 4,800,

Maceinienės

(Atkelta iš 3 psl.) 
nis (iš tikro buvo antra
dienis). Iš pat ryto, vos 
mums sukilus, susigrūdo 
vokiečiai ir darbininkai 
žydai. Atvažiavo sunkve
žimis. Mus krausto. Ne
gelbėjo nei prašymai, nei 
įrodinėjimai, kad iš va
karo nepranešus, nežmo
niška yra kraustyti. Ne, 
jie sprendimo pakeisti ne
galį, negali nė vienos die
nos atidėti .. .

Lizdą paliekame. Nau
jam bute ankšta, bet mes 
tikimės pavasario. Pava
sario gero, su pasikeiti
mais į gerą . ..

Visi truputį susinervi
nę. Aš jaučiu nuovargį. 
Labiau negu darbas, var
gina tų mūs moderniųjų 
vergų vaizdas. Kai dalį 
baldų išvežė, išvažiavo ir 
p r i ž iūrėtojas vokietis, 
apačioje valant butą žy
dė išbėgo į gatvę ir pa
matė mane, stovinčią bal
kone. Ji rusų kalbą maišo 
su vokiečių, tik, atrodo, 
nemoka lietuviškai.

— Sakykite, pas jus 
yra pianinas? — klausia 
ji manęs rusiškai.

— Jau išvežė, — atsa
kiau jai lietuviškai.

— Jau dveji metai ne
skambinau, jau ir pirštai 
sustingo, —■ pradeda ji 
aiškintis vokiškai, ir jos 
balse didelis ilgesys. Ma
tyti svajojo bent trum
pą valandėlę paliesti pirš
tais klavišus ir pasapnuo
ti apie buvusias dienas... 
Man širdis užkaito, bet 
kuo galiu jai padėti?

(Bus daugiau) 

Regina Simokaitienė 
3,510. Alfonsas Krąkauskas 
— 3,500, Grožvyda Giedrai
tytė — 3,145, Antanas ir 
Sofija Valiai — 3,000, Ire
na ir dr. Leonas Kriauče- 
liūnai — 2,575, Stasė Pale- 
kienė — 2,395, Janina Cu- 
kurienė — 2,385, Joana Mi
kalauskienė — 2,545, Vera 
Krashewski — 2,100, An
tanas ir Dana Vengriai — 
2,050, Anthony Padwek — 
2,010, Juozas Bagdžius —
I, 775, Antanina Repšienė ir 
kt. mažesnėmis aukomis.

šių pietų metu didesnes 
sumas aukojo: Juozas Bla
žys — tūkstantinę, Irena ir 
d r. Leonas Kriaučeliūnai — 
tūkstantinę, Justinas ir Ma
rija Palubinskai — penkis 
šimtus, Antanas Pleškys — 
penkis šimtus, Edmundas 
ir Jūratė Jašiūnai — pen
kis šimtus, Vincentina ir 
Jonas Jurkūnai — tris šim
tus, kun. Pranas Kūra — 
265 ir daugelis mažesnėmis 
sumomis. Viso pietų metu 
savo duokles TF įteikė 98 
rėmėjai, bendroje sumoje 
10,130 dol., o su pietų įmo
kų likučiu susidarė per vie
nuolika tūkstančių. Visiems 
rėmėjams Jonas Jurkūnas, 
Tautos Fondo vardu, pareiš-. 
kė padėką. Kitiems TF Chi
cagos komiteto nariams (A. 
Katelienei, J. Jasiūnienei, 
A. Repšienei...) talkinant
J. Jurkūnas įteikė rėmė
jams pakvitavimus, stilin
gus padėkos lakštus.

Nemažą dėmesį susilaukė 
pietautojams laimėjimų-do- 
vanų paskirstymas. Dides
nieji laimikiai: dailininkės 
Barboros Morkūnienės ta
pytas paveikslas „Gėlės”, 
dail. Veronikos švabienės, 
lino raižinys — „Gulbių 
ežeras’’, dail. Albinos Poš
kienės paveikslas — Natur- 
mortas: Marąuette delika- 
tesen ir Talman delikatesen 
šiam reikalui paaukoti tor
tai ir daug kitokių laimikių. 
Išskirtinai minėtinas lai
mikius gaunančių numerių 
garsintojas — Justinas Šid
lauskas. Jo tartis ir temb
ras laimėjusio numerio 
greit pasiekia besiklausan
čius, nežiūrint kur jie besi- 
rastų šioje pietų salėje . ..

Viso čia apibudinto ren
ginio komitetą, vadovauja
mą Angelės Katelienės, su-

Š. m. spalio 23-25 dieno
mis Washingtone, D. C., Pa
saulio Lietuvių'Bendruome
nė kartu su JAV LB krašto 
valdyba, Kanados LB kraš
to valdyba ir Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo S-ga rengia 
politinę konferenciją.

Konferencija žvelgs į su
sidariusią tarptautinę pa
dėtį, tars Lietuvos laisvės 
veiklos kryptį bei darbus iš
eivijoje, aiškinsis šiuome
tinius išeivijos uždavinius 
laisvės kovoje ir būdus juos 
sistematingai įgyvendinti. Į 
konferenciją kviečiami Ben
druomenės ir kitų lietuvių 
institucijų vadovai bei dar
buotojai, politinėje srityje 
veik iančios organizacijos 
bei vienetai, ir pavieniai po
litinės veiklos puoselėtojai,

Konferencija įvyks Wa- 
shingtono priemiesty She- 
raton National viešbutyje.

Konferencijos atidary
mas įvyks spalio 23 d., 
penktadienį, 10:30 vai. ry
to. Po himnų, invokacijos 
ir trumpų sveikinimų, kal
bės amerikiečiai kalbėtojai. 
Po bendrų pietų vykstama 
į Baltuosius Rūmus specia
liems pranešimams tarptau
tinės politikos klausimais. 
Vakare konferencijos vieš
bučio salėje priėmimas da
lyviams ir svečiams, šešta
dienį, spalio 24 dieną, iš 
ryto bus ligšiolinės Lietu
vos laisvinimo veiklos ap
žvalga, pranešimai ir* dis
kusijos. Vėliau pranešimai 
ir diskusijos apie ryšius su 
pavergta tauta galimų pasi
keitimų tarptautinės poli
tikos šviesoje. Po pietų pra
nešimai ir diskusijos apie 
tariamų karo nūsikaltėlių 
ieškojimą ir gaires tuo 
klausimu ateities veiklai. 
Vakare bendra vakarienė. 
Sekmadienį, spalio 25 d., iš 
ryto Šv. Mišios viešbutyje, 
vėliau baigminė paskaita, 
konferencijos išvados ir už
darymas apie 1 vai. po pie
tų.

Konferencijos techniki
niu organizavimu rūpinasi 
JAV LB Krašto valdyba. 
Jai talkina Washingtono 
LB apylinkės valdyba va
dovaujama pik. Donato 
Skučo.

darė: Jonas Jurkūnas, Pra
nas Povilaitis, Janina Lin
kuvienė, Antanina Repšie
nė, Jūratė Jasiunienė ir 
Juozas žemaitis.

Mečys Valiukėnas

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IB LIKERIU KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos Žemos—*Pasirinkimas didelis. 
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Konferencijos garbės sve
čiu ir vienu iš svarbiųjų 
pranešėjų bus prieš keletą 
savaičių Lietuvą palikęs 
rezistentas ir politinis ka
linys prof. Vytautas Skuo
dis.

Konferencijos dalyvių re
gistraciją vykdo PLB val
dybos būstinė, 5620 South 
Claremont Avė., Chicago, 
III. 60636. Telef.: (312) 
778-2200. Patekimui į Bal
tuosius Rūmus yra būtina 
paduoti oficialų vardą ir 
pavardę, tikslią gimimo da
tą, ir socialinio draudimo 
(„sočiai security”) numerį. 
Viešbučio rezervacijos gau
namos rašant tiesioginiai 

A. A.

BRONIUI NAINIUI

mirus, žmonai sesei ELENAI, sūnui ČESLO

VUI su šeima, seseriai ANTANINAI GELA

ŽIENEI, giminėms ir artimiesiems reiškiame 

gilią užuojautą.

Skautininkių Draugovė 
Clevelande

IlgameČiui ALT skyriaus valdybos nariui

A. A.

BRONIUI NAINIUI
• .V. . . .mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai 

ELENAI, sūnui, visiems giminėms ir arti

miesiems.

Amerikos Lietuvių Tarybos
Clevelando Skyrius

A. A.

BRONIUI NAINIUI

iškeliavus į Amžinuosius Namus, mielą sesę 

ELENĄ NAINIENĘ ir visus artimuosius gi

liai užjaučia ir kartu liūdi.

Clevelando Vyr. Skaučių 
židinys

Sheraton National viešbu
čiui (Columbia Pike & 
tVashington Blvd., Arling- 
ton, Va. 22204) arba skam
binant telefonu 800-468- 
9090. Užsakant višbučio 
kambarį paminėti, kad bū
site lietuvių konferencijos 
dalyviu. Konferencija pra
sidės spalio 23 d., penkta
dienį, 10:30 vai. ryto ir 
baigsis spalio 25 d., sekma
dienį, 3 vai. p. p. Tu

ASSISTANT ADMINISTRATOR
Qualified individual needed for 180 
bed Nursing Home. Please send re- 
sunie to:
ADMINISTRATOR AT WATERV1EW 

NURSING CENTER 
536 R1DGE ROAD 

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

(31-38)
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Svetimybės lietuvių kalboje
A. TAMULYNAS

Mūsų gyvenimas vietoj 
nestovi. Visose gyvenimo 
srityse vyksta įvairūs paki
timai, nauji mokslo išradi
mai, visuomeninio gyveni
mo pakitimai ir kit. Visa 
kas yra gamtoj, ar tai būtų 
gyviai, ar daiktai, ar ki
tokie reiškiniai turi žmo
gaus duotus pavadinimus 
— vardus Visoms toms 
naujovėms, naujai atsira
dusioms, reikia duoti nau
jus žodžius — vardus. Kal
boj jų nėra. Reikia versti 
iš kitų kalbų, ar susikurti 
naujus žodžius. Kiekvienos 
kalbos dvasia skirtinga — 
turi savus dėsnius ir kada 
verčiamės žodžius iš kitų 
kalbų, privalome vadovau
tis savos kalbos darybos 
taisyklėmis. Taigi žodžiai, 
ar posakiai išsiversti iš ki
tų kalbų neturi būti atsitik
tiniai, bet priderinti lietu
vių kalbos žodžių darybos 
dėsniams.

Ne kiekvieną žodį, iš ki
tų kalbų išsivertę, laikome 
svetimybe. Svetimybėmis 
reikia suprasti tik tuos žo
džius, ar jų junginius, kon
strukcijas, kurias išsivers
dami iš svetimųjų kalbų 
nesilaikėme lietuvių kalbos 
žodžių darybos dėsnių. To
kie iš svetimų kalbų verti
niai, išsiversti nesilaikant 
liet, kalbos dėsnių, menkina 
lietuvių kalbą, jos savitumo 
ypatybes, šiandien senų pa
vadinimų nepakanka, kad 
galėtume sekti mokslo, 
technikos, kultūrinio gyve
nimo ir kitus pasireiškimus. 
Tenka išsiversti reikiamų 
žodžių iš kitų kalbų, bet 
dažnai per tuos vertinius 
galima svetimų kalbų įtaka 
mūsų kalbai. Ta stoka gali 
būti teigiama arba neigia
ma. Jeigu versdami žodžius 
į lietuvių kalbą, laikomės 
lietuvių kalbos žodžių da
rybos dėsnių — kalbų pra
turtiname, o antraip — kal
bą užteršiame.

Lietuvių kalbon braunasi 
daug priešdėlinių vertinių 
iš rusų kalbos. Dažnai prie 
lietuviškų žodžių pavarto
jami netinkantys priešdė
liai: at-, ap-, iš-, pra-, už-, 
pvz., apjungti ===== sujungti, 
užtvirtinti ===== patvirtinti ir 
kt.

Nevykęs žodžių junginių 
vertimai: nešti atsakomy
bę. Pvz., Direktorius neša 
atsakomybę už mokyklos 
darbą, (= direktorius at
sakingas, atsako).

Padėti parašą (== pasira
šyti) . Lietuvos partizanai 
vedė narsią kovą (== nar
siai kovojo).

Ar gerai vedama lietuvių 
politinė veikla ? Ar gerai lie
tuviai atlieka (dirbą) poli
tinę veiklą ?Išnešti nutari

mą. Susirinkime buvo iš
neštas nutarimas (== buvo 
nutarta). Neblaiviame sto
vyje. Jonas grįžo namo ne
blaiviame stovyje ir kėlė 
triukšmą (== neblaivus ir 
triukšmavo). Vesti save. 
Kaimyno vaikai veda save 
gražiai (= elgiasi gražiai). 
Radę vietos. Tokie veiks
mai mūsų name nebūtų ra
dę vietos. (== nebūt j atsi
tikę) . Kas liečia. Kas liečia 
mano kaltę, prašau nesirū
pinti (= o kas dėl mano 
kaltės, kas link mano kal
tės, prašau nesirūpinti). 
Rodydamas save nekaltu 
(== dėdamasis nekaltas). ; 
Pastatytas klausimas. Per 
susirinkimą 'buvo pastaty
tas (== iškeltas klausimas. 
Kas tai = kažkas. Pasi
skirstė sekančiai == pasi
skirstė taip, priduodant = 
teikiant. Užmetimas = 
priekaištas. Galimai = kaip 
galima. Ligą iššaukia == 
sukelia.

Dėl kitų kalbų įtakos at
siradęs netinkamas links
nių vartojimas.

Lietuvių kalboj netiks
liai naudojamas vietininko 
linksnis: Skaičiau knygą 
lietuvių kalboje (== lietu
vių kalba). Laike vienerių 
metų daug kas pasikeitė 
(= per vienerius metus). 
Metų eigoje (= per metus) 
mirė keletas mano draugų. 
Lengvoje formoje susirgi
mai nėra pavojingi (== 
Lengvos formos). Pasirodė 
dainininkai ne pilnoje su
dėtyje (= ne pilnos sudė
ties). Jis buvo šiandien pa
lankoje nuotaikoje (= ge
rai nusiteikęs). Lietuvių 
jaunimą reikia auklėti pa- 
trijotinėj dvasioj (= pa- 
trijotine dvasia). Tikrumo
je (== iš tikrųjų) ten bu
vau tik aš vienas. Jo kūri
niai yra sukurti aukštame 
lygyje (= aukšto lygio).

Ne lietuviškai vartoja
mos prielinksninės kons
trukcijos.

Vakar pas mane ir tave 
buvo atvykę draugai (= 
vakar mane ir tave aplan
kė draugai). Pas tave ir 
kalba prasta (= Tavo ir 
kalba prasta). Pas mane 
viskas sutvarkyta (= Ma
no viskas sutvarkyta). Kar
tais susirinkime paklausia: 
pas ką dar yra kokių klau
simų, ar sumanymų? (== 
Kas turite kokių klausimų 
ar sumanymų?). Klauskite 
pas pažįstamus (== pažįsta
mus, pažįstamų). Prie ge
riausių norų negaliu (== 
kad ir kaip norėdamas). 
Ant greitųjų darbas atlik
tas (= greitomis, skubo
tai). Prie progos apsilanky
siu (== progai pasitaikius). 
Nesu ant tiek turtingas,

Alfonsas Mikulskis vieno koncerto metu. A. S. Venclausko nuotr.

Alfonso Mikulskio kūrybos sutiktuvės
čiurljonio ansamblis ir 

Alfonso Mikulskio kūrybai 
išleisti komitetas kviečia 
Clevelando lietuvius į Al
fonso Mikulskio dainų ir 
giesmių pirmosios knygos 
ir Čiurlionio ansamblio dvie- 

kad pirkčiau pigius daik
tus (•== Nesu toks turtin
gas .. .). (Visur vartojame 
be prielinksnių).

Tikslo aplinkybės šaluti
niuose sakiniuose nevarto
tina bendratis su jungtuku, 
kad tikslui reikšti ir su 
jungtuku jeigu sąlygai 
reikšti. Pvz.: Reikia gerai 
pasiruošti, kad laimėti ka
rą (= norint laimėti karą). 
Ką reikia daryti, kad įgyti 
daugiau mokslo? (== norint 
įgyti daugiau mokslo?). 
Atėjau, kad pranešti liūdną 
žinią (Atėjau pranešti liūd
ną žinią (išbrauktam kad). 
Buvo įsakyta, kad nutrauk
ti mokslą. (Buvo įsakyta 
nutraukti mokslą). Jeigu 
tiesą sakyti, tai ir ne nuėjo 
klystkeliais (Tiesą sa
kant ...).

Baigdamas rašyti šį 
straipsnelį, noriu priminti, 
kada turime savus, gražius 
lietuviškus žodžius mūsų 
norimoms mintims išreikš
ti — nevartokime svetimy
bių : gražinkim, puoškim, 
kultūrinkime mūsų tautos 
didįjį dvasinį turtą — lie
tuvių kalbą.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATA 

jų plokštelių albumo "Tė
vynės dainos, jūs auksinės” 
sutiktuves, kurios įvyks 
spalio 18, sekmadienį, 4 
vai. po pietų Lietuvių namų 
salėje.

Plokštelių albumas, ku
riame užrekorduoti Alfonso 
Mikulskio paskutiniųjų pen- 
kerių metų muzikiniai kū
riniai, jų tarpe baladės 
Rambvnas ir Ulijona, pasi
rodė praėjusių metų pabai
goj, bet visuomenė su šiuo 
k o m p o zitoriaus palikimu 
dar nebuvo supažindinta.

Didžiai vertingas įnašas, 
lietuvių tautinei muzikai 
yra A. Mikulskio dainų ir 
giesmių pirmoji knyga, ku
ri pasirodė prieš mėnesį. 
Joje atspausdintos kompo
zitoriaus dainos ir giesmės 
a capella ir su kanklių or
kestro arba tautinių muzi
kos instrumentų pritarimu. 
Iš viso 71 daina ir devynios 
giesmės. 256 puslapių kny
ga yra tik pirmasis Alfon
so Mikulskio kūrybai ir 
Čiurlionio ansamblio mono
grafijai išleisti komiteto 
žingsnis, šis komitetas, 
kantriai ir tyliai dirbdamas, 
jau pradėjo ruošti ir ant
rąją knygą, kurioje bus kū
riniai tautinių instrumentų 
orkestrui, kanklėms ir Mi
šios už kenčiančią Lietuvą. 
Lygiagrečiai komitetas bai
gia redaguoti ir Čiurlionio 
ansamblio monografiją. Iš 
tikrųjų jau skaitoma jos 
korektūra. Tai labai svar
būs darbai, apie kuriuos ko
mitetas nori pasidalinti 
mintimis su visuomene Al
fonso Mikulskio kūrybos 
darbų sutiktuvėse, kurios 
įvyksta spalio 18, sekma
dienį, 4 vai. po pietų Lietu
vių namų salėje.

Kadangi sutiktuvių data 
sutampa su kompozitoriaus 
ketvertų metų mirties su
kaktimi, tai ta proga spa
lio 18, 10 vai. ryto Dievo 
Motinos šventovėje bus au
kojamos mišios už a. a. A. 
Mikulskio sielą. Čiurlionio 
ansamblis ir komitetas ma
loniai kviečia Clevelando 
lietuvius gausiai dalyvauti 
mišiose Dievo Motinos šven
tovėje ir ketvirtą po pietų 
Lietuvių namų salėje A. 
Mikulskio kūrybos darbų 
sutiktuvėse. (jst)

ATITAISYMAS
Nekrologe apie a. a. K. 

Marijošienę (Dirva Nr. 25, 
5 psl.) iškrito penktoje skil
tyje ši pastraipa:

"Iš tikro, velionė K. Ste
ponaitytė - Marijošienė ne
pajėgė suprasti, nepajėgė 
pateisinti tų žmonių, kurie 
ir arturnoj, ir visuomeninia
me gyvenime nesugeba ras
ti sutarimo ir vienybės, gy
vena erzely, nesutarimuose 
ir neapykantoj. Jos nuomo
ne, žmogus neturi užsidary
ti savo tiesoj, nes tą jo 
"tiesa” ne vienu atveju gali 
būti klaida ir netiesa. Tik 
įsiklausymas į kito žmo
gaus nuomones, tik toleren- 
cija ir pagarba kitam žmo
gui gali atnešti daugiau 
šviesos ir palaimos į mūsų 
gretas. Ar Katriutės tau
rias ir humaniškas pažiū
ras, jau nusineštas į kapus, 
dar pajėgs kas išgirsti, su
prasti ir įsisavinti? Deja, 
išeivinė dabartis skęsta tik 
atvirkščių "žygių" liū
ne!. ."

Atsiprašome už praleidi
mą.



Nr. 37 — 6

Jadvygos Matulaitienės, 
Kūno Kultūros Rūmu auklėtinės,

m n ’ r

darbo penkiasdešimtmetis

Kai ieškome paskatos iš
eivijos kultūrinei ir visuo
meninei veiklai stiprinti, 
dažniausiai atsigręžiame į 
garbingą Nepriklausomybės 
laikotarpį, kurio įgimti ir 
įaugę pėdsakai ir nūdien 
mumyse sruvena. Tą pergy
vename visi, kuriems Tėvų 
žemė yra prigimta ir šven
ta.

Nauja prošvaistė iškilo 
Lietuvoje, kai 1934 m. pil
nai pradėjo veikti Kūno 
Kultūros Rūmai ir Vyriau
sybės žiniose paskelbtas 
Kūno Kultūros įstatymas. 
Šios aukštosios mokslo in
stitucijos pagrindinis užda
vinys, paruošti fizinio lavi
nimo mokytojus aukštes
nėms mokykloms ir palaips
niui ugdyti sporto vaidmens 
paskirtį tautos sveikatin
gumui ir našiam kūrybin
gumui. Moksline ir pedago
gine plotme, programa rė
mėsi austrų garsiąja mo
kykla, kur fizinis auklėji
mas ir lavinimas buvo ne
atskiriama žmogaus išaugi
mo dalimi.

Jubiliatė J. Meiliūnaitė- 
Matulaitienė yra Aukštaiti
jos dukra. Joniškėlis, Biržų 
apskr., praveria šiai judriai 
mergaitei, platesnį žvilgsnį 
į jaunuolės būsimą gyveni
mą. Baigusi Aušros gimna
ziją ir Aukštuosius Kūno 
Kultūros kursus Kaune, 
pradinius žingsnius žymi 
Pilviškių, Veiverių, Wiesba- 
deno, Kasselio ir Schwae- 
bisch Gmuend gimnazijose. 
Čia ir prasideda jos ryšys 
ir meilė tautiniams šo
kiams. 1938 m. su reprezen
tacine lietuvių grupe daly
vauja garsiojoj Sakalų 
šventėje Prahoje.

Savo darbe yra kūrybin
ga judėsiu suderinime, jud
rioje slinkty įnešdama itin 
subtilaus ir jaunatviško po
lėkio. štai 1941 m. jos va
dovaujama grupė (Pilviš
kių progimnazija) laimi 
apygardines pirmenybes už 
jos sukurtą laisvos kūrybos 
šokį. Kiek jėgos ir laikas 
leido, stengėsi ir tremty 
jaunimui atiduoti tai, ką 
jos kilni ir tautiniai stipri 
dvasinė nuojauta, nuolat 
žadino.

1950 m. atvyksta į JAV. 
Įsikūrusi Brooklyne veikiai 
įsijungia į šeštadieninę mo
kyklą. čia, dideliu atsidėji
mu mažajam prieaugliui 
perduoda tautinių šokių ir 
žaidimų pagrindinius ele
mentus, ryškindama grupi
nio bendravimo būdingu- 
mus savųjų tarpe. Nuolat 
sielojantis tautos gyvybin
gumo pažymiais, kurie turi 
būti itin patrauklūs čia gi- 
musiems, mąsto, kuria šo-
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Sukaktuvininkė Jadvyga Matulaitienė

£ietubo£ jTonbatf

kių veiksmingumą, dažnai 
inscenizuodama lietuvių pa
sakas ir tais motyvais (šo
kių) paįvairina ruošiamas 
programas. Su New Yorko 
jaunaisiais dirba virš 25 
metus. Antroje tautinių šo
kių šventėje Chicagoje 
1963, dalyvauja kaip viena 
iš dviejų asistenčių, vyr. va
dovo L. Sagio pakviesta.

Darbšti, ir turinti nema
žą kraitį tautinių šokių mo
kymo patirties, įsijungia ir 
į Lietuvių tautinių šokių in
stituto bendradarbių eiles 
(1964 m.). Vardas, kurį nu
sipelno už tikrąjį ir sąžinin
gą atsidėjimą išeivijos tau
tinėje — auklėjamoje plot
mėje, sklinda visur ir su 
ypatingai gražiu įvertini
mu. 1964 m. rugpiūčio 23 d. 
vadovauja jungtinei tauti
nių šokių grupei New Yor
ke, pasaulinėje parodoje. 
Pabaltijo dienų šventėje 
1965 m. tautinių šokių vyr. 
vadove. Tais pat metais 
jungtinėms grupėms pra
veda šokių programą Madi- 
son Sąuare Garden. Il-je 
tautinių šokių šventėje Chi
cagoje (1968 m.) vyriausia 
vadove, įskaitant tokias pat 
pareigas ir PLB seimo pro
gramoje, New Yorke.

Darbininko laikraštis sa
vo metinėje 1970 šventėje 
pagerbia, įteikdamas žyme- 
nį-medalį, su šiuo įrašu:

”Jei sielojamės, kad mū
sų ištikimybė Lietuvai 
reikštųsi konkrečiais dar-

Aukštųjų Kūno Kultūros

bais, kurie patrauktų ir vy
resniuosius, ir jaunesniuo
sius, o taip pat reprezentuo
tų lietuvišką kultūrą, tai 
šios srities nuopelnai la
biausiai priklauso nuolati
nei per 20 metų tautinių 
šokių organizatorei, vadovei 
ir šeštadieninės mokyklos 
mokytojai Jadvygai Matu- 
latienei.”

Arčiau pažinau jubiliatę 
veik prieš dešimtmetį, kai 
Dainavoje Tėvų, Mokytojų 
ir Jaunimo studijų savaitė
se pravesdavo tautinius šo
kius. Riša ir nepriklauso
mybės tarpsnis, nes tuose 

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.

pat Kūno Kultūros Rūmuo
se teko ir man praeiti 
trumpalaikius (6 sav.) kur
sus, kad kariuomenėje bū
tume sumanesni karinio 
sporto darbuose.

Jubiliatės trumpa ir kro
nikinė darbų apžvalga pa
rodo tik dalį jos veiklos, nes 
nuolatinis atsidėjimas tau
tinių šokių raidai plačiau 
tarpti, įnešant būdingesnius 
judesius į plačią pynę, ku
rie neturėtų slaviško at
spalvio ir kt. mums nepri
imtinų laužymusi, o atitik
tų tautos prigimčiai, yra 
itin sunkus uždavinys, čia 
ir iškyla jos asmenybė visu 
tautiniu kultūros lobiu, kur 
judėsiu sugeba perduoti tai, 
kas mums labiausiai būdin
ga ir dvasiai priimtina, 
šiais metais suėjo 50-tis 
nuo Il-sios Kūno Kultūros 
Rūmų mokytojų laidos, ku-

Mažosios Lietuvos Fondas įsteigtas: 1. rinkti, leisti ir 
skleisti Mažąją Lietuvą liečiančią medžiagą, jos istoriją, 
kalbą, etnografiją, praeitį ir ateitį; 2. parodyti pasauliui, kad 
Mažoji Lietuva nuo amžių buvęs baltiškas — lietuviškas 
kraštas su savita praeitimi.

Tam pritardami, įsijunkite į Mažosios Lietuvos Fondą 
aukomis: 1. RĖMĖJAIS — iki $99.- auka; NARIAIS — $100.- 
ar didesne auka; MECENATAIS — $1,000.- ar didesne auka; 
GLOBĖJAIS-PATRONAIS — $3,000.- ir didesne auka.
Mažosios Lietuvos Fondo valdyba
Taip, noriu’ įsijungti ir pridedu čekį sumoje................................

Vardas ir pavardė

Gatvė 

Miestas Valstija Zip Code

AUKAS SIŲSTI: Foundation of Lithuania Minor, c/o R. Bun- 
tinas, 908 Rob Roy Place, Dovvners Grove, III., 60516.

kursų II-ji laida 1937 m. birželio mėn.

rią baigė ir mūsų
Jadvyga. Dalis dar gyvųjų 
susirinko Kaune ir atšventė 
anuometines garbingas die
nas. Džiaugiasi, kad nema
žą dalis savo mokslo ir pa
tirties galėjo perteikti jau
nesniems. Jubiliatė pasikei
tė trumpais sveikinimais su 
bendraklasiais ir yra dėkin
gi nepriklausomo gyvenimo 
švietimui.

1975 m. New Yorko tau
tinių šokių grupės leidiny, 
kuris išleistas 25-čio sukak
čiai atžymėti, J. Matulaitie
nė taip išsireiškia:

”Jei savo širdyje išsau- 
gosit bent dalelę meilės sa
vo tautai, jos kultūrai, tė
vų kalbai .. . visad jausiuos, 
kad metų metais praleistos 
valandos su jumis buvo ne 
veltui”.

Visagalio palaima telydi 
jos tolimesnius užmojus!
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Nauja lietuvių pora Los Angelėje
ANTANAS MAŽEIKA

Rugsėjo mėn. 5 d. šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčio
je prelatas Jonas Kučingis 
sutuokė Ritą Čekanauskai
tę ir Julių Žuką.

Rita yra Lietuvos gene
ralinio konsulo Vytauto ir 
Janinos Čekanauskų dukra, 
gimusi Los Angeles mieste, 
baigusi ekonomijos studi
jas USLA universitete; 12- 
kos metų lietuviškos šešta
dieninės mokyklos kursą. 
Priklauso Los Angeles LB 
jaunimo ansambliui "SPIN
DULYS", lietuvėms skau
tėms — vyr. skautėms ir 
akademikėms. Jos veikla: 
Su "SPINDULIO" grupe 
dalyvavo pasirodymuose lie
tuviams Australijoje ir pie
tų Amerikoje (Brazilijoje, 
Urugvajuje ir Argentino
je). Su ta pačia jaunimo 
grupe dalyvavusi pasirody
muose Los Angeles, San 
Francisco, Phoenix ir Las 
Vegas ir įvairiomis progo
mis amerikiečių visuome
nei ; su Viva Europa ansam
bliu — Los Angeles,, Cleve- 
lande ir Chicagoj. Dainavo 
Los Angeles operetės an
samblyje statant Čigonų 
Baroną. Skautiškoje veik
loje yra pasiekusi paskauti- 
ninkės laipsni, baigusi Gin
taro stovyklos programą ir 
Gihvellio stovyklos kursą. 
Jaunimo ansamblyje yra 
viena iš seniūnių ir mokė 
pačius jauniuosisu tauti
nius šokius. Dalyvavusi tau
tiniu šokių mokytojų kur
suose Dainavoje. Pradės 

dirbti Los Angeles miesto 
savi valdyboje.

Julius Žukas yra Onos žu- 
kienės-Norkienės sūnus, gi- 
msęs Clevelando mieste, 
lankė lituanistinę šeštadie
ninę mokyklą, yra LB jau
nimo ansamblio "SPINDU
LYS narys; su "SPINDU
LIO" grupe dalyvavo išvy
koje j Europą kur pasirodė 
lietuviams Anglijoje, Vo
kietijoje, Italijoje, Prancū
zijoje'; Visa Europa ansam
blyje tvarkė — vadovavo 
sceniniam apšvietimui. Yra 
skautas — vytis, dirba kaip 
filmuoto jas "Graphic Arts" 
srityje.

Sutuoktuvių mišiose da
lyvavo didelis būrys jauno
sios ir jaunojo giminių, 
draugų bei pažįstamų. Mi
šių metu giedojo sol. Anta
nas Pavasaris ir jaunosios 
mamytė sol. Janina čeka- 
nauskienė. Jos Avė Marija, 
kada jaunoji dėjo gėlių 
puokštę prie Marijos alto
riaus ir kalbėjo maldas, 
skambėjo labai įspūdingai. 
Abiems solistam akompa
navo komp. Bronius Budriū- 
nas — jaunosios dėdė.

Vestuvių puota |vyko 
Westlake Plaza Hotel gra
žiose patalpose. Puotos ei
gai vadovavo jaunojo vy
resnysis brolis Rimantas 
Žukas. Pagal lietuviškas 
tradicijas jaunosius priėmė 
tėveliai pavaišindami jau
nuosius duona, druska ir 
vynu. Maldai sukalbėti iš
kviestas jaunosios dėdė

Jaunieji su tėvais po sutuoktuvių. Iš kairės: Lietuvos gen. konsulas inž. Vytautas ir sol. 
Janina Čekanauskai, Rita ir Julius Žukai, Ona Žukienė-Norkienė ir Česlovas Norkus.

Vladas Pažiūra. Sveikino 
žodžiu jaunimo ansamblio 
"Spindulys" vadovė Dan
guolė Varnienė, LB Vakarų 
Apygardos pirm. Angelė 
Nelsienė, jaunosios tėvelis 
Vytautas Čekanauskas ir 
jaunojo mamytė Ona Žukie
nė-Norkienė. Puotos metu 
skambėjo dainos, jaunimo 
ansamblio "Spindulys" pa
šoko šokius Rezginelį ir Sa
dutę, įdomiai pravestos 
vestuvių tradicinės apei
gos. Jaunimas ir svečiai 
laimingi šoko ir džiaugėsi 
gražiom vestuvėm.

Po vestuvių jaunieji iš
vyko | Meksiką povestuvi
nei kelionei.

Linkime jauniesiems lai
mingo vedybinio gyvenimo. 
Nepamiršti tėvelių įdėto 
darbo auklėjant būti lietu
viais, kalbėti lietuviškai, 
auginti lietuvišką šeimą, 
dalyvauti lietuviškoje veik
loje.

Tegul džiaugsmas, meilė 
ir laimė lydi jūsų gražų ve
dybini gyvenimą.

• židinio neakivaizdinė 
lituanistinė mokykla prade
da mokslo metus. Kores- 
pondenciniu būdu dėstys 
LB švietimo Tarybos nusta
tytą programą, nuo pirmo 
iki dvylikto skyriaus.

Kviečiami lietuviškai kal
bantys vaikai bei kitokio 
amžiaus asmenys, norintys 
rimtai tobulintis lietuvių 
kalboje ir išeiti pilną minė
tą programą.

Teirautis galite vakarais 
šiuo telefonu: (517) 784- 
7834.

•B) UŽEIGOJE Dalila Mackialiene

Dirvos 1987 m. konkurse premijuota novelė
— Gulėjau ligoninėje. Reikėjo išpjauti ak

ląją žarną. Ten ir susitikome. Ji ten dirbo, kaip 
medicinos sesuo. Tai ir susiburkavome tarp tų 
baltų sienų. Ir ta jos mergaitė man patiko: 
gerai mokėsi, maloni, švelni. Ir moksle jau pusę 
kelio buvo atžygiavusi. Likęs buvo tik univer
sitetas. Tai taip ir sutarėm — sumesti sku
durus į krūvą, žinai, einant senyn, slaugės vi
sada reikės, — nusijuokė kiek per garsiai. — 
Mudu abudu gyvenę Kaune, radom daug ben
dros kalbos, nors Milė nėra iš tų kalbiųjų, bet 
bendri dalykai, panašus likimas, — suartino ir 
pradėjome bendrą gyvenimą. — Lyg teisinosi.

— Tai pačiam teko mokytojauti Kaune? 
Tikrai pavydžiu. Kaune kinai, teatrai, mieste 
kursuoja autobusai. Sėdai ir leki per visą Kau
ną, — su pavydo gaidele dėstė Viktoras.

— Ale kur tau! Man neteko mokytojauti 
iš viso. Kas ten nori gerti vaikų smirdalus? Tik 
jau ne aš. Aš dar seminarijoj būdamas nuspren
džiau, kad mokytojo duona ne man. Baigęs, 
įstojau | Karo Mokyklą ir paskyrė naujai iškep
tą karininką į 2-rą pulką. Leitenantu. Įsivaiz
duok — leitenantas! Ot, buvo gyvenimėlis! Įsi
tempęs | uniformą tik eini, būdavo, Laisvės 
Alėja, kaip ant stygų. Tik spėk kelti ranką prie 
kepurės. Jau iki kapitono buvau prisikasęs. 
Trys žvaigždės ant pečių, alga, butas, vaka
rais — "Trys Milžinai". Jeigu ne karas, se
niai jau būčiau pasiekęs generolą. Manosios 
vyras irgi buvo kariškis. Ale tada nepažino
jau. Išvežė. Ji liko viena su mergaite. Tada

persikėlė į tėvų ūkį, kažkur apie Alytų. Kaune 
gyventi vokiečių laikais ir dar su vaiku — 
buvo nelengva. Tėvas Smetonos laikais buvo 
ministerijoj — aukštas valdininkas. Kai su
gebi prisitaikyti prie režimo, tai kyli, kaip ant 
mielių. Beveik savamokslis. Buvo ten Rusi
joje, per išbėgimą, kiek pasimokęs. O paskui 
įsitvirtino ministerijoj ir ką tu jam. Ale ne
išbėgo. žinai, palikti Kaune namus, provinci
joj ūkį ir bėgti į nežinią, — netaip lengva. Ga
li širdis plyšti. Tai ir pasiliko. Atėję rusai — 
išvežė. Palaidojo kaulus, kur nors Uralo ka
syklose. Taip daug kam atsitiko, — atsiduso, 
akies kampu apžvelgdamas Viktorą.

— O vistiek prie Smetonos buvo gerai gy
venti. Kas norėjo dirbti — dirbo. Užteko ir 
darbo, ir duonos.

— Aš irgi buvau patenkintas. Varčiausi, 
kaip ungurys dumble. Užteko ir pinigų ir mo
terų. Nors Amerikoje man irgi sekėsi. Dar Vo
kietijoj išmokau braižymo, čia paėmiau tokius 
pasitobulinimo kursus ir įlindau į savivaldybę. 
Į Kelių departamentą. Bet, broleli, reikėjo dirb
ti ! Kokie komplikuoti kelių planai! Tik pažiū
rėjus — galva svaigsta. Vakarais mokiausi ang
lų kalbos ir lankiau universitetą, iki pabaigiau 
inžineriją. O jau baigus, tai ką gi! Kasdien 
nauji pasiūlymai, tik norėk rinktis, — gyrėsi 
kiek įmanydamas Pranas, suradęs klausytoją. 
— Tada ir vedžiau. Buvau inžinierius su visais 
kredencijalais, tai užpildytoje anketoje geriau 
atrodė "vedęs". Sakau, gana blaškytis su vi

sokiom. Reikia kartą savo turėti, — užvertęs 
galvą ciniškai nusijuokė, sudrumsdamas ryt
mečio nuotaiką ir išbaidvdamas kardinolus, tu
pėjusius hibiskų šakose.

— Taigi, — perkeitęs vieną koją ant kitos, 
lėtai prabilo Viktoras, — tau gyvenimas atsuko 
gerąją pusę. O man daug skaudžių valandų teko 
išgyventi. Dar ir dabar veliasi apie širdį. Ach, 
kad žmogus žinotum, kad galėtum įspėti.

— Matau, tave kažkas slegia. Gal aš ga
lėčiau pagelbėti ? Aš visada stengiuosi būti ten, 
kur reikalinga Gailestingo Samaritiečio ranka. 
Taigi, kaip draugui sakau, gal kokią pagalbą 
galėčiau surasti, ar bent patarimą? Sakyk, kas 
slegia? Aš matau., kad neši sunkumą, kaip ak
menį. Tik sakyk, viską padarysiu, — saldinosi, 
net sulinkdamas. — Aš galvoju čia dažniau 
atsilankyti. Va, taip paimsim ir visi trys at
važiuosim. Sušilti. Pats žinai, kad pas mus 
šalta. Paulina dirba universiteto bibliotekoj, jai 
nesunku gauti porą savaičių atostogų. Ji ten 
vedėja. O žmona niekur nedirba. Kai tik apsi
vedėm, tuoj metė darbą. Iš pirmos dienos. Vis 
skundžiasi nemigu, klubo skausmais.

— Niekas man padėti negali, čia mano vie
no skausmas. Jaučiuosi labai kaltas dėl žmonos 
ir mergaitės mirties. Jos abi sudegė, kai degė 
Dresdenas. žmona taip prašė, taip prašė, kad 
tą dieną neičiau į darbą, prašė, kad bėgtume iš 
to miesto tolyn — į kitą Vokietijos pusę. Aš 
dirbau kepykloje, priemiesty. Naktinėj pamai
noj. Niekas netikėjo, kad amerikonai šitaip 
žmogžudiškai pasielgs su gražiausiu miestu pa
sauly, kad jį subombarduos. Tiesa, jie nebom
bardavo. Tik užpylė ugnies jūra, — vis girdi
mai, beveik tik lūpomis kalbėjo Viktoras, lyg 
bijodamas prikelti iš miego tuos, kurių išdegę 
akys žvelgė iš anapus į čia esančiuosius.

(Bus daugiau)
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Genovaitė užmigo amžinajam poilsiui
Genovaitė Bruzgulytė-Mc 

Intyre, išgyvenusi arti ke
turiasdešimt metų Royston 
Herts, netoli Londono, Ang
lijoje, staiga ir netikėtai 
mirė š. m. rugsėjo mėn. 1 d.

Dar rugpiūčio mėn. rū
pestingai ruošėsi ir laukė iš 
JAV atvykstančių ją aplan
kyti sesutės Birutės ir svai
nio Vacio Dzenkauskų. Se
nokai buvo besimatę, tad jų 
susitikimas Genovaitei bu
vo maloni atvanga ir didelis 
džiaugsmas.

O kiek daug gražių prisi
minimų, šeimos išgyveni
mų, pokalbių! Iki vėlyvųjų 
naktų. Genovaitė atrodė 
nuotaikingai, linksma, gerai 
besijaučianti, džiaugėsi su
laukusi mylimųjų svečių — 
sesutės Birutės ir svainio 
Vacio.

Visi planavo laike treje
tus savaičių aplankyti Lon
doną, muziejus, istorines 
vietas. Maloniai planavo 
atostogas praleisti drauge.

Genovaitė pasakojo savo 
išgyvenimus, šeimos rūpes
čius ir ateities planus. O 
kiek jų dar daug glūdėjo 
jos širdyje. Dažnai susimąs
tydavo, prisimindama sun
kius išgyvenimus, savo šei
mos nesėkmes, bet po to ir 
vėl sugrįždavo gera nuotai
ka ir viltis ilgai, ilgai gy
venti.

Išaušo rugsėjo 1 d. rytas. 
Birutė pastebėjo, kad sesuo 
Genovaitė kažką veikia sa
vo miegamajame.

— Nepergeriausia jau
čiuosi, pykina širdį, spau
džia krūtinę, vaikščiodama 
po kambarį pasakoja Geno
vaitė savo susirūpinusiai 
sesutei Birutei.

— Tad gal daktarą pa
šaukti, gal į ligoninę . .. rū
pestingai siūlo paslaugas 
sesuo.

— Nieko. Praeis. Nesirū
pinkite. Eikite dar pailsėti. 
Ankstyvas rytas. Ir aš ei
siu kiek prigulti, pailsėti ir 
bus gerai. O dieną važiuosi
me į Londoną, — kalbėjo 
Genovaitė.

Nuėjo poilsin. Ir po trum
po laiko Genovaitė užmigo 
amžinajam poilsiui, paliku
si sesutę Birutę ir svainį 
Vacį, savo drauges, sūnų 
John ir artimuosius. Smagi 
visų viešnagė užgęso, kaip 
vėjo užpūsta žvakė. Geno
vaitės širdyje amžiams li
ko neišsipildę planai, sva
jonės dar ilgai, ilgai gy
venti.

Rugsėjo 10 d., katalikų 
apeigomis bažnyčioje, daly
vaujant daugeliui draugų, 
artimųjų ir sesutei Biru
tei su svainiu Vaciu, sūnui 
John buvo atsisveikinta su 
šia tauria Lietuvos dukra 
ir Jos palaikai — Urna su 
pelenais ir plakėte įmūryti 
Cambridge krematoriume.

Karstą supo daugybę gra
žiausių gyvų gėlių nuo se
sutės šeimos, sūnaus, bu
vusio vyro, buvusių biznio 
partnerių. Kunigas pamal
dų metu pamoksle jautriai

A. A. Genovaitė Bruzgulytė-Mclntyre

kalbėjo apie a. a. Genovai
tę, prisimindamas jos meilę 
savajai šeimai, nuoširdumą 
draugams. Išryškino velio
nės didelius sugebėjimus, 
būnant pabėgėlė, svetima
jame krašte, savo gyveni
me pasikelti ir pelnyti žmo
nių dėkingumą, meilę. Jai 
ir aukštą pagarbą. Laido
tuvių metu daugelis aukojo 
pašalpinėm organizacijom, 
ypač gyvulių globai, nes a. 
a. Genovaitė mylėjo gam
tą, ir jos gyvūniją.

A. ’A. Genovaitės Bruz- 
gulytės - Mclntyre gyveni
mas nebuvo rožėmis nuklo
tas. Savo žemiškoje kelio
nėje pergyveno tėvynės ne
tekimą, sunkias įsikūrimo 
sąlygas Anglijoje, gyveno 
toli nuo savo artimųjų, vie
niša, tarp svetimųjų.

Ji gimė 1922 m. birželio 
mėn. 26 d. Kaune, Lietuvo
je. Dešimties metų būdama 
neteko Motinos ir augo vy
resniosios sesutės ir tėve
lio globoje. Mokėsi Aušros 
mergaičių gimnazijoje ir 
Dailės darbų mokykloje, 
ruošdamosi būti Darbėlių 
mokytoja gimnazijoje. Ją 
baigus nuėjo dirbti Lietūkio 
centrinėn įstaigon, kur iš
dirbo iki 1944 m., kada tu
rėjo palikti savo tėvynę, 
antrą kartą rusams okupuo
jant Lietuvą ir su sesutės 
šeima išeiti į nežinomą 
tremtį. Pradžioje apsigyve
no Grąže, Austrijoje. Bet ir 
čia nerado ramybės. Pra
dėjus jaunimą gaudyti ir 
vežti darbams, persikėlė i 
Haleiną, Austrijos kalnuo
se, į dailininkų Tamošaičių 
globojamą lietuvaičių ben
drabutį ir mokyklą-dirbtu- 
vę. Mokyklai užsidarius Ge
novaitė pateko į Hambur
gą, anglų zonoje, apsigy
vendama pabėgėlių stovyk
loje. Pokario metais gavo 
darbą anglų lakūnų būsti
nėje (RAF). Ten susipaži
no su lakūnu Douglas Mc 
Intyre ir už jo ištekėjo. 
Susilaukė sūnaus John. 
1948 m. sausio mėn., vyrui 
iššėjus iš kariuomenės, per
sikėlė Anglijon ir apsigy
veno netoli Londono, Roy
ston Herts mieste.

Genovaitė buvo nuosta
baus sumanumo ir ryžto 
moteris. Į gyvenimą žiūrė
jo realiai. Ryžosi ir sveti
mame krašte gerai įsikurti 
ir užsitikrinti sau ir šei

mai gražią ateitį. Tuojau 
su savo vyru atidarė resto
raną, o vėliau moteriškų 
drabužių krautuvę. Ir čia 
lydi sunkumai. Toli nuo sa
vo tėvynės, be artimųjų ir 
dargi imigrantė. Bet Geno
vaitė nenuleidžia rankų. Su
sipažįsta su vietos sąlygo
mis, turėdama neišsenkamą 
energiją ir gabumus pre
kyboje, žengia dar vieną 
žingsnį prekyboje. Atidarė' 
savo kompaniją — parda
vimą statybinių medžiagų. 
Pradėjus su keliais parda
vėjais kompaniją išugdė į 
milijoninę apyvartą su sky
riais Pietų Afrikoje, ir ki
tur. Vyras, baigęs įsiparei
gojimus kitur, dirbo kartu 
su savo žmona Genovaite 
ir jų Dom Holdings LTD 
firma buvo žinoma apylin
kėje ir biržoje. Kai a. a. Ge
novaitės dideliu rūpesčiu-ir 
darbu buvo daug gyvenime, 
pasiekta, jos šeimos laimė 
užgęso, su vyru persiskyrė 
ir turėjo palikti savo su
kurtą, išugdytą kompani
ją. Genovaitė labai skau
džiai tą tragediją pergyve
no, bet su savo gyvenvie
te Roystaon nesiskyrė, pa
siliko iki pat mirties gy
venti netoli savo sūnaus 
John, kuriuo visą savo gy
venimą taip nuoširdžiai rū
pinosi ir jam padėjo.

A. a. Genovaitė Bruzgu- 
lytė-McIntyre buvo malo
naus būdo, atviros širdies, 
mylėjo žmones ir buvo vi
sų mylima. Jos veide daž
nai švytėjo maloni šypsena, 
nors širdyje nestokojo ir 
patirto gyvenime skausmo.
Ją pažinusieji ilgai ją mi

nės kaip taurią Lietuvos 
dukrą,

Tau mieloji Genovaite, 
staiga ir nelauktai užmi
gus amžinajam poilsiui to
li nuo savosios tėvynės ir 
artimųjų, tebūnie lengva 
svečių šalies žemelė, kurio
je palikai daug savo širdies 
skausmo ir sunkiųjų išgy
venimų.

Sesutei Birutei, svainiui 
Vaciui Dzenkauskams, jų 
šeimai ir velionės kitiems 
giminėms ir artimiesiems 
giliausioji užuojauta visų 
a. a. Genovaitę pažinusių- 
jų.

Jurgis Janušaitis

Skaitykit ir platinkit 
D I -R V £

DETROIT

BAIGIAMI LIETUVOS 
KRIKŠTO JUBILIEJINIAI 

METAI
Michigano lietuvių Lietu

vos krikšto jubiliejui pami
nėti sudarytas komitetas, 
kuriam vadovauja Liuda 
Rugienienė. Liturginei ko
misijai vadovauja Benedik
tas Neverauskas, talkinant 
Pranui Zarankai. Finansų 
komisijos darbai patikėti 
Vytui Patruliui, o jam pa
gelbėti sutiko Juozas Oren- 
tas. Renginių komisija su
daryti iš trijų padalinių, tai 
meno parodos, kurią suor
ganizuoti sutiko LB Detroi
to apylinkės pirm. Nijolė 
Zehvinder, koncerto, kurio 
l uošą apsiėmė Detroito šau
liai, vadovaujami Mykolo 
Abariaus, o vaišės paruošti 
pasižadėjo Danutė Dovei- 
nienė, žiburio lituanistinės 
mokyklos vedėja.

Iki šiam laikui buvo su
organizuotas gražus jubi
liejaus paminėjimas šv. An
tano lietuvių parapijoje su 
iškilmingomis pamaldomis 
ir dr. Rasos Mažeikaitės pa
skaita. Su didžiu pasiseki
mu praėjęs minėjimas Lan- 
singe ir sėkminga paskaita 
dr. Marijos Gimbutienės 
Kultūros Centre, bei kun.
K. PugeviČiaus paskaita.

Dabar gražiai pasiruošta 
Kultūros Centre ir Dievo 
Apvaizdos bažnyčioje iškil
mingam Lietuvos Krikššto 
600 metų jubiliejaus užbai
gimui, kuris vyks sekančia 
tvarka: šeštadienį, spalio 
17 d., 6:30 vai. vakare lie
tuviško religinio meno pa
rodos atidarymas, po to pa- 
sivaišinimo ir pabendravi
mo valanda. 8 vai. vak. Kul
tūros Centro salėje, Toron
to ”Volungės” choro, ku
riam vadovauja Dalia Vis- 
kontienė, koncertas. Įėjimo 
kainos, 8 dol. suaugusiems, 
5 dol. moksleiviams ir stu
dentams.

Sekmadienį, spalio 18 d., 
iškilmės pradedamos 10:15 
vai. ryte vėliavų pakėlimu 
prie Dievo Apvaizdos baž
nyčios. Pakėlus vėliavas iš
kilminga procesija, su vėlia
vomis, dalyvaujant Detroi
to arkivyskupijos ir mūsų 
lietuvių aukštiems dvasiš
kiams, svečiams kunigams 
ir mūsų trijų lietuviškų pa
rapijų ir Windsoro šv. Kazi
miero parapijos bei mūsų 
valstijos kitų vietovių lietu
viams tikintiesiems, į Dievo 
Apvaizdos bažnyčią.

šv. Mišias atnašaus De
troito arkivyskupas Ed- 
mind Shoka. Koncelebran- 
tais bus mūsų lietuviai vys
kupai Paulius Baltakis .ir 
vyskupas Vincentas Briz- 
gys (jei jam sveikata leis) 
ir keliolika lietuvių bei ame
rikiečių svečių kunigų. Šv. 
Mišių aukoje bus naudoja
mos lietuvių ir anglų kal
bos, bei giedamos, bendru 
giedojimu ir jungtiniu Die
vo Apvaizdos ir Volungės 
chorų lietuviškos giesmės. 

Išleistas ir šiai progai pri
taikintas maldų ir giesmių 
mišiolėlis, kuri suredagavo 
ir gražiai apipavidalino Pra
nas Zaranka. Suplanuotas ir 
iškilmingas aukų nešimas 
mišių metu.

Po pamaldų, kultūros 
centro salėje iškilmingi 
pietūs. Pietų kaina 10 dol. 
suaugusiems ir 8 dol. vai
kams iki 12 metų amžiaus.

Bilietus pietums įsigyti iš 
anksto, iki š. m. spalio mėn. 
12 d. pas Juozą Orentą, te
lefonu: 274-4136, arba
spaudos kioskuose prie Die
vo Apvaizdos ir šv. Antano 
bažnyčių. Pietų metu bus 
trumpa meninė programa.

A. Misiūnas

ŠIMTAMETIS LIETUVIS
Vincas Dapkus 101 metų 

sukakties proga buvo atitin
kamai pagerbtas amerikie
čių pensininkų Belle Isle 
centre.

Vincas Dapkus gimė 1886 
m. kovo 2 d. Lietuvoje. 
1906 m. atvyko į Ameriką. 
Iš pradžių dirbo Apalačų 
anglių kasyklose, o vėliau 
iki pensijos automobilių 
pramonės įmonėse. Vincas 
buvo ne tik geras laikrodi
ninkas, bet taip pat nagin
gas ir išradingas. Jis nie
kad nebuvo vedęs ir niekuo
met nerūkė. Vincas Dapkus 
kovo mėn. belaukiant auto
buso, pravažiuojančio auto
mobilio, buvo sunkiai su
žeistas ir teko ilgai gydytis.

VIENERI METAI BE 
J. M. PETRAUSKO

Rugsėjo 27 d. suėjo vie- 
neri metai, kai atsiskyrė iš 
mūsų tarpo Julius Mečys 
Petrauskas, sujaukęs 69 
metų amžiaus.

Velionis į Ameriką atva
žiavo 1949 m. ir 1950 me
tais apsigyveno Detroite. 
Dirbo kaip auto mechani
kas ir su žmona Antanina 
užaugino du sūnus Raimun
dą, Leoną ir dukrą Vereną. 
Velionis priklausė keletai 
organizacijų ir giedojo šv. 
Antano parapijos chore.

Rugsėjo 27 d. šv. Anta
no parapijos bažnyčioje už 
velionio sielą šv. Mišias au
kojo svečias kun. Mykolas 
Kondrotas, parapijos cho
ras, velionio prisiminimui 
giedojo atitinkamas gies
mes, lekcijas skaitė Matas 
Baukys.

PARAPIJOS GEGUŽINĖ
Šv. Antano parapijos ge- 

gužinė-piknikas įvyks spa
lio 25 d. parapijos salėje. 
Parapijos šeimininkės vai
šins skaniais lietuviškais 
valgiais, o dovanų stalas 
bus apkrautas įvairiomis 
dovanomis, kurios visos bus 
išdalintos jas laimėjusiems.

A. Grinius

RESTAURANT HELP
Marriott Family Corp. acceį>ting ap- 
plications for cooks, waiter/waitresses, 
and other positions available. Excel- 
lent salary and benefits. Apply in 
person to:
HOWARD JOHNSONS RESTAURANT

Rt. 30 & 100 Exton. Pa. 19341 
E.O.E.

(34-40)
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CHICAGOS LIETUVIAI
mbmmmbb Antanas Juodvalkis

PRISIMINTAS DR. 
ANTANAS MACEINA

Rengimo komitetas, kaip 
iš paskelbtų pavardžių ma
tyti, sudarytas iš katalikiš
kų organizacijų veikėjų, va
dovaujamas dr. Antano 
Razmos, š. m. rugsėjo 20 
d. Jaunimo centre, Chica
goje, suruošė filosofo prof. 
dr. Antano Maceinos minė
jimą.

Minėjimo programa susi
dėjo iš dviejų dalių: šv. mi
šių ir akademijos. Jauni
mo centro didž. salėje, prie 
paruošto altoriaus šv. mi
šias atnašavo kun. Kęstutis 
Trimakas, kun. Jonas Bo- 
revičius, SJ ir kun. Vikto
ras Rimšelis, MIC. Atitin
kamas maldas skaitė Aldo
na Zailskaitė ir Juozas Bau
žys. Pamokslą pasakė kun.
K. Trimakas, giedojo spe
cialiai susiorganizavęs cho
ras, vadovaujamas Mariaus 
Prapuolenio. Pana udotos 
dr. A. Maceinos sukurtos ir 
iš ok. Lietuvos gautos gies
mės.

Po vienos valandos per
traukos, kurios metu visi 
dalyviai kavinėje pasivaiši
no komiteto paruoštais už
kandžiais ir kava, pirm. dr. 
A. Razma iškvietė ir supa
žindino su pamaldose daly
vavusia Skuodžių šeima: 
Vytautą, žmoną Ireną ir 
dukrą Daivą.

V. Skuodis savo tartame 
žodyje pareiškė, kad pamal
dos jį sujaudino iki širdies 
gelmių ir kartu džiaugėsi 
galėjęs jose dalyvauti.

Skuodžių šeimos globėja, 
BALFo pirm. M. Rudienė iš 
kavinės Ireną Skuodienę ir 
Daivą Skuodytę nulydėjo į 
LT namus, kur dalyvavo 
Balfo ruoštame pobūvyje, o 
V. Skuodis su A. Rudžiu pa
siliko Jaunimo centre ir da
lyvavo d r. A. Maceinai skir
toje akademijoje.

Akademiją pradėjo ko
miteto pirm. dr. A. Razma. 
Pasveikino gausius dalyvius 
ir pristatė sąžinės kalinį 
Vytautą Skuodį, tarusį 
džiaugsmo žodį.

Muzikas M. Motekaitis 
padarė įvadą fortepijonu 
paskambindamas L. Beet- 
hoveno sonatą, Op. 111, 
Ariette ir Varijacijos. Filo 
sofas dr. Juozas Girnius iš 
Bostono, supažindino klau

Maceinos minėjimo rengimo komiteto pirm. dr. A. Razma 
pristato Vytautą Skuodį.. R- Musonytės nuotr.

sytojus su dr. Antano Ma
ceinos asmeniu, mąstymais 
ir nueitu gyvenimo keliu.

Antras filosofas dr. Kęs
tutis Ignas Skrupskelis kal
bėjo apie blogio problemą 
A. Maceinos Jobo dramoje.

Po šių paskaitų, fleitistė 
Asta Šepetytė, akompanuo
jant M. Motekaičiui, perda
vė J. S. Bacho Sonatą II, 
Allegro Moderato.

žodinę akademijos pro
gramą baigė poetas Kazys 
Bradūnas, išryškinęs A. 
Maceiną-Jasmantą, kaip žy
mų poetą.

Minėjimą užsklendė mi
nėti menininkai — S. Šepe
tytė ir M. Motekaitis, atli
kę A. F. Doppler fantaziją, 
J. Gaižausko — Ramunėlę 
ir Br. Budriūno — Tykiai, 
tykiai ir bisui davė "Lietu
va brangi’’.

A. Maceinos prisiminimas 
praėjo sklandžiai ir įdomiai. 
Ypatingai gerai nuteikė me, 
ninė dalis, atlikta fleitis- 
tės Astos Šepetytės ir Ma- 
nigirdo Motekaičio.

Scenoje kabėjo dr. Anta
no Maceinos portretas, ap
šviestas žvake ir papuoštas 
gėlių puokšte. Ateitininkų 
kuopų ir tautinės vėliavos 
sudarė gerą foną.

Filosofas dr. Antanas 
Maceina yra vienas iš di
džiausių šių laikų lietuvių 
filosofų ir jo palikimas įta
kos ir ateinančią lietuvių 
kartą.

MARGUČIO SUKAKTIS
Lietuviškų radijo laidų 

Margučio, įsteigtų 1932 m. 
muziko Antano Vanagaičio, 
55-rių metų sukaktis bus 
paminėta spalio 24 d. 6:30 
vai. vak. Jaunimo centre, 
Chicagoje. šiam minėjimui 
ruošti Margučio vadovas 
Petras Petrutis yra pakvie
tęs žinomą visuomenininke 
Ireną Kriaučeliūnienę, kuri 
sudarė veiklių narių komi
tetą. Komitetas kviečia or
ganizacijas ir asmenis jung
tis į šį minėjimą, užsakant 
stalus ar įsigijant bilietus 
į ruošiamą pokylį.

Margučio patarnavimais 
nuolat naudojasi beveik vi
sos organizacijos, ruošda
mos minėjimus, šaukdamos 
susirinkimus ir kitokius po
būvius. Jų gausus dalyva
vimas pokylyje, užtikrins

ANTRAS KAIMAS — 1987: Vida Gilvydienė. Romas Stakauskas, Eugenijus Būtėnas, 
Algirdas Titus Antanaitis (prievaizdai), Indrė Toliušytė, Edvardas Tuskenis ir Alida Vitaitė 
pasiruošę laukinių Vakarų užkariavimui, sudarančiam beveik pusę naujos programos, kuri 
jvyks Chicagoje, Playhouse salėje, spalio 10, 11, 17, 18 ir 24 dienomis.

Margučio tolimesnį veikimą 
ir gyvo lietuviško žodžio 
skleidimą radijo bangomis. 
Lietuviškoji veikla be spau
dos ir radijo pagalbos, labai 
nusilpnės ar visai nutrūks. 
Tad būkime pareigingi ir 
dalyvaukime Margučio 55- 
rių metų minėjimą.

Vietos rezervuojamos pas 
D. Dundzilienę, telef. 925- 
3682 ar G. Rimkienę, telef. 
246-1938, o taip pat ir Mar
gučio raštinėje, telef. 476- 
2242.

ATEINA ANTRAS 
KAIMAS

Gyvastingasis ir ištver
mingasis aktorių sambūrio 
Antrasis Kaimas, šio ru
dens sezonui pasirodys su 
nauja programa, kuri dau
gumoje skirta laukinių Va
karų užkariavimui. Spek
takliai vyks spalio 10 ir 11, 
17 ir 18 ir 24 dienomis Play
house salėje.

Į visus spektaklius bilie
tai gaunami Vaznelių Gifts 
International parduotuvėje, 
2501 W. 71st St., Chicago,
III., telef. 471-1424.

Nepraleiskime progos pa
matyti Antrojo Kaimo pro
gramos, kurią atlieka seni 
ir jauni aktoriai, bet visi 
pasiruošę glostyti tik prieš 
plauką.

PARODOS
Dail.. Broniaus Murino 

meno darbų paroda vyko 

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

rugsėjo 18-27 dienomis Jau
nimo centro Čiurlionio ga
lerijoje. Buvo išstatyta 46 
kūriniai.

Paryžiečio dailininko Pra
no Gailiaus kūrinių paroda 
atidaryta rugsėjo 25 d. Bal- 
zeko kultūros muziejaus 
meno galerijoje ir vyks iki 
spalio 17 d. Parodoje išsta
tyti tapybos ir naujosios 
grafikos darbai. Pažymėti
nas naujos grafikos ciklas 
pavadintas — Antrasis lie
tuviškas ciklas (Deuxieme 
Suite Lithuanienne). Čia 
panaudoti poeto Kazio Bra- 
dūno eilėraščiai apie Done
laitį. Tai rezultatas dailinin
ko ir poeto bendradarbiavi
mo.

Parodą verta pamtyti ir 
susipažinti su naujais dai
lininko darbais. Apie Pr. 
Gailiaus kūrybą labai gerai 
atsiliepia Europos meninin
kai ir jų spauda.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

LB Marąuette Parko apy
linkės valdyba, pirminin
kaujama Jono Leknicko, 
tautos šventės minėjimą 
suruošė š. m. rugsėjo 27 d. 
švč. M. Marijos Gimimo pa
rapijos salėje. Prie prezi
diumo stalo pirm. J. Lek- 
nickas pakvietė apyg. pirm. 
B. Vindašienę, kun. K. Kuz
minską, soc.. reikalų vado
vę D. Valentinaitę pirmi

ninkauti ir J. Penčylienę 
sekretoriauti.

Šventei pritaikytą žodį 
pasakė istorikas Jonas Dai- 
nauskas, minutės susikau- 
pipimu paprašęs pagerbti 
Vytauto Didžiojo atminimą. 
Savo paskaitoje J. Damaus
kas išryškino Vytauto Di
džiojo administracinius su
gebėjimus ir išlaikymą dau- 
gelytės valstybės vienoje 
tvirtoje vadovybėje. Vytau
to D. laikų kanceliarija 
buvo daugiakalbė ir talkino 
net kitų kraštų vadovams 
išversti raštus. Jogailai 
įsėdus į Lenkijos sotą, pra
sidėjo intrigos ir jų įtaka 
Lietuvos bajorams.

Šiais metais sueina 70 
metų nuo Lietuvos tarybos 
įsteigimo Vilniuje. Tautos 
šventė — Vytauto karūna
cijos diena, tampriai suriš
ta su Vasario 16 aktu. Tad 
tenka vienodai prisiminti 
abu šiuos svarbiausius tau
tos įvykius. Valstybės tary
bą sudarė 20 narių: 6 aukš
taičiai, 6 žemaičiai, 6 suval
kiečiai ir 2 rygiečiai (iš Ry
gos). Jauniausieji tarybos 
nariai (2) buvo vos 26 me
tų amžiaus.

Meninėje dalyje deklama
vo Vitas Laniauskas ir mo
kinukai — Audra Priel- 
gauskaitė ir Giedrius Put- 
ris. Savo kūrybos 4 eilėraš
čius paskaitė poetas Apoli
naras Bagdonas.

Po minėjimo, buvo perei
ta prie apylinkės reikalų 
svarstymo. Trumpą prane
šimą padarė pirm.. J. Lek- 
nickas apie LB švietimo rei
kalams vykdomą piniginį ir 
mokinių vajų, demonstraci
jas ir kitus bėgamus reika
lus. Apyg. pirm. B. Vinda- 
šienė pasidžiaugė gražia 
appylinkės veikla ir kvietė 
vieningai dirbti lietuvybės 
išlaikymo darbe. LB Soc. 
reikalų tarybos pirm. D. 
Valentinaitė perdavė Kraš
to valdybos pirm. V. Voler- 
to prašymą remti lit. švie
timą aukomis ir mokiniais, 
o taip pat ir ryžtingai daly
vauti visoje išeivijos veiklo
je.
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BOSTONO LIETUVIAI
Petras Viščinis

RETA TEATRO ŠVENTĖ
Spalio 18-oji yra didelė ir 

reta lietuviškojo teatro 
šventė Bostono ir apylinkės 
lietuviams. Tautinės Sąjun
gos Bostono skyriaus iš
kviestas, tą dieną iš tolimo
sios Kalifornijos atvyksta 
Los Angeles lietuvių dra
mos sambūris, kurio meno 
vadovu ir režisieriumi yra 
akt. Petras Maželis.

Sambūris suvaidins Vin
co Mykolaičio-Putino para
šytą istorinę dramą ”Valdo
vas”. Vaidinimas įvyks spa
lio 18 d. 2 vai. po pietų Tho- 
mas Park High School sa
lėje, So. Bostone, kur anks
čiau vykdavo visi didesnie
ji lietuvių vaidinimai.

Los Angeles lietuvių dra
mos sambūris veikia jau 33- 
čiuosius metus. Nuo 1984 
m. jam vadovauja akt. Pet
ras Maželis, anksčiau buvęs 
Clevelando „Vaidilos” teat
ro meno vadovas, režisie
rius, dekoratorius ir kostiu
mų kūrėjas. Jo paruoštas 
Vinco Mykolaičio - Putino 
parašytas dramos „Valdo
vas” vaidinimas pernai du 
kartus buvo parodytas Los 
Angeles lietuviams, o lap
kričio 30 d. įvykusiame Chi

OBE /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 studentu mokslui 
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /ftving/
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.

cagoje septintajame teatro 
festivalyje Chicagoje pri
pažintas geriausiu vaidini
mu. šiemet gegužės 2 d. vai
dinimas dideliu pasisekimu 
praėjo New Yorke, o lap
kričio 1 d. bus atliktas Cle
velande. Tai vienintelis lie
tuviškas teatras, kuris lan
ko didžiąsias lietuvių kolo
nijas, nugalėdamas didelių 
nuotolių sunkumus ir nuo
vargį.

Vaidini m a s „Valdovas” 
yra 5-kių veiksmų, 6-šių pa
veikslų istorinė drama, 
vaizduojanti senovės Lietu
vos genčių kovas.

MIRĖ DR. STASYS 
JASAITIS

Rugsėjo 22 d. Dorcheste- 
ryje mirė Dr. Stasys Jasai
tis. Velionis palaidotas rug
sėjo 26 d. Forest Hills ka
pinėse. Atsisveikinimą su 
juo Caspero laidotuvių na
muose pravedė LB Bostono 
apygardos pirmininkas Čes
lovas Mickūnas, maldoms 
vadovavo kun. Albertas 
Kontautas, kalbėjo LB Bos
tono apylinkės vardu Bru
tenis Veitas, Lietuvių Gy
dytojų Sąjungos Bostono 
skyriaus vardu Dr. Vaitkus, 

draugų vardu Dr. Juozas 
Girnius, Neponset Field Me- 
dical Center vardu Dr. 
Phvllis Baer, Moterų Fede
racijos Bostono klubo var
du Elena Vasyliūnienė, šei
mos vardu sūnus Jurgis Ja
saitis. šv. Mišios už miru
siojo sielą atnašautos Šv. 
Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone. Ka
pinėse apeigas atliko kun. 
V. Cukuras, kalbėjo Anta
nas Gustaitis, o koplyčioje 
meninę programą atliko 
jaunesnieji mirusiojo drau
gai — Linda Veleckytė ir 
David Hims.

VEIKLA SU NUOSTOLIU

Rugsėjo 24 d. įvyko ALT 
Sandaros 24-sios kuopos, 
Montellos Lietuvių Tautinio 
klubo ir Sandaros klubo 
Brocktone pusffietiniai susi
rinkimai, kuriuose išklau
syta finansinė apyskaita, 
Kontrolės komisijos prane
šimas ir priimta eilė nuta
rimų, pagal kuriuos toliau 
bus tvarkomi tų organiza
cijų reikalai. Pirmas pusme
tis baigtas didoku nuosto
liu. Priimta eilė naujų, jau
nesnių narių. Nuo spalio 1 
d. Sandaros klubo virtuvė
je pradėjo dirbti Jonas 
Stankus, anksčiau vadova
vęs So. Bostono Lietuvių 
Piliečių draugijos užkandi
nei.

MEMBER

FSLIC

Scena iš vaidinimo "Valdovas”. Burtininkas — Aloyzas Pe
čiulis ir Danguolė — Sigutė Mikutaitytė. Veikalą suvaidins Bos
tone spalio 18 d. Los Angeles dramos sambūrys.

J. Tamulaičio nuotr.

VYKSTA Į 
SUVAŽIAVIMĄ

Spalio 17 d. Chicagoje 
įvyks Amerikos Lietuvių 
Tarybos 47-tas suvažiavi
mas. Ta proga spalio 18 d. 
šaukiamas ir Tautinės są
jungos tarybos ir skyrių 
pirmininkų pasitarimas, į 
kurį iš Bostono vyksta sky
riaus pirmininkas Juozas 
Kapočius ir tarybos narys 
Vaclovas Senūta.

TAUTODAILĖS PARODA
Spalio 10 d. nuo 10 vai. 

ryto ligi 6 vai. vakaro San
daros salėje, 30 Intervale 
St., Brocktone rengiama 
lietuvių tautodailės paroda, 
kurioje bus išstatyti ginta
ro dirbiniai, medžio droži
niai, audiniai, juostos, mar
gučiais, lietuviškos knygos 
ir t.t. Parodoje su savo dar
bais dalyvaus Regina Pet- 
rutienė iš Cape Codo, Jonas 
Gedraitis iš Norton, Elž
bieta Ribokienė iš Brock- 
tono, Irena Radzevičiūtė iš 
Brocktono ii' kiti. Įėjimas 
nemokamas.

STAMBI AUKA

Julija Leščinskienė iš 
Dorchesterio paaukojo Lie
tuvių Fondui savo mirusios 
sesers Teresės Stankūnaitės 
atminimui $10,000.00. Tai 
prasmingas paminklas ve
lionei, kuri nuoširdžiai my
lėjo Lietuvą ir pagal gali
mybę dirbo jos naudai.

ETNOGRAFINIS 
ANSAMBLIS

Gitos Kupčinskienės va
dovaujamas Bostono lietu
vių etnografinis ansamblis 
„Sodauto” vis dažniau kvie
čiamas į įvairias lietuvių 

kolonijas atlikti programą 
r e n giamuose koncertuose. 
Neseniai jis buvo nuvykęs 
į Chicagą, o spalio 11 d. 
vyksta į Torontą, kur jo 
koncertą rengia „Volungės” 
ansamblis. Sodauto ansam
blį sudaro viduriniosios kar
tos atstovai.

0 NATIONW1DE 
INSURANCE 
N»t.onwide U on you' IKO

ĄPDR A ŪDOS 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.

SEWING MACH OPRS.
Leading sportswear mfg. loc. in the 
Port Jersey Development, reguires 
exp. sewing mach opers.
RECE1VE A $100 BONUS AFT. 4 

WEEKS OF EMPLOYMENT.
Apply in person Mon.-Fr. 7:00 a. m. 
— 3:00 p. m. at

111 Port Jersey Blvd. J. C.
Call 201-435-3307 for directions.

(37-43)

CABINETMAKERS
Massachusetts based leading manu- 
facturer of Custom Architectural 
Woodwork and Executive Furniture 
has openings in the follovving areas. 
JOURNEYMAN CAB1NET MAKF.RS 
— niinimum of five years experiance 
reguired.
F1NISHING ROOM SUPERV1SOR — 
mušt have vvorking knowledge of all 
finishes and colors. Minimum of eight 
years experience reguired.
PLANT SUPERINTENDENT — mušt 
be self-motivator capable of handl- 
ing, a custom shop of approximately 
40 employees. Extensive knovvledge 
of cabirretmaking, veneering and fi- 
nishing a mušt.
We offer top wages and benefits to 
the right people willing to re-locate 
to the New England area. Send re- 
sume to: WESTF1ELD WOODWORK- 
ING Co„ INC., P. O. BOX 864, WEST- 
FIELD, MASSACHUSETTS 01086.

F..O.E.
(34-43)

★
BAKERS FT. or PT. exper. bench, 
ovens, mixer. Excel. pay 8c benefits. 
Imrhed. posit. Tiffany’s Bakery, Gal- 
lery, East, 9th & Market Sts. Call 
for appointment 8 to 11, morn. or 
F.ve. 215-885-8135. (37-39)
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• BALFo popietė š. m. 
spalio 11 d. Pradžia 4 vai. 
p. p. Lietuvių salėje. Va
jaus atidarymo proga ir nu
sipelniusių narių ir rėmėjų 
pagerbimas.

Kokteiliai ir skanūs Gin
taro užkandžiai asmeniui 
10 dol. Prašom pranešti, 
kad dalyvausit iki 1987 m. 
spalio 8 d. skambinti tarp 
6-9 v. v. G. Aukštuolienei 
481-9928 ar A. Karsokui 
531-9131.

• ŠALFASS visuotinis 
metinis suvažiavimas įvyks 
spalio 31 d. Clevelande Lie
tuvių namuose, 877 E. 185 
St. Pradžia 11 vai. ryto.

• Komp. Alfonso Mikuls
kio dainų ir giesmių pirmo
sios knygos ir Čiurlionio an
samblio dviejų plokštelių 
albumo ''Tėvynės dainos, 
jūs auksinės” sutiktuvės 
įvyksta spalio 18, sekma

dienį, 4 vai. p. p. Lietuvių 
namų salėje. Tą pačią die
ną 10 vai. ryto Dievo Moti
nos šventovėje bus aukoja
mos mišios už a. a. Alfon
so Mikulskio sielą jo mir
ties ketverių metų proga. 
Visi kviečiami dalyvauti 
mišiose ir A. Mikulskio kū
rybos darbų sutiktuvėse.

• Clevelando Neringos 
tuntas Lietuvių Namų sa
lėje ruošia tradicinį vasarai 
palydint kaukių balių, šeš
tadienį, spalio 31 d. 7 vai. 
vak. Bus kokteiliai, o po to 
seks programa, skani vaka
rienė ir šokiai. Gros "Slo
gai- Ensemble”. Kaukės ne
privalomos, ateikite, nes 
vakaras bus pilnas įdomių 
kaukių ir vaizdų, skanių 
valgių, ir netikėtumų.

Dėl bilietų, prašome 
kreiptis į Marytę Puškorie- 
nę, tel. 486-8613

Clevelando Lietuvių klubo kultūrinė premija š. m. rugsėjo 26 d. buvo įteikta kun. Gedi
minui Kijauskui už jo kultūrinę veiklą ir tautiško religinio ugdymo darbus. Nuotraukoje klubo 
vadovybė ir meninės programos atlikėjai su laureatu. Iš kairės: inž. R.. Bublys, R. Balytė, dr. 
Br. Kazėnas, A. Miškinienė, kun. G. Kijauskas, L. Šarkaitė. Pr. Joga ir J. Stempužis..

V. Bacevičiaus nuotr.

• Clevelando skautininkų 
ramovės sueigoje š. m. rug
sėjo 27 d. pas j. s. Pr. Pet
raitį, seniūnui vs V. Jokū
baičiui atsistatydinus, nau
ju seniūnu išrinktas ps Al
gis Miškinis. Clevelande ir 
apylinkėje gyvena apie dvi
dešimt skautininkų, deja, 
tik pusė atsilanko į sueigas. 
Gal ps Algiui Miškiniui pa
vyks išjudinti ramovę.

• Mega Bamiškaitė, Eu
clid, Ohio, atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 23 dol. Ačiū.

EXPERIENCED OPERATOR
NEEDED FULL GARMENT OPER
ATOR. APPLY IN PERSON TO: I & C 
CONTRACTING. 7224 16th AVENUE. 
BROOKLYN, N. Y. 11204, or CALL: 
718-234-0286. (33-39)

FOOD SERVICE
Full time position available. Mature 
reliable person to assist in kitchen 
for large private residence. Own 
transportation a mušt. Ple<se call 
betvveen 9-4 for appt.

215-459-4125
(37-43)

Pianistė Laima Šarkaitė ir sol. dr. Bronius Kazėnas atlikę 
meninę programą Lietuvių klubo kultūrinės premijos įteikime 
rugsėjo 26 d. V. Bacevičiaus nuotr.

FOR SALE
17903 Brazil, reduced 

45,500. Ranch 3 bedroom, 
enclosed front porch, two 
car garage, lot size 50x196. 
Walk Our Lady of Perpe- 
tual Help Church.

Matas Realty
486-2503

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delta E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

PIGIAI PARDUODU:
M. K. Čiurlionio spalvotų 

paveikslų didelio formato 
albumą; M. K. Čiurlionio 32 
reprodukcijų rinkinį; da
bartinės Lietuvių kalbos 
žodyną, anglų, vokiečių ir 
kitų kalbų žodynus ir įvai
rių vertingų knygų. Teirau
tis: (216) 268-1825.

v

- Lithuanian Credit Union
- Lietuvių kredito kooperatyvas

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

AŠTUNTAS METINIS

PABALTIEČIŲ BENDRAVIMO 
VAKARAS 

šeštadieni, spalio mėn. 17 d., 7:30 v. v.
LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE.

Programą išpildys Philadelphijos latvių 
muzikos ansamblis MELIODIJA.

Šilta vakarienė, muzika, šokiai. Bilietai 
po $12.50 gaunami pas A. Mackuvienę — tel. 
692-2031 ar B. Pautienienę — tel. 383-8225.

Rengia 
Clevelando Pabaltiečių Komitetas 

(ALT Skyrius, Latvių S-ga ir Estų Taryba)

• 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 | CIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St;, 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito kooperatyve Ohio 

valstijoje.
DARBO VALANDOS: antradieniais, trečiadie

niais, ketvirtadieniais ir šeštadieniais nuo 
9:00-3:00 p. p., penktadieniais nuo 9:00-6:00 v. v. 
SEKMADIENIAIS: nuo 11:00 iki 12:00 vai. die
nos, Dievo Motinos parapijos patalpose — 18022 

Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119.

MOKAME
AUKŠTESNIUS 

NUOŠIMČIUS Už:

SKOLINAME GERIAU
SIOMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS:
Asmeniniams reikalams 
Automobilių pirkimui 
Namų remontui 
(Home eąuity) 
Namų pirkimui 
(Mortgages)

Taupymo sąskaitas
Certifikatus
IRA
Čekių sąskaitą
Pensijų čekių sąskaitą
(Direct Deposit acct.)

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

sąskaitas.
KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA FEDERALINĖS 

VALDŽIOS APDRAUSTA IKI $100.000

Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas 
patarnavimas.
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• A. A. Steponas Kęsgai
lą, Dirvos bendradarbis, 
prieš dešimt metų, rugsėjo 
29 d. mirė Montrealvje, Ka

nadoje.
Velionies žmona, pagerb

dama savo vyro atminimą, 
Dirvai paremti atsiuntė 100 
dol. Ačiū.

Velionis Steponas Kęs
gailą gimė 1910 m. gruo
džio 8 d. Dapšių km., Židikų 
valse., Mažeikių apskr. 1930 
m. baigė V. D. universitete 
teisių fakultetą ir nuo 1931 
m. dirbo Kauno miesto sa
vivaldybėje, eidamas įvai
rias pareigas.

Aktyviai reiškėsi tautinė
se organizacijose ir spaudo
je. 1948 m. aktykęs į Kana
dą, įsteigė Kanados Liet, 
tautinę sąjungą ir aktyviai 
dalyvavo LB veikloje.

A. A.

KATRIUTEI 

STEPONAITYTEI-MARIJOŠIENEI 

mirus, jos vyrui prof. VYTAUTUI MARI- 

JOŠIUI, dukroms, sūnui bei visiems artimie

siems gilią užuojautą reiškia.

šovų ir Raškių 
šeimos

Jonas Petronis, Los Angeles Tautinių Namų valdybos pir
mininkas. šią vasarą lankėsi Suvalkų trikampyje, Lenkijoje, kur 
po 44 metų nesimatymo, susitiko su savo seserimi Adele, atvy
kusia trumpam iš Lietuvos. Nežiūrint pakartotinų bandymų ir 
kvietimų, jos niekad neišleido iš Lietuvos į Ameriką aplankyti 
brolio. Nuotraukoje brolis su sesute Seinuose.

• Juzė Augaitytė, Phila
delphia, Pa., gimtadienio 
proga užprenumeravo Dir
vą Sofijai Aleksiūnienei, 
Jenkintown, Pa. Sveikina
me gimtadienio proga nau
ją skaitytoją.

• A. ir D. Ratkeliai, So. 
Lagūna Beach, Ca., atnau
jindami Dirvos prenumera
tą, pridėjo auką 100 dol. 
Ačiū.

• Ignas Verbvla, Cleve
land, Ohio, savo mirusiai se
sutei a. a. Uršulei atminti, 
Dirvai paremti atsiuntė 50 
dol. auką. Ačiū.

• Genovaitė Meiliūnienė, 
New Yorke, atnaujindama 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 25 dol. Ačiū.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
K. Biskis, Dower Grove 23.00 
Dr. M. Eymont,

Cherry Hill .................13.00
St. Vaičius, Chicago .... 8.00 
V. Banevičius, Westboro 10.00
J. Liutkenis, Chicago .... 3.00
K. Kynas, St. Petersburg 8.00
J. Šližys, Toronto ......... 3.00
P. Kaunas, Cleveland .. 10.00 
N. Raškienė, New Britam 8.00 
Ed. Siman, Hamilton .... 8.00 
Dr. K. Bobelis,

St. Petersburg ............. 25.00
E. Šalčiūnas, Palos Hts. 10.00 
A. Ruigys. Los Angeles . .10.00 
R. Pažemėnas, Burlingame 5.00 
A. Džiuvė, Towson......... 3.00
P. Molis, Shrewsbury .. 16.00 
Korp! Neo-Lithuania

Chicagos padalinys . . 100.00 
Br. Kasakaitis, Chicago . .33.00 
J. Liaubienė, Cincinnati 10.00 
Dr. V. Bergas, Columbus 25.00
D. Gatautienė, Cleveland 3.00
C. Rukuiža, Berwyn .... 8.00 
V. Garmienė, Juno įsiės 100.00 
Ž. Waitkienė, Euclid ... ^ 3.00
E. A. Rašytinis, Detroit 20.00 
A. Pavilčiūtė, Chicago ..10.50 
A. Dziakonas, Rochester 8.00

• Planuokite jau dabar 
dalyvauti G. T. INTERNA
TIONAL pirmojoje 1988 
metų ekskursijoje. Balan
džio 7 d. išvykstama į eg
zotišką ir nuotykių pilną 
Pietų Ameriką, įskaitant 
Braziliją, Iguassu Falls ir 
Buenos Aires. Kreipkitės į: 
G. T. International, 10401 
South Roberts Road, Palos 
Hills, III. .60465; telef.: 
(312) 430-7272.

J. Urbonavičius, Lansing 3.00 
J. Kiemaitis, Germantown 3.00 
L. Kapeckas, Hartford .. 5.00 
S. Skirmantas,

Santa Monica ............. 10-00
D. Janutienė. Berkley ..10.00
G. Aukštuolis, Hot Springs 3.00 
Tėv. dr. T. Žiūraitis,

Washington ................ 5.00
Z. Raulinaitis,

Manahawkin................33.00
Br. Macijauskienė,
Sunny Hills ... ^............ 50.00
A. Simontis, Lakewood ..33.00
A. Hahn, Philadelphia .. 3.00
V. Žilinskas,

Treasure įsi...................18.00
A. Šileika, Tecumsch .... 1.75
R. Šliažas, Edinboro .... 1.00
A. Indreika, Chicago .... 3.00 
P. Bukšnis, Mason ......... 3.00
A. Vaitėnas, Detroit .... 3.00 
St. Lukas, Cleveland .... 3.00
VI. Gelažius, Bayonet P. 8.00
V. Čyvas, Cleveland .... -8.00 
R. Valiukėnaitė-Reilly,

Laramie ....................... 20.00
V. Jasinevičius,

Dovvers Grove ............  8.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

A. t A.

KOTRYNAI MARIJOŠIENEI

mirus, vyrui VYTAUTUI, dukterims, sūnui, 

jų šeimom, svainiui BRONIUI su šeima ir 

kitiems artimiesiems giliausią užuojautą 

reiškia.

Jonas ir Dalia
Maurukai

St. Petersburg, Fla.

Mielai mokytojai šviesios atminties

A. A.

KOTRYNAI MARIJOŠIENEI

mirus, jos vyrą prof. VYTAUTĄ MARIJO-

ŠIŲ ir jo šeimą giliai užjaučia ir kartu liūdi.

Birutė Smetonienė

ROCHESTER
JUBILIEJINIŲ METŲ 

ŠVENTĖ

Rochesterio šv. Jurgio 
lietuvių parapija spalio 25 
d. rengia 600 metų krikš
čionybės sukakties šventę. 
Tą dieną Rochesterio kate
droje (296 Flower City 
Park) bus iškilmingos pa
maldos. šv. Mišios prasi
dės 12:30 p. p. Prieš Mišias 
bus eisena į katedrą. Eise
noje dalyvaus visi lietuviai. 
Ypač kviečiami į eiseną tie 
ir tos, kurie gali ateiti su 
tautiniais rūbais.

Mišias koncelebruos Ro
chesterio vyskupas Mat- 
thew Gark, vyskupas Pau
lius Baltakis, lietuvių para
pijos klebonas Justinas 
Vaškys ir daugelis kunigų. 
Abu vyskupai pasakys pa
mokslus, giedos jungtinis 
Clevelando ir Rochesterio 
choras. Chorui diriguos cle- 
velandietė Rita Kliorienė 
ir ročesterietis Raimondas 
Obalis.

Po pamaldų Rochesterio 
Riverside Convention Cent
re, 123 East Main Street, 
vyks banketas. Banketo 
pradžia 2:30 p. p. Banketo 
salę puoš Adomo Galdiko 
paveikslai, šoks tik tam 
banketui sudarytos tauti
nių šokių grupės ir dai
nuos Serenada, vyrų trio iš 
Toronto, (si)

FOOD SERVICE MGR.
FULL TIME

Position foV individual with bachelor 
degree in food—riUtrition preferred. 
Būt will consider 90 hour food service 
course with 1 year full time experi- 
ence.

For interview.
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