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KARAS IR TAIKA
Po Izraelio naujo laimėjimo

*

Vytautas Meškauskas
Kaip žinia, prezidento
Reagano viešnagę Europoje
užtemdė naujas Izraelio ka
ro žygis — Libano užpuoli
mas. Oficialiai prezidentas
Reaganas net kelis kartus
kreipėsi j ministerį pirmi
ninką Beginą, reikalauda
mas atšaukti Izraelio ka
riuomenę, tačiau Beginąs
neklausė, ką nesunku su
prasti. Karo laimė Izraelio
toliau neapleido, ir kaip gen.
MacArthuras sakė: laimėji
mui nėra pakaito. Dabar
Jeruzalės vyriausybė aiški
na, kad ji Jungtinėm Ame
rikos Valstybėm ant sidab
rinio padėklo patiekė tai, ko
jų diplomatija nepajėgė pa
siekti, būtent — Libano iš
vadavimo iš Sirijos, sovietų
sąjungininkės, okupacijos.
Oficialiai Izraelis norėjo
atsikratyti tik palestiniečių
— PLO — partizanų, įsi
tvirtinusių pietiniame Liba
ne ir iš ten retkarčiais apšaudančių Izraelio teritori
ją, bet apetitas auga beval
gant. Nei palestiniečiai nei
Sirijos kariuomenė nepasi
rodė pajėgūs pasipriešini
mui. Amerikiečių lėktuvai
ir ginklai izraelitų rankose
pasirodė nepalyginami pra
našesni už sovietų gamybos
Sirijos ir PLO ginklus. Iz
raelio naikintuvai sugebėjo
numušti net 79 Sirijos lėk
tuvus ir sunaikino 19 prieš
lėktuvinių raketų batarėjų,
patys nepatirdami nuosto
lių. (Prileidžiama, kad Iz
raelis neteko eilės lėktuvų
be pilotų, skirtų priešlėktu
vinių raketų batarėjų suklaidinimui).
Iš Valstybės sekretoriaus
Haigo pareiškimų sekma
dienio ABC tinklo "This
Week with David Brinkley”
programoje atrodo, kad ir
JAV pritaria tolimesniam
Izraelio tikslui — atšaukti
visas svetimas, suprask, Si
rijos, ir PLO, karines pajė
gas iš Libano, tikint, kad
libaniečiai pasimokė iš pa
skutinio dešimtmečio kar
taus patyrimo ii- galės susi
kalbėti dėl naujos savo vy
riausybės.
Sunku kaltinti Beginą ir
jo krašto apsaugos ministerį Sharoną pasidavimu
pagundai tokią nesikartojančią progą išnaudoti. Iš
tikro negali įsivaizduoti
tam palankesnę situaciją.
Arabų valstybės seniai taip
buvo suskylusios, kaip da
bar. Saudi Arabija, kurios

karalius numirė užpereitą
sekmadienį, ir kitos mažes
nės Persijos įlankos turtin
gos nafta valstybėlės šiuo
metu daugiau yra susirūpi
nusios Irano karo su Iraku
laimėjimo pasėkom negu Iz
raelio pavojumi. Sovietų Są
junga turi kitų rūpesčių, o
be to, jos ginklai negali at
virame kovos lauke pasi
priešinti amerikiečių. Visa
tai kalbėtis už tai, kad Iz
raeliui vertėjo rizikuoti.
žinoma, yra ir antra me
dalio puse. Pralaimėjimas
arabus gali suvienyti, o
svarbiausia, vidaus taikos
atstatymas Libane pareika
laus dar daug pastangų ir
lėšų. Izraelis mano, kad tam
reikalui reikėtų sudaryti
tarptautinę kariuomenę, bet
ne Jungtinių Tautų, bet ku
rios nors kitos tarptautines
kombinacijos su JAV prie
šakyje vardu. Panašiai kaip
neutralios zonos tarp Izrae
lio ir Egipto saugojimui.
Tam, kad į žaidimą neprileidus sovietų, kurie galėtų
įeiti per JT duris.
JAV tačiau tokiems dide
liems užsimojimams neturi
didelio noro. Tokie adminis
tracijos pasiūlymai gali su
silaukti nemažo pasiprieši
nimo. Kritikai galėtų nuro
dyti, kad nauji įsipareigoji
mai bus ne tik brangūs, bet
ir pastatys JAV Izraelio pu
sėje, atsisakant nuo vilties
susitarti su arabais. Dar
daugiau, JAV įsivėlimas pa(Nukęlta į 2 psl.)

Koplytstulpis prie Viekšnių-Tirkšiių kelio Mažeikių apskr. Fotografuota 1938 m.

Ateistinė propaganda ok. Lietuvoje
skaičiais ir faktais
Vilniaus universiteto do
cento Vytauto Skuodžio
mokslinis veikalas "Dvasi
nis genocidas Lietuvoje’’
yra naujas mūsų pogrindžio,
spaudos reiškinys. Savilaidinė mūsų spauda, kaip sa
ko Tomas Venclova ir kaip
mes patys suprantame, yra
daug kuo pirmykštė, jei tai
kyti jai profesionalios kul
tūros mastelį. Jos uždavi
nys yra kitas, nes pirmoji
užpultojo pastanga — gin
tis ir šauktis pagalbos. Daž
niau pasitaikantys publicis
tiniai rašiniai neviršija
straipsnio apimties, čia
daug aprašinėjimo, maža

analizės ir t.t. Didžiausia
jų ne mokslinė ar meninė
vertė, o demaskuojanti mo
ralinė jėga ir ginamo rei
kalo teisumo pojūtis.
Todėl šis V. Skuodžio dar
bas yra seniai lauktas. Jis
liudija, kad mūsų pogrin
džio kultūra bręsta, žino
me, kokia kaina turi būti už
tai sumokėta — dvylika
pačių brandžiausių (7 kalė
jimo ir 5 tremties) metų!
Šis V. Skuodžio, tiesaus,
drąsaus ir giliai tikinčio
žmogaus poelgis atperka
mūsų techninės ir kūrybi
nės inteligentijos elito, už
imančio aukštus oficialius

Cuyahogos apskrities kontrolierius Matthew J. Hatchadorian birželio 7 Lietuvių namuose
kalbėjo apie naujuosius namų mokesčius ir pensininkams bei invalidams teikiamus mokesčių
sumažinimus. Po pranešimo Lietuvių klube apskrities kontrolieriui buvo surengtas priėmimas,
kuriame dalyvavo visi klubo direktoriai ir jų žmonos. Nuotraukoje iš kairės į dešinę — aps
krities kontrolieriaus žmona Suzann, Lietuvių klubo pirmininkas Zenonas Dučmanas, apskri
ties kontrolierius Matthevv J. Hatchadorian ir jo tėvas — draugiškoje nuotaikoje ir maloniame
pokalbyje.
J. Garlos nuotr.

postus ir tikrajai Lietuvos
kultūrai nieko arba mažai
davusio, kaltę.

"Dvasinis genocidas Lie
tuvoje” yra rimtas, objek
tyvus, gerai argumentuotas
(kas moksliniam darbui yra
būtina) ir, galima sakyti,
disertacijos lygio mokslinis
darbas. Tai savotišku būdu
patvirtina ir tas "aukštas
įvertinimas” kalėjimo baus
me ...

Šio darbo tikslas — ate
istinės propagandos Lietu
vos spaudoje 1940-1976 m.
analizė. Jame naudotasi
bibliografiniu - statistiniu
metodu. Didoka apimtis —
222 psl., 37 suvestinės len
telės. Stebina aprėptos me
džiagos kiekiai — 7057 ate
istinės publikacijos periodi
koje, 509 ateistinės brošiū
ros ir knygos, nagrinėta
ateistinė medžiaga apie Lie
tuvą, išspausdinta TSRS ir
užsienyje. Vertinga yra ate
istinės propagandos inten
syvumo periodikacija 194Q1976 m. Ypač įdomus ir ver
tingas V skyrius, kur ap
žvelgta aktyviausi ateisti
nės spaudos autoriai. Įdo
mus taip pat VI skyrius,
kur statistiškai apibendri
nama bibliografinė medžia
ga apie moralinės visuome
nės ydas ir palyginamas dė
mesys joms su ateistinės
propagandos srautu. Darbo
bešališkumą liudija IV sky
riuje suregistruota ir aptar
ta informacija, liečianti
Bažnyčios gyvenimą, taip
(Nukelta į 4 psl.)
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SMUIKE POUTiyg^^
Po Izraelio žaibo smūgio Libane. - Kartūs pergalės vaisiai
____

- Nauji uždaviniai Amerikos diplomatijai. _ _ _ _

Kaip jau rašėme 1 psl.
(žiūr. Karas ir Taika), Iz
raelio žaibo karas prieš Li
bane sutelktas PLO karines
pajėgas ir ten pat buvusią
Sirijos kariuomenę techniš
kai buvo pasigėrėtinas, ta
čiau pergalės vaisiai atro
do būsią kartūs. Visų pirma
tai nebuvo dykumos karas,
kaip ankstyvesni žygiai Si
najaus pusiasalyje, bet tan
kiai apgyventoje teritorijo
je, kur nuostoliai buvo labai
dideli. Antra, Izraeliui ir to
liau reikalinga Amerikos
pagalba, o jos nuotaikos to
kios, kad net buvo abejoja
ma, ar prezidentas Reaga
nas sutiks priimti čia atva
žiavusį Beginą, o buvęs pre
zidentas Fordas pareiškė,
kad JAV ne tam trim bili
jonais dolerių j metus šelpia
Izraelį, kad tas Washingtoną pastatytų prieš ne
lauktą staigmeną. Izraelitai
ir jų draugai gali, žinoma,
atsikirsti, kad jų laimėji
mas be JAV leidimo jas tik
pastatė į geresnę padėtį,
duoda JAV diplomatijai ge
rą progą perorganizuoti
Vid. Rytus. Pavyzdžiui bu
vęs Valstybės sekretorius
Henry Kissingeris štai ką
rašė WASHINGTON POST
skiltyse.
Vienas iš mažiau pastebė
tų Izraelio-Sirijos susirėmi
mo aspektų yra tas, kad tų
kraštų kariuomenės Libane
atsirado tuo pačiu tikslu.
Nors Sirija žodžiais palaikė
palestiniečių pusę, iš tikro
jos armija įžygiavo į Liba
ną, kad neleistų PLO laimė
jimo prieš Libano krikščio
nis. Sirijai atrodė, kad PLO
įsigalėjimas Libane vestų
prie jos pačios apsupimo iš
Irako ir Libano pusių. Tai
buvo 1976 metais. Dabar Iz
raelis įžygiavo į Libaną tam
pačiam tikslui.
Amerikoje buvo ir yra
manoma, kad raktas į Izraelio-arabų taiką yra Izraelio
susitarimas su PLO. Iš
tikro PLO arabų tarpe ne
turi pasitikėjimo, tos orga
nizacijos stačiai bijoma dėl
gero jos apsiginklavimo ir
patyrimo terorizme. Juk
1970 metais PLO iš savo
teritorijųos išvarė Jordano
karalius Husseinas.
★

Anot Kissingerio, per de
rybas dėl palestiniečių auto
nomijos Izraelis siekė vaka
rinio Jordano pakraščio ir
Gazos juostos neoficialios
aneksijos, sušvelnintos sa
vivaldos teisę arabams, tuo
tarpu Egiptas ir JAV Vals
tybės Departamentas galvo
jo apie Palestinos autonomi
jos statusą kaip įžangą į vė
liau būsimą palestiniečių
valstybę. Abi pusės vengė

paliesti jautrų sienų klausi
mą, norėdamos susitarti
daugiau dėl principo. Pales
tiniečių autonomijos klausi
mas dėl aukščiau nurodytų
priežasčių sunkiai išspren
džiamas be karaliaus Husseino dalyvavimo. Tas ne
nori matyti PLO valstybės,
kuri kėsintųsi į jo teritori
ją. Pamatęs PLO silpnumą
Libane ir Sirijos nenorą ri
zikuoti karu su Izraeliu dėl
PLO, Husseinas gali būti
linkęs per kokius dvejus
metus prisidėti prie JAVEgipto Izraelio derybų dėl
palestiniečių autonomijos.
Drauge su Egiptu, Jordanas
galėtų padėti pagrindą nuo
saikių arabų valstybių koa
licijai. Jį galėtų duoti naują
impulsą taikingo sprendimo
jieškojimui, ką nors neofi
cialiai, paremtų ir Saudi
Arabija dėl kitokių sumetimų.
★

Visos Persijos įlankos
valstybės yra susirūpinu
sios ne tiek palestiniečiais,
kiek Islamo revoliucija, Ira
no propagandos įtaka ir so
vietų imperializmu. Tuo paskutiniuoj u reiškiniu dau
giau už arabų valdovus yra
susirūpinęs Washingtonas.
šiuo metu Iranas arabų val
dovams reiškia didesnį pa
vojų už sovietus. Sovietų
Sąjunga yra palyginti toli
ir tai problema, kurią pagal
juos turėtų rūpintis JAV.
Iranas yra arčiau ir šiuo
metu baido daugiau.
Jei Irakas būtų laimėjęs
karą su Iranu, Persijos pa
kraščio valstybėms ir net
JAV-bėm grėstų nemažes
nis pavojus negu dabar iš
Irano. Nors Irako vyriausy
bė neužsitarnauja jokių
simpatijų, jėgos balansas
reikalauja padėti jam pa
siekti paliaubas. Tokia pa
galba paliaubom dar netu
rėtų reikšti atsisakymo su
sitarti su Iranu, jei ten po
Khomeinio atsirastų žmo
niškesnis režimas ar net jei
dabartiniai valdovai įžiūrė
tų sau didesnę grėsmę iš
Sovietijos, su kuria turi

1500 mylių ilgumo siena, ži
noma, kiekvienas susikalbė
jimas su Iranu turėtų išeiti
iš Irano atsisakymo nuo bet
kokių pretenzijų j Persijos
įlankos valstybes.
Kaip tik čia Amerikos ir
arabų valstybių interesai
sutinka. Žinoma, Amerika
turėtų garantuoti tų valstybių saugumą ir visokiais
būdais remti jų dabartinę
santvarką. Arabijos pusia
salis būtų mažiausiai tinka
ma vieta amerikiečių aist
rai pravesti socialinius eks
perimentus. Kartu Ameri
kos parama galėtų būti ne
vieša ar dramatiška.
Amerikos politika pagrįs
ta Libano nepriklausomybe,
pasiekiamų arabų norų Va
kariniam Pakraštyje išpil
dymu, jėgų balansu ir insti
tucijų išsaugojimu suderin
tų amerikiečių interesus ir
su arabų ir Izraelio.
Tai būtų geriausia atra
ma prieš arabų radikalizmą
ir sovietų įsikišimą. Tokia
politika reikalauja stiprios
rankos, bet kaip Bismarkas
sakė, užsienio politikoje
drąsa ir pasisekimas nėra
tik atsitiktinai susiję daly
kai, jie yra ir neišskiriami.

KARAS IR TAIKA...
(Atkelta iš 1 psl.)
stūmės arabų ir iš viso ma
hometonų valstybes jįeškoti
bendros kalbos su sovietais.
Tokiuose įrodinėjimuose be
abejo yra logikos. Tačiau,
jei pirmi ženklai neklaidina,
Izraelio kariniai laimėjimai
situaciją taip pakeitė, kad
JAV-bėms didelio pasirinki
mo nepaliko.
Tai vėl veda prie palygi
nimo su kitu karu — D.
Britanijos ir Argentinos dėl
Falklando salyno. Ką pade
da kariniai laimėjimai, jei
falklandiečiams batus pa
taisyti reikėdavo vežti į Ar
gentiną. Batsiuvio vietoje
nebuvo. Bet ar po tiek patirtų nuostolių dar galimas
koks taikingas susitarimas?
Britai pradeda galvoti, kad
jei salų neliečiamybė buvo

■ Iš kitos pusės
Tai nėra visai nauja idėja. Senatorius Proxmire
(Wisc. dem.) jau seniai dalina savo ”Golden Fleece”
award’us federalinėm įstaigom, eikvojančiom lėšas abe
jotinos vertės reikalams, pvz. blusų romantikos tyrinė
jimui. Mūsų veiklai išsiplėtus ir, kiekvienu atveju, pra
turtėjus, ir čia pasitaiko panašių atvejų, štai P. Lietuvio
6 Nr. skaitau apie lietuvių pirštų ir delnų nuospaudų stu
diją, "atliktą Anglijoje ir apmokėtą LIETUVIŲ FONDO
LĖŠOMIS”:
"žmogaus pirštų ir delnų grioveliai (ridges)
susidaro dar prieš kūdikio gimimą. Galvojama, kad
gimdos aplinka turi šiek tiek įtakos į griovelių su
darymą, bet šie grioveliai jau būna pilnai sudaryti
keturių mėnesių gemale, ir jų raštai bei išvaizda
nesikeičia per visą žmogaus gyvenimą. Yra trys
aiškūs griovelių raštai (paterns): a) lankas, b)
kilpa ir c) užraitas ...”
Po ilgų jaunų lietuvių delnų ir pirštų tyrinėjimo:
"Aplamai radome, kad ant pirštų buvo 5%
lankų, 63'/ kilpų ir 32 '4 užraitų... Surinktus
šiuos duomenis nutarėme palyginti su kitų panašių
studijų duomenimis apie lietuvius ir apie kitų ar
timų kraštų gyventojus ... Atrodo, kad didesnis
ryšis ir panašumas yra tarp tų kraštų, kurių gy
ventojai kalba panašiomis kalbomis. Stiprus ryšys
rastas tarp lietuvių, latvių ir gudų, nors šie pasta
rieji artimesni ukrainiečiams. Lenkai, kurių kalba
yra slavų kilmės su lietuviais nesiriša. (Ar tik
pas juos nebus daugiau užraitų? — vm).Taip pat
rastas ryšys tarp estų, suomių ir komių ...”
Kaip matome iš delnų ir pirštų moksliškai nustatytas
mūsų artimumas latviams ir gudams. Kad tos tautos mū
sų kaimynės, galėčiau Lietuvių Fondui pasakyti visai do
vanai
Įdomu kiek kaštavo toks papildomas įrodymas? Gal
galima būtų paskirti ir premiją už lietuviško atitikmens
"Golden Fleece” termino sukūrimui? Pareikalavimas jau
atsirado.
vm
verta tiek daug aukų, verta kad D. Britanija nereaguos,
jas ir toliau pasilaikyti. Ir nesiųs savo laivyno taip toli
jei jas atiduoti Argentinai, nuo namų. Ar aš klystu?
tai gal tik gerokai laiko pra
ėjus.
Ats.: Ne. Aš jums pasa
Savo pasikalbėjimais pa kysiu, kad nors griežtas pa
garsėjusi italų žurnalistė sipriešinimas buvo laikomas
Oriana Fallaci turėjo labai galimybe, mes netikėjom,
įdomų interview su Argen kad Britanija mobilizuosis
tinos prezidentu Galtieri.
dėl Malvinų. Mes to nelau
"Klausimas: Istorija mo kėme. Asmeniškai aš lai
ko, kad jei kurioje bendruo kiau tai sunkiai įmanomenėje reikalai pašlija, jos mu .. n
vadai jieško karo. Kad žmo
nės susijaudintų ir užmirš
Ai- reikia geresnio įrody
tų savo vargus, savo valdo mo, kad istoriją rašo atsi
vų nusikaltimus ir klaidas. tiktinumai ir klaidos. Ar
Dėl to karą 1940 metais Beginąs nenuėjo Galtieri
pradėjo Mussolini. Ar toks keliu? Ir jam buyo reika
palyginimas Jus užgauna?
lingas karas, kad išėjus iš
Atsakymas: Taip, ponia sunkios vidaus padėties, ne
žurnaliste. Jis mane labai sugebėjimo susitvarkyti §u
užgauna.
Izraelyje likusiais palesti
Kl.: Ačiū Dievui. Bet jei niečiais. Gali atsitikti, kad
tai nebuvo šalta kalkuliaci dabar jam reikės adminisja, tai vistiek būta apsiskai tuoti ne tik juos, bet ir Li
čiavimo — ar ne pone pre baną. Kaip ilgai tam užteks
zidente? Ar turėčiau saky Izraelio pajėgų? Ar jis ne
ti — buvo pasiduota iliuzi apsiriko dėl Amerikos noro
jom? Ar nebuvo iliuzija, jam padėti?

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Šariatai^: J. JANUŽAIT1S Ir J. MAŽEIKA

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

Kainos

i o m o s — Pasirinldmas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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AMERIKIEČIIĮ MILŽINAMS
KRENTANT
Žinant, kad amerikinių laik
raščių leidyklos verčiasi komer
cinio išskaičiavimo pagrindu,
perdaug neteko stebėtis kada
didmiesčiuose vienas po kito,
neatsilaikę prieš savo varžovus
ėmė užsidaryti ilgai ėję, mūsų
mastu milžinai, amerikiečių
dienraščiai. Prasidėjusi New
Yorke, per Chicagą, Washingtoną, Philadelphiją perriedėjusi dienraščius marinanti
banga nušlavė ir Clevelando
popietini dienrašti Cleveland
Press. Praėjusi ketvirtadieni
jis išleido paskutinę savo laidą
ir sustojo ėjęs. Per tris šimtus
tūkstančių skaitytojų nebema
tys savo pamėgto laikraščio,
reguliai ėjusio 104 metus. De
vyni šimtai žmonių, dirbusių
prie jo paruošimo ir išvežiojimo, netenka darbo. Dar vie
nu pavadinimu prasitempia
mirusių amerikinių dienraš
čių sąrašas.
Klystume manydami, kad
tiek Cleveland Press’, tiek kitų
didžiųjų dienraščių iškritimas
nepaliestų ir mūsų tautiečių.
Dalis mūsiškių, sekdami dide
liu greičiu besikaitaliojančius
tarptautinės politikos įvykius
arba vietos gyvenimą, nesiten
kino prenumeruodamiesi vien
tik lietuviškus laikraščius. Jie
skaitė ir skaito ir vietinę ame
rikiečių spaudą, jų tarpe ir
tuos dienraščius, kuriems pri
siėjo sustabdyti tolimesnį ėji
mą. Kiti mūsiškiai net dirbo
tų laikraščių leidyklose ar
spaustuvėje. Jiems visiems
teks šlietis prie tų vietos dien
raščių, kurie lieka toliau ėję,
duodami tų pačių agentūrų in
formacinę medžiagą, su ma
žais skirtumais tų pačių sindi
katų pateikiamus politinius
komentarus, panašiai sukirp
tą vietinę kroniką, tik visą gau
nant jau kiek skirtingu, ne
įprastu laiku - nebe popiečiais
bet iš ryto.
Kiekvieno didelio ir seniai
įsigyvenusio amerikiečių laik
raščio sustojimas mums suke
lia naują susirūpinimą ir tuo
jau dėmesys nukrypsta į mū
siškių lietuviškų laikraščių li
kimą. Kiekvieną kartą leng
viau atsidustame sužinoję,
kad mirė jų, o ne mūsų laikraš
tis, nes jų vienam dingus atsi
radusią spragą užpildo papras
tai kitas, kurį laiką privertęs
kiek nepatogiai pasijausti, kol
prie jo pripranti. Mūsiškių
laikraščių išeivijoje liko tiek
nedaug, kad atsiradusią spra

gą jaustume ir pergyventume
daug skaudžiau.
Nebe šiandien pradėjo mū
siškiai išeivijos laikraščiai skųs
tis nuolat sunkėjančiomis sąly
gomis. Tai daro jie tik dėl to,
kad juos išlaikančių prenume
ratorių ir rėmėjų finansinė
paspirtis nėra tokia stambi,
kad ji galėtų pilnai atsverti
nuolat didėjančias laikraščiui
leisti ir paštu išsiuntinėti rei
kalingas išlaidas.
Tačiau
mūsų išeivijos laikraščiai gali
pasidžiaugti vienu dalyku,
kuriam panašaus, nedaug
suklysdami galėtume pasakyti
nė vienas amerikinis laikraštis
neturi - tai idealistinis ryšys,
visuomet egzistavęs tarp laik
raščio ir jo paruošėjų iš vienos
pusės, ir prenumeratorių bei
rėmėjų - iš kitos. Juo tas ryšys
tampresnis ir šiltesnis, tuo il
giau gali nusidelsti bėdos, gra
sinančios sustabdyti to ar kito
lietuviško laikraščio ėjimą.
Amerikinio dienraščio ėmė
jas prie laikraščio kainos daž
nai prideda pinigėlį ir tas pi
nigėlis eina jį atnešusiam ber
niukui. Tuo'tarpu sunkią sa
vo lietuviško laikraščio būklę
atjausdamas, retas kuris skai
tytojas administracijai tesiun
čia tik tiek, kokia nustatyta
prenumeratos kaina. Daugu
mas prideda auką, kuri nere
tai būna net didesnė už pačią
prenumeratą. O jautresnis ir
kiek daugiau pasiturintis rė
mėjas nepasišykšti laikraščiui
atsiųsti ir šimtinę, gi testamen
tu paskiria ir tūkstantinėmis.
Jeigu būtų iš ko, leidėjai
mūsų laikraščių redaktoriams
pagalbinių! personalui ir ben
dradarbiams be abejo mokėtų
unijinius atlyginimus, ar net
dar daugiau. Bet jie to daryti
negali, nenorėdami savo laik
raščio sužlugdyti. Tai supras
dami, ir tuo pačiu idealizmu
vadovaudamiesi, mūsų redak
toriai ir jų talkininkai aukojasi
ir dirba pusiau atlyginami, gi
bendradarbiai kartais sulau
kia popieriaus ir pašto ženklų
kompensaciją, o labai dažnai
negauna nė to.
Gerai išauklėtoje šeimoje,
kur vyrauja nuoširdumas ir su
siklausymas, vienas šeimos
narys padeda kitam, kada iš
kyla reikalas. Išeivijos lietuviš
kas laikraštis, ėjęs ilgėlesnį lai
ką, jeigu taip būtų galima iš
sireikšti, tampa šeimos galva,
o tą šeimą sudaro visi, kurie
turi bet kokių ryšių su juo. Jų
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Tėvo vaidmuo Lietuvai
Lietuva, nors maža tauta,
bet jos istorija plati ir di
delė, todėl ir lietuvis tėvas
visais laikais, tartum už
mirštas tylos herojus, yra
suvaidinęs tautai reikšmin
gą vaidmenį.
Praktiškam gyvenime Vy
rauja numonė, jog tėvo rū
pesčiai baigiasi tik materia
liu šeimos išlaikymu, o vai
kų auklėjimo atžvilgiu jis
nepakankamai jautrus ir
rūpestingas. Tačiau lietu
viui pats likimas lėmė šią
nuomonę sugriauti, nes jis
visais laikais turėjo progos
įrodyti savo nuopelnus šei
mai ir tautai, tiktai jo mei
lė vaikams ne taip paviršu
tiniškai išreiškiama, kaip
motinos.
Tiesa, kasdieniniai šei
mos aprūpinimo bei visuo
meniniai reikalai jį atitrau
kia nuo šeimos, kai tuo tar
pu motinos globa ir meilė
kiekvieną vaikų žingsnį ly
di, o tėvas, būdamas santū
rus, ją parodo tik rimtam ir
reikalingam momentui atė
jus, ypatingai nelaimės at
veju. Motina įkvepia vai
kams jausmo, švelnumo ir
meilės, o tėvas — kritikos,
santūrumo ir griežtumo. O
vaiko charakteriui ugdyti ir
viena ir kita būtinai reika
linga.
Ramaus ir laimingo gy
venimo metu tai mažiau
pastebima, bet lietuviui tė
vui savo meilę ir rūpestį
šeimai itin sunkiai teko iš
gyventi žiaurios okupacijos
laikais, kai tėvai nuo šeimų
buvo atskirti kalėjimuose,
kacetuose, miškuose slaps
tėsi jr t. p. Ne vienam jų ne
tiek buvo baisi mirtis už
tėvynę, ne tiek baisūs nuo
latiniai fiziniai kankinimai,
kiek dvasinė kančia dėl pa
liktų vaikų sadistinėje san
tvarkoj .
Ir jau nuo senų spaudos
draudimo laikų skiriame di
delį nuopelną lietuvei mo
tutei, išmokiusiai vaikus
prie ratelio lietuviškai skai
tyti, bet nemažesnė pagarba
tenka ir tėvui, kuris, pade
dant sūnums, rizikuojant
gyvybe, parūpino lietuvišką
knyfcą vaikams, kuris mūsų
istorijoj auksinėmis raidė
mis liko įrašytas lietuvio
knygnešio vardu.
Gal nuo anų laikų jis ir li
ko savo vaikų, ypač berniu
kų vyresniuoju draugu, pa
tarėju ir autoritetu. Iš jo
daugiausia vaikai išmoksta

parama lietuviškam laikraš
čiui šiais laikais, ypač vasaros
metu, yra ypatingai svarbi ir
reikalinga. Jeigu kiekvienas
pagal savo išgales jį remsime,
jo ateitis bus užtikrinta. Tada
- ir amerikiečių milžinams
krentant - mes galėsime dar
guostis, kad mūsų laikraščio
šeimos nariai savo jautrumu ir
nuoširdumu moka išlaikyti
tai, kas jiems naudinga, o lie
tuviškai išeivijai brangu ir
svarbu.

Praėjo daug metų, aš li
kau tėvu, turėjau sūnų, ku
rį ne tik mylėjau, bet tylė
aktyvaus dalyvavimo lietu
vių visuomeniniam gyveni damas jį dievinau, o jis tik
mamą mylėjo. Aš dėlto bai
me. Jo pavyzdys ir autori
tetas padeda vaikams at siai kentėjau ir prisiminęs
savo tylintį tėvą, norėjau
skirti gėrį nuo blogio, su
bėgti jo atsiprašyti, deja,
kuriuo jiems tenka susidur
tik prie kapo suklupęs grau
ti už šeimos ribų.
džiai pravirkau gailėdama
Mergaičių dvasinis ryšys
sis, kad jo meilę per vėlai
su tėvu nėra toks artimas,
supratau”.
kaip berniukų, tačiau labai
Kai kituose kraštuose tė
didelės įtakos turi jų cha
vams reiškiama pagarba,
rakterio ugdyme, santy keliama jo reikšmė šeimoje
kiuose su draugais, sava ir gyvenime, įvesta net at
rankiškumo ir patvarumo skira diena jam pagerbti,
darbe. Tėvas, būdamas pa tai mūsų tėvynėj, tuo pat
grindiniu šeimos maitinto laiku jis gyveno neapsako
ju ir stipresniu fiziniai, yra mam sielvarte, raudonųjų
šeimos atrama, užuovėja tautos pavergėjų atskirtas
nuo visų pavojų, jis yra sa nuo šeimos, visomis priemo
vo vaikų auklėtojas, moky nėmis niekinamas, kankina
tojas, o tautai — visuome mas, tremiamas vergijon ir
nininkas, kultūrininkas, po masiniai žudomas.
litikas, tautos ateities kūrė
Jis nepuolė į neviltį, bet
jas.
liko tyliu kovotoju, tautos
Ir šį paskutinį kartą ar
dvasinės gyvybės saugoto
tėjant į mūsų kraštą bolše
ju, nes ne priespauda, ne ti
vikų okupantams, lietuvis ronija, o tik beviltiškumas
tėvas, gelbėdamas savo šei ir nusiminimas atneša tau
mą ir jausdamasis jos atsa
toms mirtį. Lietuvis tėvas
kingu globėju, ryžosi su ma buvo ir liko savo tautos lais
žamečiais Vaikais leistis vės sargyboj. Jo pėdomis ei
sunkioų kelionėn į nežinią. na vaikai, todėl jam, šiuo
Ir jam netrūko drąsos nei metu laisvame pasaulyje
ištvermės. Taip pat jis ne švenčiant tėvo, dieną, ten
apvylė savo tautos ištrem ka ypatinga pagarba prisi
tas į Sibirą ar likęs tėvy menant ir žuvusius šeimas
nėj, perduodamas vaikams palikusius partizanus, taip
patriotizmą, drąsą bei ryžtą pat į Sibirą ištremtus ar ki
kovoti už Lietuvos laisvę.
tur vergijoj tebesančius, o
Rašytojas Pablo Palan- taip pat ir laisvėje gyvenan
tas nusivylusio tėvo jausmą čius, kuriems priklauso tau
taip apibudina: ”Aš mylė tos ateitis. Tikėkime, jog ir
jau mamą, nes tik ji manim jų sūnūs tėvų | pėdomis eis
rūpinosi, tvarkydavo, ser ir Lietuva prisikels!
gant užjausdavo, apklodavo,
bučiuodavo ... O tėvo pra
dėjau net neapkęsti dėl to,
NEPAMIRŠKITE
jis visada tylėjo. Jis nemo
ATNAUJINTI
kėjo kalbėti, o tiktai mylė
DIRVOS
PRENUMERATĄ
ti, bet aš tuo netikėjau, jo
meilės nejutau.
EMILIJA ČEKIENĖ

‘An?ber Holidays”
1982 M. EKSKURSIJOS
Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO
Maskva/Vilnius:
liepos 5
—$1165.00
rugsėjo 6 —$1171.00
liepos 19
—$1135.00 rugsėjo 15 — $1045.00
rugpiūčio 4 —$1135.00 rugsėjo 27 — $1082.00
—$ 995.00
rugpiūčio 18 — $1350.00 spalio 6
gruodžio
27
— $ 995.00
(su Ryga)
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mo
kesčiu. Grupes lydės vadovai.
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.
MEMBER
393 West Broadway
P. O. Box 116,
South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms —
sutvarkome dokumentus.
-Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
Registered Ohio Travel Agent JTA0324

Ateistinė propaganda...
(Atkelta iš 1 pgl.)
pat neutralios Bažnyčiai ir
religijai publikacijos.
Gali kilti klausimas, ko
kia prasmė skirti tiek dė
mesio šiam ateistiniam pur
vo ii* menkystės tvanui, ku
rio beveik neskaitome ne
tik mes, tikintieji, bet ir ki
tų įsitikinimų žmonės ? Kal
bant apie ateistinės propa
gandos vidinį turinį, tai yra
tiesa. Tačiau, kas yra tie,
kurie gamina šį nuodą, ku
riuo jau 40 metų nuodija
mos mūsų tautos genetinės
šaknys ? Juk aišku, kad ate
istinės propagandos tikslas
nėra pakeisti religinę pa
saulėžiūrą kita. Pirma, ji
nėra intelektualiai tam pa
jėgi. Antra, neturi būtino
moralinio pranašumo. Pa
grindinis jos tikslas — su
purvinti. Todėl turime ži
noti, kas yra tie, kurie drab
sto purvais. Nė vienas jų,
nors apsigarsinęs vienu vie
ninteliu straipsneliu rajono
laikraštpalaikyje, neturi bū
ti užmirštas.
Iš 2141 autorių — 1781
lietuviai. 1325 yra išspaus
dinę tik po vieną straipsnį.
Susitepti lengva, grąžin
ti savo gerą vardą sunku.
Turime žinoti viešai nede
klaruojamus ateistinės pro
pagandos metodus, silpniau
sias ir pavojingiausias jos
puses, tiksliau tas silpną
sias savo puses, kurias ate
istinė propaganda mums
padeda suvokti. Juk geriau
sias ateizmo propaguotojas
yra blogas tikintysis .. .
V. Skuodžio darbas rodo,
kad statistiškai pažvelgus į
ateistinę spaudą, išryškėja
daug tokių įdomių ir netikė
tų išvadų, su kuriomis bū
tina susipažinti tiek dvasiš
kiams, tiek pasauliečiams.
Tačiau, mūsų nuomone, la
biausiai šio darbo išvadų
yra reikalingi ne kunigai ir
ne tikintieji, o tie, kuriuos
vadiname indiferentais, iš
kurių yra verbuojami patys
uoliausi ir ciniškiausi ateis
tinės propagandos tarnau
tojai. Jei žmogus ar išlaikė
padorumą (o ii' netikintis
gali būti padorus žmogus —
mums šitai primena II Va
tikano susirinkimas) ir jei
dar nežengė lemtingo žings
nio tai pažintis su ateistinės
propagandos virtuve, užku
lisiais ir šiukšlynu turėtų jį
gerokai prablaivinti. Jis tu
rėtų suvokti, kad dabar
Bažnyčia yra vienintelė rea
li ir organizuota jėga,, ga
linti priešpastatyti prieš vis
didėjantį moralinį pakriki
mą teigiamas savo verty
bes. Nepaisant įsitikinimų
religijos atžvilgiu, dabarti
nėje Lietuvoje reikia aiš
kiai suvokti kiekvienam,
kas laiko save lietuviu: bet
koks patarnavimas ateizmo
propagandai yra Lietuvos
.išdavystė, nieko bendra ne
turinti su savo, pažiūrų gy
nimu. Juk negalima ginti
savo įsitikinimų pasitel
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kiant tokią abejotiną mora
linę priemonę, kokia yra
tarybinė spauda. Ypač tatai
įsidėmėtina inteligentijai,
tautos elito daliai, daug ko
jai dabartyje skolingai.
Pilniausiai čia minime
tuos, kurių rankose mūsų
vaikai.
Iš "Dvasinio genocido
Lietuvoje” sužinome, kad
tie autoriai, kurie buvo ak
tyvūs ateizmo propaguoto
jai prieškarinėje Lietuvoje,
tarybiniais metais, kada,
atrodo, jų pažiūroms reikš
tis susidarė palankios sąly
gos, tylėjo. Tada jie gynė
savo įsitikinimus, atlaiky
dami nemažą spaudimą. Da
bar buvo raginami juos pel
ningai pardavinėti. Turin
tys žmogiško padorumo at
laikė šį egzaminą. Taip pa
sielgė prof. Tadas Ivanaus
kas (nors ir ne visai idea
liai). Būta išimčių P. Sla
vėnas. Bet tikra yra tai,
kad ne jie buvo stipriau
sias ateistinės propagandos
ramstis. Tuo ramsčiu tapo
jų dvasiniai auklėtiniai. Tik
vargu ar čia tas atvejis, kai
mokytojas gali didžiuotis
savo mokiniu .. .
Daugelis dabar gerbiamų
ir jaunosios kartos vertina
mų žmonių praeityje yra
susitepę bent vienu ateisti
niu straipsneliu.
Svarbios yra išvados, lie
čiančios publikacijas,, ku
riose asmeniškai buvo puo
lami Lietuvos kunigai. Jas
buvo galima apibendrint
tik statistiniu metodu. Pa
sirodo, jog šitokio pobūdžio
straipsniai buvo koncen
truojami rajoniniuose laik
raštėliuose, kur jie sudarė
trečdalį visų ateistinių pub
likacijų. Kodėl? štai, ką ro
do išvados: 1. Paralyžuoti
geriausių kunigų aktyvumą
parapijose. 2, Rajoniniame
laikraštyje galima rašyti
apie kunigą viską, kas atei
na į galvą, nebijant visos
Lietuvos tikinčiųjų protes
to, nes šie laikraštėliai vi
sai Lietuvai neprieinami, į
užsienį jie nepatenka. 3.
Statistinė analizė rodo, kad
šie puolimai buvo sąmonin
gai planuojami.
Kas šių daugybės šmeiži
kiškų straipsnių autoriai?
Statistika byloja', kad be
veik visi jie surezgę daž
niausiai
vos
vienintelį
straipsnelį (iš 217 "auto
rių” tik 17 yra pakartotinai
spausdinęsi). Kas šie pa
slaptingi asmenys, kuriems
prieinami archyvai ir kita
slapta medžiaga? Atsaky
mas aiškus — tai KGB pa
rankiniai. Įsidėmėkite juos!
Visų jų pavardės yra sure
gistruotos V. Skuodžio dar
be, kaip ir kitų 1781 ateisti
nių publikacijų autorių.
Įdomus skyrius, skirtas
ateistinės propagandos "žy
mūnų’’ biografiniams duo
menims. Tai bent panopti
kumas! Ir ko čia tik nerasi
— kūno kultūros specialis

tų. peršokusių į humanita
rus, chemikų-filosofų, ekskunigų, taip ir nepajėgusių
nusimesti, o tik perdažiusių
savo sutanas ... Kažkodėl
nė vienas iš jų nėra ko nors
žymesnio pasiekęs savo spe
cialybėje ...
Cinizmo viršūnę tarybinė
ideologija pasiekia, kai į
vieną gretą rikiuoja "religi
nius prietarus” ir moralines
visuomenės ydas, sakysime,
alkoholizmą, palaidą seksu
alų gyvenimą, venarinės li
gas, chuliganizmą, nusi
kalstamumą, skyrybas, čia
verta prisiminti, kaip' tary
binėje muitinėje yra pasi
tinkamas iš užjūrio grįžtąs
tarybinis pilietis: "Ar nesivežate religinių, pornografi
nių spaudinių?” Tačiau V.
Skuodžio darbas parodo,
kad šios ydos yra sugreti
namos su religiniais prieta
rais ypatingu aspektu: sta
tistiškai apskaičiavus tary
binės spaudos mums skiria
mą dėmesį, visos jos, drau
ge paimtos, yra daug ma
žesnė blogybė negu tikėji
mas į Dievą, štai duome
nys: pagal bendrą publika
cijų skaičių tikėjimas į Die
vą yra blogesnis ir pavojin
gesnis už girtavimą — 26
kartus, nepilnamečių nusi
kalstamumą — 80, jaunimo
moralinį pakrikimą — 94,
šeimų griuvimą— 113, chu
liganizmą — 166 kartus.
Absoliuti dauguma auto
rių, paskelbusių ateistinius
straipsnius, visuomenės ydų
klausimais nėra paskelbę nė
vieno straipsnio.

Tai menka dalis šio mok
slinio darbo išvadų. Trum
pa recenzija neleidžia -ap
žvelgti plačiau. Reikėtų bū
tinai išleisti populiarų lei
dinį, kur būtų šio darbo
svarbiausių statistinių duo
menys bei svarbiausių išva
dų santrauka, tarsi dizertacijos autorefėratas.
Aišku, medžiagos gausu
mas, nagrinėto laikotarpio
dydis darbą labai komplika
vo. Apie kai kuriuos trūku
mus savikritiškai užsimena
ir pats autorius. Gal be rei
kalo ateistinių darbų sąra
še atsidūrė kai kurie filoso
fų, ypač jaunųjų, darbai.
Juose ateistiškumas - yra
problematiškas. Antra ver
tus, tebus čia įspėjimas,
kaip sunku išlaikyti gerą
vardą, turint reikalo su val
diška kultūra. Ne visai tiks
lus ir šio veikalo pavadini
mas. Į dvasinio genocido są
voką įeina ne tik religinių
pažiūrų, bet ir istorinės at
minties naikinimas jauno
sios kartos sąmonėje, rusi
fikacija ir kita. Gal tai tu
rėjo būti tęsiama kituose
darbuose ?

LITUANISTIKOS
'

SEMINARAS

Devintasis Lituanistikos
seminaras įvyks 1982 rug
pjūčio 8-22 Ohio valstijoje.
PLJS Ryšių centro ruošia
mas Seminaras skiriamas
vidurinį mokslą baigusiam
jaunimui ieškančiam pro
gos tobulintis lituanistiko
je. Seminaras taikomas lais
vai kalbantiems, skaitan
tiems ir rašantiems lietu
viškai pasirengusiems lan
kyti universitetinio lygio
kursus.
Sumanymas ruošti semi
narus kilo iš paties jaunimo.
Pirmasis įvyko 1974 m. Per
aštuonerius metus pateikti
37 skirtingi kursai — gra
matikos pagrindai, kalbos
kultūra, kirčiavimas, fono
logija, dailusis skaitymas,
rašyba, vertimų mokslas,
lietuvių poezija, proza, lite
ratūros semiotika, kritika,
lietuvių mitologija, proistorė, senosios Lietuvos vals
tybės vystymasis, tautinis
atgimimas, Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimas ir
jos praradimas, pokario
Lietuva, okupuotos tautos
r e z i s t encija, pogrindžio
spauda ir daug kitų.
Seminaruose yra dėstęs
21 lektorius, jų tarpe ling
vistai, literatai, rašytojai,
archeologai, istorikai, poli
tinių, ekonominių ir kitų
mokslo sričių specialistai,
daugumas dėstantys JAV ir
Kanados aukštosiose mo
kyklose. Lektoriai dėsto
laisvalaikiu be finansiško
atlginimo.
Seminarų reikalams yra
sudaryta komisija, kuriai
vadovauja Mindaugas Pleškys. Kiti komisijos nariai:
Vita ii- Rimas Aukštuoliai,
Povilas Binkis, Susan BoJanos, Romas Kasparas, Rūta
Nainytė-Sušinskienė, Liftas
Rimkus, Emilija ir Romas
Sakadolskiai.
Devintojo seminaro pro
grama skirstoma į tris pa
grindines sritis: lietuvių
kalbą, literatūrą ir sociali
nius mokslus. Dalyviai rink
sis iš 10 kursų ir privalės
lankyti mažiausiai keturius; bent po vieną iš viršminėtų sričių.
Dalyvių patogumui veiks
periodikos ir knygų biblio
teka bei knygynas ,kur bus
galima įsigyti kursams va
dovėlius ir kitų knygų. Va
karais bus įvairios progra
mos, bet daugiausia laiko
bus skiriama individualioms
studijoms.
Seminaras įvyks Loyola
of Lakęs amerikiečių jėzui
tų rekolekcijų namuose ne
toli Akrono miesto. Vieta
nesunkiai pasiekiama sau
sumos ir oro keliais, bet
nuošali, toli nuo miesto
triukšmo, supama ūkių, kal
vų ir ežerų. Namai aprūpin
ti visais bendrabučio pato
gumais.

V. Skuodžio "Dvasinis ge
nocidas Lietuvoje” yra su
kurtas pačiame istorinių
įvykių epicentre. Toks dar
bas gali koreguoti pačią is
toriją.
Seminaro mokestis vie
K. švitrys
nam
asmeniui yra 260 JAV
(Aušra Nr. 28)

dol. Tai įskaito maistą, pa
talynę, kai kurias mokymo
si priemones ir 30 dol. re
gistracijos mokestį. Dėl fi
nansiškų sunkumų negalį
užsimokėti Seminaro, mo
kesčio, asmeniškai kreipia
si į viešus fondus, kurių są
rašas bus pasiųstas atitin
kamą vietą anketoje pažy
mėjusiems. Pilnas Semina
ro mokestis turi būti sumo
kėtas pirmąją Seminaro
dieną.
Dalyviai renkasi sekma
dienį,, rugpjūčio 8 po pietų
ir skirstosi rugpjūčio 22
prieš pietus. Tie, kuriems
reikės parūpinti transportą
iš autobusų stoties arba
aerouosto, anketoje pažymi
atvykimo laiką, vietą ir kitą
reikalingą informaciją. Ki
tu atveju rengėjai neužtik
rins pasitikimo.
Seminarui registruojasi
tik dviem savaitėm, užpil
dant anketą ir kartu su 30
JAV dol. registracijos mo
kesčiu, pasiunčiant PLJS
Ryšių centro Seminarų ko
misijai. Registracijos mo
kestis negrąžinamas jeigu
priimtas kandidatas nuta
ria neatvykti. Seminaro da
lyvių skaičius ribojamas 35.
Pirmenybė bus suteikiama
tiems, kurių anketos pirma
pasieks Seminarų komisi
ją. Susidarius didesniam in
teresantų skaičiui, likusieji
bus įrašomi į laukiančiųjų
sąrašą, jei to pageidauja
anketoje. Visi bus raštu pa
informuoti apie jų dalyva
vimą. Visiems dalyviams
bus pasiųstas "Seminaro
vadovas", kuriame bus pla
čiai pranešama apie Semi
naro eigą, tvarką, ūkinius
reikalus, bus pateiktas že
mėlapis ir t.t.
Norintieji gauti įskaitas
(undergraduate credit —
Lithuanian Culture and Civilization) iš Kent Valsty
binio universiteto turės at
skirai registruotis ir užsi
mokėti papildomą mokestį.
Plačiau apie tai bus praneš
ta Seminaro pradžioje.
Dėl papildomų informa
cijų kreiptis į PLJS Ryšių
centrą, 5620 So. Claremont
Avė., Chicago, III. 60636.
OPPORTUNITY FOR
EXPER1ENCED

REGISTERED NURSES
FOR 188 BED GENERAL HOSPITAL
MEDICAL UN1T 3-11 & 11-7:30 Shiil
SURGICAL UN1T 3-11 & 11-7:30 Shift
OR NURSES ALI. SHIFTS.
Be a part of our propressive nursing
team. Minimum $0 per hour; higher
rate commensurale with experience.
Shift diff:;rential. Excellent fringe
benefit program.
Contact PERSONNEL DEPT.

CENTREVII.LE TOWNSHIP
HOSPITAL
59OO BOND AVĖ.
CENTREVILLE, ILL. 62207
618-332-3060, EXT. 301
(23-29)

MACHĮNIST
Machinist, įourney lėvel wilh 4 ,or
niore years of experience. Proficiency
with CNC mills and lathes, engine
lathe, surface grinders and hones.
Work from blueprint. skelches and
layouts. Permanent swing shift work.
Comp.etitive wages and benefits. Send
resume . to or call Ben Gailis, EXPLOSIVE TECHNOLOGY INC., P. O.
Box KK, Fairfieid, Calif. 94533. Phone
707-422-1880.
.
F.OE M/F
(23-26)
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Vytautui Alantui
80 metų
12)
Sukaktuvininkas pasakoja
apie savo gyvenimą
(Tęsinys iš pr. nr.)

stagnacijos simbolius, kvie
tė ieškoti atgaivos prie pra
eities šaltinių ii’ kurti Lie
tuvą naujais, grynais tauti
niai pagrindais. Atrodo, kad
mano buvo užsimota per
anksti: tuo metu "bakūžė”,
iš kurios buvo kilęs tuome
tinis valdantysis sluoksnis,
buvo tebegarbinama visoj
Lietuvoj, žodžiu, mano gais
ras buvo "užgesintas”...
"Bakūžės” vardas buvo sa
votiškai šventas; jos degin
ti negalima ... Man tai pa
darė slegianit įspūdį, ir aš
VYTAUTAS ALANTAS šeimoje. Iš kairės: jaunesnysis sūnus Ginas, anūkė Laura, sukak
beveik visam dešimtmečiui
tuvininkas Vytautas Alantas, žmona Irena ir vyresnysis sūnus Algis.
su teatru atsisveikinau.

1925 m. man susidarė są
lygos išvažiuoti studijuoti Į
užsienį. Jokios stipendijos
negavau ir neprašiau, šiek
tiek susitaupęs mokytojau
damas, parėmė šiek tiek
mano jaunesnioji sesuo Mi
lė, kuri tada mokytojavo
Jurbarko gimnazijoje, bet
didžiausia išlaidu našta per
visą mano studijų laikotar
pį gulė ant tėvų pečių.
Studijavau pietų Prancū
zijoje, Montpellier univer
sitete, klausydamas meno
istorijos, pasaulinės istori
jos, psichologijos ir kitus
kursus.
24.000 mano pradėtos leisti
Lietuvos Aido vyr.
Universitetą baigiau 1929
rytinės laidos.
redaktoriaus pareigose
m. Tų pačių metų rudenį,
Tarp kitko prisimintina,
praleidęs atostogas KriauKita vertus, mano gyve kad tuo metu Lietuvoje bu
kenuose ir gavęs iš tėvo 100 nime tuo metu įvyko didelė vo trys nepastoviausios vie
litų "gyvenimo pradžiai” iš permaina: 1934 m. buvau tos: tai Klaipėdos Krašto
važiavau į Kauną pradėti pakviestas užimti Lietuvos gubernatoriaus, Kauno Val
savarankų gyvenimą. Iš Aido vyr. redaktoriaus pos stybės Teatro direktoriaus
pradžios verčiaus kaip lais tą, ir pasinėriau žurnalisti ir Lietuvos Aido vyr. re
vas žurnalistas, bet honora koje. Buvo labai daug darbo daktoriaus. Tų postų vado
rai tada buvo "liesi” ir pra ir didelė atsakomybė. Vie vai nuolat keitėsi. Aš Lie
gyventi iš tos profesijos bu nu laiku net ketinau visai tuvos Aide išdirbau nuo
vo sunkoka. Mane visada nebegrįžti j literatūrą. Mat, 1934 iki 1939 m., atseit,
viliojo teatra. Kaip tik tuo nemokėjau pasidalinti: jei penkeris metus. Rodos, bu
metu Kauno Valstybiniame ką dirbau, dirbau atsidėjęs. siu ilgiausiai redagavęs ofi
Teatre atsirado laisva admi Be to, redaktoriavimas man ciozą už prieš mane ir po
nistratoriaus vieta, bet man patiko. Perėmęs pareigas iš manęs buvusius redakto
jos gauti nepavyko: dirbti į Igno šeiniaus, kuris redak- rius.
teatrą aš nuėjau daug vė toriavo tik pusę metų, ra
Pasitraukęs iš Lietuvos
liau, be ne kaip administra dau dienraštį su 8.000 pre Aido 1939 m., parašiau ir
torius, o kaip direktorius. numeratorių, o išeidamas išspausdinau publicistinių
1930 m. pradėjau dirbti Lie palikau 16.000 skaiitytojų straipsnių rinkinį — žy
tuvos Telegramų Agentūro popietinės laidos ir su giuojanti Tauta.
je Eltoje, kaip prancūzų
skyriaus redaktorius. Tuo
būdu mano gyvenimo veik
la nuėjo dviem kryptim:
rašytojo ir žurnalisto.
Eltoje dirbau 1930-1934
m. Tas laikotarpis mano
kūrybai buvo našus. 1930
m. išleidau savo pirmąjį
novelių rinkinį — Artisto
širdis, o 1934 m. išėjo kitas
rinkinys — Tarp penkių ir
septynių.
Tuo metu pradėjau rašyti
ir dramas. 1932 m. Kauno
Valstybinis Teatras pasta
tė mano pirmąją dramą —
Užtvanką. Pasisekimas bu
vo didelis: kitą rytą pabu
dau jau kaip žinomas dra
maturgas. Publika ir kriti
ka veikalą įvertino teigia
mai.
Paakintas pasisekimo, pa
rašiau kitą dramą — Gais
ras Lietuvoje. Valstybinis
Teatras ją pastatė, bet šį
kart kritau: žiūrovai veika
lą priėmė neblogai, bet po
antro spektaklio drama bu
vo išimta iš repertuoaro.
Mat, mano herojus sudegino
senąją Lietuvą — lūšnas ir
Vytautas Alantas — jam direktoriaujant Vilniaus Miesto
pelkes, kaip atsilikimo ir Teatre. Portretą piešė Vilniaus dail. B. Macutkevičius.

Nelabai kam težinomas
faktas, kad prieš pat pir
mąjį bolševikmetį aš buvau
išrinktas paskutiniu Lietu
vos žurnalistų Sąjungos
pirmininku.
Per pirmąjį bolševikmetį
buvau pasitraukęs į Vokie
tiją. Grįžęs į Lietuvą se
kančiais metais, tuometinio
švietimo tarėjo Prano Ger
manto buvau paskirtas Vil
niaus Miesto Teatro direk
toriumi. Mano svajonė dirb
ti teatre išsipildė, nors ir
liūdnose bei sunkiose oku
pacijos sąlygose.

Grįžau prie dramaturgijos
Vilniuje vėl grįžau prie
dramaturgijos. 1942 m. pa
rašiau 3 v. pjesę — Gyve
nimas iš naujo, o kitais
1943m. — komediją — Bu
halterijos klaida. Abu vei
kalai buvo vaidinti Vilniaus
Teatre. Išeivijoje, galima
sakyti, — Buhalterijos klai
da apėjo visas lietuvių ko
lonijas ir buvo išversta į
latvių kalbą. Be to, Vilniuje
parašiau 3 v. pjesę — Aukš
tadvaris, kuris Lietuvoje
nebuvo suvaidintas; pirmą
kart tą veikalą pastatė Aus
tralijoje Lietuvių Teatro
studija, berods, 1959 m.
Vilniaus Teatras buvo
tuo metu pirmaujantis Lie
tuvoje. Meno vadovas ir režisieris buvo talentingas
Romualdas Juknevičius, o
trupė susidėjo iš tokių pa
garsėjusių aktorių, kaip
Henrikas Kačinskas, Moni
ka Mironaitė, Juozas Palu
binskas, Antanas Škėma ir
kt. Nors darbo sąlygos buvo
sunkios, trūko visokių me
džiagų pastatymams, bet
vis dėlto administracija ir
meno kolektyvas bendromis
jėgomis stengėmės išlaikyti
meno lygį atitinkamoj aukš
tumoj.
Vilniaus Miesto Teatre iš

dirbau 1940-1944 m. Lietu
vą užplūstant antrąkart bol
ševikams, pasitraukiau 1944
m. vasarą j Vakarus. Va
karų Vokietijoje, tremtinių
stovyklose, gyvenau 19441949 metais, čia daug ra
šiau lietuvių spaudoje, ypa
tingai Dilingine ėjusiame
— Mūsų kelyje kultūriniais,
literatūriniais ir kitokiais
klausimais. Be to, grįžau
prie novelės ir 1946 m. iš
spausdinau trečią novelių
rinkinį, pavadintą: — Ant
siūbuojančios žemės. Tai
buvo mažutė, varginga kny
gelė, kaip ir simbolizuojanti
aplamai tremtinę literatū
rą.. . Ketvirtas novelių rin
kinys — Svetimos pagairės
buvo pradėtas ruošti Vokie
tijoje, bet baigtas jau Ame
rikoje: jį išleido Londono
Nida 1954 m.
1949 m. emigravau į
Ameriką ir apsigyvenau De
troite.

Duoną užsidirbu fabrike
Čia visą laiką dirbau kaip
paprastas darbininkas For
do automobilių fabrikuose.
Atliekamu laiku rašiau ir
baigiau pirmąjį savo roma
ną — Pragaro Pošvaistės,
kurį pradėjau rašyti Vilniu
je, tęsiau toliau Vakarų Vo
kietijoje ir baigiau Ameri
koje. Taigi, romanas rašy
tas dviejuose kontinentuo
se. Veikalą išleido Tremties
leidykla Vokietijoje 1951 m.
Tas mano veikalas sukėlė iš
eivijos spaudoje ir visuome
nėje tokį porą metų užtru
kusį triukšmą, kokio mūsų
literatūros istorijoje nėra
buvę.
Mūsų scenos mėgėjams
— ir ne tik mėgėjams —
visada trūko repertuaro.
Turėdamas galvoje tą ak
tualų reikalą ir atsižvelgda
mas aplamai į lietuvybės
(Nukelta į 6 psl.)
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HE GIMĖ PIETŲ AMERIKOJE (11)
2422 WEST MARQUETTE ROAD

Ka neša išeivijos lietuviams
Falklandų karas?
Tie, kurie ruošia sekan
čių metų Lietuvių Jaunimo
Pasaulinį Kongresą turbūt
nenumatė, kad kažkokios
ties pietų ašigaliu kyšančios
uolos, kurias anglai vadina
Falkland, ispanai Malvinas,
o prancūzai Malouines, ne
tiktai įves naują pasaulinės
jėgų lygvsvaros tvarką, bet
ir tiesioginiai apsunkins
Lietuvių Jaunimo Kongreso
ruošimą!
Kas iš Argentinos lietu
vių sekančiais metais norės
važiuoti į JAV? Rodos vos
prieš mėnesį laiko būtų no
rėję važiuoti visi, bet dabar,
kai jau reikia numatyti, kad
karas dėl Falklando salų pa
reikalaus artimoje ateityje
milžinišką kiekį gyvybių,
vargu ar atsiras Argentino
je gimęs lietuviukas, kuris
panorės įkelti savo koją į
JAV, t. y. į "Amerikos že
myno išdavikų kraštą”. Lie
tuvių Jaunimo Kongreso or
ganizatoriai turi neužmirš
ti, kad taip, o ne kitaip, žiū
ri šiandieną jaunieji pietų
amerikiečiai į JAV-bes.
Kai pradėjau rašyti šią
straipsnių seriją, pasaulis

Vyt. Alantui
80 metu...
t

(Atkelta iš 5 psl.)
puoselėjimą tremtyje, aš
vėl atkreipiau dėmesį į dra
matinę kūrybą. Juo labiau,
kad tuo metu Detroite veikė
du scenos kolektyvai: Sce
nos Mėgėjų Sambūris, ku
riam vadovavo energinga
režisorė Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė ir Alka, kurios
vadovas buvo aktorius Jus
tas Pusdešris. Daugiausią
mano veikalų pastatė Z.
Mikšienė (jie paminėti dra
mos veikalų sąraše). Scenos
Mėgėjų Kolektyvas plačiai
gastroliavo po lietuvių ko
lonijas.
Detroito laikotarpyje pla
čiausiai mano kūryba pasi
reiškė romanuose. 1960 —
1980 m. išėjo šie mano ro
manai: — Tarp dviejų gy
venimų, veikalas iš partiza
nų gyvenimo; didelis dviejų
tomų istorinis romanas iš
Mindaugo laikų — Šventa
ragis; dviejų tomų roma
nas iš tremtinių gyvenimo
.— Amžinasis Lietuvis ir ro
manas iš laisvosios Lietu
vos gyvenimo — Liepkalnio
Sodyba.
Turiu parašęs eiliuotą is
torinę tragediją — Dau
mantė.
Šiomis dienomis iš spau
dos išeina eilėraščių rinki
nys — Paversmiai.
Fordo fabrikuose pradė
jau dirbti 1949 m. rugpiūčio
1 d., išėjau į pensiją 1968
m. kovo 29 d.

JŪRATĖ STATKUTĖ
DE ROSALES

skirstėsi į rytų ir vakarų
blokus ir aš tik būkštavau,
kad ta tvarka gali pasikeis
ti. Dar man neužbaigus šią
seriją, ta tvarka jau pasi
keitė. Po Falklandų, šiaurės
ir pietų skirtumai nusvers
Amerikoj rytų-vakarų skir
tumus. Jei senoje pasiskirs
tymų tvarkoje išeivijos lie
tuviai masiniai priklausė
vakarų blokui, tai šioje nau
joje tvarkoje jie staiga atsituria dviejose skirtingose
fronto pusėse.
Šiaurėje gyveną lietuviai
gal dar nespėjo susigaudy
ti, ką dabartiniai įvykiai
mums neša. Mes, čia Pietų
Amerikoj gyvenantieji, jau
pilnai sugraibome mūsų di
džiai tragedijai užgimstantį — pirmą kartą istorijoje
— Azijos, Afrikos ir Pietų
Amerikos geopolitinių inte
resų sutapimą.
Baisu yra tai, kad politi
nio kelio atgal nebėra. Ma
no manymu, tą dieną kai
Mrs. Thatcher išsiuntė ang
lų laivyną į Pietų Atlantą.,
ji pasirašė vakarų Europos
mirties sprendimą. Po šios
ekspedicijos, anksčiau ar
vėliau, demografiniai, kari
niai ir socialiniai labai spar
čiai augančios trečiojo pa
saulio tautos pasijus laisvos
pulti "kolonialistus", kurie
"nieko nepakeitė, nieko ne
išmoko” nuo XIX šimtme
čio laikų. Vėl mano many
mu, tą dieną, kai JAV pra
nešė, kad jie Falklandų
klausime remia anglus, jie
surišo savo likimą su atomi
nio karo atveju neapgintina
mažo ploto Anglijos valsty
be ir nusisuko nuo vieninte
lio dalyko, kuris šiaurės
Ameriką galėjo apsaugoti
nuo atominio puolimo, bū
tent nusisuko nuo kadaise
pasirašytos Amerikos že
myno valstybių bendros gy
nybos sutarties. Mažo ploto,
stambių gyventojų koncen
tracijų Europos valstybės,
atominio karo avėju yra be
jėgės, o visos Amerikos že
myno plotas — priešingai
— atominio susirėmimo me
tu gali būti lemianti palai
ma.
Prieš Falklando įvy
kius, sovietai žinojo, kad
karo atveju jie negali pa
liesti tiesioginiai JAV teri
torijos, nes tuo atveju ne
tiktai galios po antrojo pa
saulinio karo pasirašyta
Amerikos žemyno visų vals
tybių bendros gynybos su
tartis, bet ir aktyviai pasi
reikš Pieų Amerikos žemy
no viešosios opinijos stiprus
spaudimas laikytis konti
nentinio solidarumo, žino
dami tą faktą, sovietai me
tų metais siekė kiekvieną
pietų Amerikos valstybę at

skirai atplėšti nuo vakarų
bloko, panašiai kaip jiems
pavyko atskirti Kubą. Su
vienu pasisakymu už ang
lus, prez. Reaganas pra
eitą mėnesį padovanojo so
vietams tai, ko jie siekė nuo
šešto dešimtmečio pradžios:
Centro ir Pietų Amerikos
neutralumą tuo atveju, jei
sovietai bombarduotų JAV
teritoriją.
Kai su laiku anglai paga
liau pradės suprasti, kiek
jiems Falklando ekspedici
ja kainuos tiesioginiais nuo
stoliais, gyvybėmis ir eks
portais (Pietų Amerikos
rinkų jie nustojo mažiausiai
dvidešimčiai metų). That
cher vyriausybė neišvengia
mai kris dėl ekonominių
priežasčių, o darbiečiai, ku
riems tuo atveju išpultų
valdyti Angliją jau senai
kratosi NATO įsipareigoji
mų. Kas tuomet liks JAVbėms? Beliks izoliuotis nuo
Europos, o nuo trečiojo pa
saulio pietinių kaimynų
Amerikoje, JAV tuomet bus
irgi save jau negrąžinamai
izoliavusios.
Išeivijos lietuviai tokiu
atveju atsidurs trijuose vie
nas nuo kito politiniai at
skirtuose blokuose: pa
smerktoje vakarų Europo
je, JAV-ėse kurios liks vie
nui vienos, ir Pietų Ameri
koje, kuri nieko nenorės ži
noti apie tai, kas vyksta va
karų Europoje. Kiekvienas
tų trijų blokų augę jauni
lietuviukai išvystys simpa
tijas ai- antipatijas pagal
kiekvieno bloko viduje išgy
ventus įvykius, šiuo metui
vienas tokių įvykių yra
Falklando karas, kuris nu
kreips Pietų Amerikos lie
tuviukus prieš' kiekvieną
šiaurietį, gal net prieš brolį
tuviukus prieš kiekvieną
Dėl visų šių priežasčių,
sekančio Lietuvių Jaunimo
Kongreso rengėjai užgimu
sių antagonizmų klausimo
sprendimui jau šiandieną
turi priduoti atitinkamą
svarbą.
OPPORTUNITY FOR

RN’s/LPN’s
7-3, 3-H, full and part-time positions
avaiiable. Competitive salary, full
range of benefits. Interested individuals should contact:

CHiCAGO, ILLINOlS 60629
PHONE: 312

925-6897

1IHUVIU FONDAS /TllIDUANlAN FODNDAIIBN
1982 m. gegužės mėn. Įnašai.

Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnašas, po dvitaškio pavardė
— įamžintojas, pad. — padidino, įm. — jmokėjo, įgal. — įgaliotinis,
atst. — atstovas, kand. — kandidatas, suma po pavardės — įnašų iš
viso.
9x
$10.00 Avižienis Algirdas $630.00, kand. — Andriukaitis Peter
Dana, atst. Andriukaitis Bronius, tėvas, Andriukaitytė
Kristina Marija, Andriukaitis Stephen John, Andriu
kaitis Paulius Bernardas, Jokubauskaitė Regina, Jokubauskas Aleksas Vitas, šiuos paskutinius atstovauja
Andriukaitis Bronius, tėvukas, jis juos ir pirmutinį, iš
viso 6 sūnaičius ir dukraites, įamžino įmokėdamas
$60,00 bei kiekvienam paskirdamas po $10.00, kand. —
Naudžiūtė Renata $10.00 ir Naudžiūtė Ingrida $10.00:
Naudžius Viktoras, inž., kuris savo dukteris ir
atstovauja.
1
$25.00 Dainys Vladas $350.00.
2
$50.00 Bačiulis Vladas $300.00, Toliušienė Sofija $150.00.
1
$83.00 Dariaus ir Girėno lituanistinė mokykla, įm. Plačas
Juozas $800.72.
22
$100.00 Ambražiūnas Adomas ir Eugenia $200.00, Bartoše
vičius Eugenijus,atm. įn. pad. Bartoševičius Eugenija
$500.00, Dūda Stasys $100.00, Janušonis Povilas, Juzė
ir Vytautas $400.00, Jurczenko Jolanta $100.00, Kerelis
Jolanta $100.00, Klova Birutė $500.00, Kriaučiūnas
Aras, 13 metų: Kriaučiūnienė Rožė, močiutė, atst.
Kriaučiūnas Romualdas $100.00, Landsbergytė-Veillon
Irena, Šveicarija $200.00, Latvys Jonas ir Stasė
$100.00, JAV LB Los Angeles apylinkė, įm. Grušas
Pranas A. $1,100.00, Lietuvių kapai, Royal -Palm
Memorial Gardens Floridoje, įm. Jokubaitienė Jadvyga
$200.00, Matas V. R. $100.00, Mažeika Jonas ir
Mažeikienė-Gečaitė Marija, atm.:
VeselkienėMažeikaitė Aldona $100.00, Palm. Beach Lietuvių
' klubas, įm. Daugėlienė Juzė $100.00, Radvilaitė Audra,
atst. Radvila Elena: Galinaitis Arturas ir Antanina
$100.00, Radzys Simas ir Teklė $100.00, Raudis Jonas,
atm. įn.: Druktenis Mary $100.00, Šimkus Mečys ir
Valerija $300.00, Širvaitis Algis $100.00, Vilkutaitis
Vytautas $100.00, Vilkutaitienė-Baranauskaitė
Liucina, atm. įn. pad. Vilkutaitis Vytautas $200.00.
1
$150.00 Mieželis Vladas $500.00.
1
$200.00 Klova Vincas $1,200.00.
1
$210.00 Gaižutis Jonas, atm. įn.: atst. Gaižutienė Pajauta 8
asm. aukas $210 00.
1
$325.00 Svelnys Kęstutis atm. įn. atst. Švelnienė Danutė 27
asm. aukas $325.00.
1
$400.00 Balbatas Jonas $1,000.00.
1
$420.00 'Damijonaitis Vytautas, M.D., atm. įn. atst. Dami
jonaitis Elena, pad. Slavinskas Marija $50.00, JAV LB
Palm Beach apyl. $25.00, Jucėnai Gintaras ir Bronė
..$25.00 ir kiti 23 $320.00, įm. įgal. Aušrotienė Veronika
$2,220.00.
1
$433.65 Šimkus Stasys, V. Vokietija $4,075.31.
2
$500.00 Pemkienė Izabelė, atm. įn.: Valteris Kazimieras ir
Birutė, Great Britain, $500.00, Shallna Antanas, adv.,
Lietuvos Garbės Konsulas, atm, įn. pad. Shallna
Susanne P. $1,740.00.
3 $1,000.00 Antanas Diržys, tęst, palikimas $1,000.00, Pakatinskas
Stasys, atm. įn., tęst, palikimas įm. Kisielius Petras,
47
M.D. $100.00, Zelba Pranas $1,000.00.

$8,636.65.

Iš viso 47

Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas
1982.V.31 pasiekė $2,283.543.06. Gautomis palūkanomis parėmė
meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą $921,585.77.
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 1982.V.31
palikimais gauta $630,817.09.
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT,
TAX EXEMPT, ILLINOlS CORPORATION,
2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOlS 60629“
Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis
remiamas lietuvybės išlaikymas.

*•★★*★★★★★★★★★★*********************
*
♦
♦
*
*
♦
♦
♦

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

314-227-5070
For intervicw appoinlment:
CLAYTON HOUSE HEALTHCARE
1231 E. Clayton R d.
Manchester, Mo. 63011
Eųual Opportunity Employer

St. Anthony
savings & Loan Association

PARDUODAMA
KOMERCINĖ NUOSAVYBĖ
"NORTHERN LIBERTIES”.
Atnaujinimui. Išskirtina galimybė in
vestavimui. Prieky krautuvė, 3 4 bu
tai. Gera vieta arti miesto centro,
skambinti
FRYSTACK1
AGENCY
(215) 627-3886.
(23-26)

ENGINEER
Manufacturing engineer BSME/BS1E
required with 3 'o 5 years experience
in manufacturnig. Skilled in tooling/fixture design, procedure writing, methods/standards and training.
Competitive wages and benefits. Kclocation paid. Send resume to or call
Ben Callis, EXPLOS1VE TECHNOLOGY INC., P. O. Box KK, Fairfield,
Calif. 94533. Phone 707-422-1880.
EOE M/F
(23-26)

♦
♦
♦
♦

★
♦
♦
*
♦
♦
♦
♦
♦
♦
*
♦
*
*

♦
♦
♦

1447 South 49th Court • Cicero lllinois 60650

4
♦
♦
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
Willowbrook, III. 60521

Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330
Willowbrook: (312) 789-0777
ESUC
4
*
*
4
4
4
Open Mon.. 9-8; Tues., Thurs., Fri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed. 4
♦
Joseph F. Gribauskas
Executive-Sceretary

Dennis N. Gribauskas
Senior Vice-President/
Willowbrook Manager

1982 m. birželio 24 d.
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Kr. Donelaičio mokykLa Chicagoje
išleido 23 abiturientus
Kristijono Donelaičio pra
dinė ir aukštesnioji litua
nistinės mokyklos veikia
šeštadieniais ir yra prisiglaudusios Chicagos miesto
mokyklos McKay patalpose,
esančiose priešais šv. M.
Marijos Gimimo lietuvių
bažnyčią, Marąuette Parke.
Abiejų mokyklų direkto
rium, nuo pat mokyklų įsisteigimo, yra pedagogas Ju
lius širka.
Mokyklų užbaigtuvės Įvy
ko š. m. birželio 5 d. tos pa
čios mokyklos auditorijoje.
Užbaigtuvių programą pra
vedė jauna mokytoja Sva
jonė Kerelytė, aktyviai da
lyvaujanti lietuvių jaunimo
ir visuomeninėje veikloje.
Scenoje JAV, Lietuvos ir
mokyklos vėliavos, Vytis,
knygomis apkrauti stalai,
gėlės. Nuotaika šventiška ir
pakili. Programos vedėja
sveikina mokinius, mokyto
jus, tėvus, svečius ir visi
sugieda JAV ir Lietuvos
himnus. Auditorija užpildy
ta mokiniais, o balkonas —
tėvais ir jų bičiuliais.
Pristatomi svečiai, prise
gamos gėlės, įteikiami mo
kyklų leidiniai — metraštis
"Įžiebta kibirkštis*’ ir laik
raštėlis "Pirmieji žings-

A. JUODVALKIS
niai”. Neužmirštami pami
nėti ir spaudos bendradar
biai ir jie aprūpinami infor
macine medžiaga ir mokyk
los gyvenimo nuotraukomis.
Per sceną perbėga pradi
nės mokyklos gerieji moki
niai, o jų auklėtojos Įteikia
pagyrimo lapus. Baigusiems
pradinę mokyklą direkto
rius J. širka, talkinamas vicedirektorės D. Bindokienės, inspektorės R. Bučie
nės, auklėtojos Br. Prapuolenienės ir tėvų komiteto
pirm. R. Marchertienės įtei
kė pažymėjimus ir apdovanojo knygomis.
Metraščio "Įžiebta ki
birkštis” redaktorė R. Bu
čienė kalbėjo apie paruoši
mą, vardo parinkimą, išlei
dimą. Dėkojo talkininkams
ir mecenatams, ypač tėvų
komitetui, o savo rašinėlius
paskaitė: Rima Stroputė,
Jurgis Drunga, Aušra Jasaitytė ir Linda Balčiūnai
tė. Lž S-gos pirm. Jurgis
Janušaitis pasveikino jau
nuosius metraščio redakci
nio kolektyvo narius ir Įtei
kė po knygą "žurnalistika”:
A. Jasaitytei, R. Gaižutytei,
A. Polikaičiui, A. Plienui ir

Kr. Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos moky
tojų taryba. Pirmoje eilėje sėdi: Dalia Bilaišytė, Regina Bučie
nė — inspektorė, Julius Širka — direktorius, Danutė Bindokienė — vicedirektorė, Nijolė Nausėdienė. Antroje eilėje stovi:
Arūnas Polikaitis, Leonas Juozapavičius, Vytautas Gutauskas —
renginių vadovas ir Darius Polikaitis.
J. Tamulaičio nuotr.

K. Drungai.
Dabar aukštesniosios mo
kyklos pirmiesiems moki
niams auklėtojai Įteikė pa
gyrimo lapus, palinkėjo ge
rų atostogų ir priminė ne
pamiršti rudenį sugrįžti į
klases.

Pagaliau buvo prieita
prie svarbiausiojo progra
mos pnkto, abiturientams
atestatų Įteikimo. Atesta
tus Įteikė gen. konsule Juzė
Daužvardienė, asistuojama
direktoriaus J. širkos ir ki
tų mokyklos vadovybės na
rių. Visi abiturientai buvo
apdovanoti mokyklos lėidi-

Kr. Donelaičio pradinės ir aukštesniosios lituanistinių mo
kyklų tėvų komitetas. Pirmoje eilėje: Irena Adickienė, Milda
Jakštienė, Raminta Marchertienė — pirmininkė, Rima Bankienė, Vida Gilvydienė. Antroje eilėje: Jeronimas Gaižutis, Jonas
Maleiška, Birutė Pabedinskienė, Dana Putrienė ir Jokūbas Gra
žys.
J. Tamulaičio nuotr.

Kr. Donelaičio pradinės lituanistinės mokyklos mokytojų
taryba. Iš kairės pirmoje eilėje sėdi: Danutė Puodžiūnienė, Ma
rija Plačienė, Julius Širka — direktorius, Bronė Prapuolenienė.
Jadvyga Penčylienė. Antroje eilėje: Svajonė Kerelytė, Rūta Va
lavičiūtė, Ieva Zabarauskaitė, Viktoras Martinka, Lilija Reka
šiūtė, Audra Aleknaitė, Lilija Šleiterytė ir Rita Valkiūnienė.
J. Tamulaičio nuotr.

niais ir knygomis (poeto
Stasio Santvaro — Rubajatai ir Antano Kučo — Ame
rikos lietuvių istorija).
Abiturientus sveikino ir
daug gražių linkėjimų pa
bėrė : gen. konsule P. Dauž
vardienė, Tėviškė parapijos
klebonas kun. A. Trakis,
LB švietimo tarybos pirm.
J. Plačas, Pedagoginio lit.
instituto rektorius dr. J.
Račkauskas, tėvų komiteto
pirm.. R. Marchertienė ir
klasės auklėtoja R. Bučie
nė, paminėdama buv. šios
klasės auklėtoją a. a. Joną
Jasaitį, tragiškai žuusį auto
nelaimėje ir jo našlei Biru

tei Jasaitienei įteikė gėlių
puokštę. Tai buvo labai
jautrus ir prasmingas mo
mentas.
Paskutinis kalbėjo mo
kyklų direktorius Julius
APAČIOJE: Kr. Donelaičio
aukštesniosios mokyklos mo
kytojai ir mokiniai 1981-1982
mokslo metais. Antroje eilėje
sėdi: Vytautas Gutauskas —
renginių vadovas, Dalia Bilai
šytė, Leonas Juozapavičius,
Danutė Bindokienė — vicedi
rektorė, Julius Širka — di
rektorius, Regina Kučienė —
inspektorė, Arūnas Polikaitis,
Nijolė Nausėdienė ii- Darius
Polikaitis.
J. Tamulaičio nuotr.

širka, šioms mokykloms va
dovaująs jau 23 metus, o
mokytojo darbą dirba 42
metus. Direktorius ir kiti
kalbėtojai linkėjo išlikti ge
rais lietuviais, siekti aukš
tojo mokslo ir nevengti lie
tuvio vardo garsinti ameri
kiečių visuomenėje. Taip
pat buvo skatinami stoti Į
Pedagoginį lit. institutą, gi
linti lituanistikos žinias,
sugrįžti Į mokyklą ir auklė
ti mažuosius lietuviukus.
Abiturientų vardu atsi
sveikino ir padėką išreiškė
Audrius Polikaitis.
Meninėje dalyje, VI skyr.
mokiniai pašoko čigonėlį, o
VIII kl. — Vestuvių polką.
Pabaigtuvių iškilmė už
sklęsta mokyklos daina Su
mokslu į rytojų, kurią su
dainavo visa mokykla ir
svečiai.
Meninę dalį paruošė mo
kytojai: Audra Aleknaitė,
Dalia Bilaišytė, Ieva Zaba
rauskaitė, Darius Polikaitis
ir Vytautas Gutauskas.
Akordeonistai: Lilija šleite
rytė ir Arūnas Polikaitis.
Kristijono Donelaičio mo
kyklų užbaigtuvės yra gerai
organizuojamos ir sklan
džiai pravedamos. Jaučiasi
šiltas ir nuoširdus ryšys
tarp mokytojų, mokinių ir
tėvų. Po kiekvieno progra
mos punkto buvo kviečiami
į sceną mokytojai, tėvų ko
mitetas ir apdovanojami
įvairiomis dovanomis bei
atžymimi gėlytėmis. Nuo
širdumas ir artimi tarpusa
vio ryšiai pastebimi net pa
šaliečių, tik retkarčiais užklistančių Į mokyklų rengi
nius.

Nors spaudos bendradar
biams buvo įteikta gausi
medžiaga, bet joje pasige
dome paprasčiausios infor
macijos. Biuletenyje galėjo
būti išvardinti klasių auk
lėtojai ir pažymėtas moki
nių skaičius, o to nėra. Ge
rai, kad išvardinti baigusie
ji, bet neužmirština pridėti
ir auklėtojų, nes laiko tėk
mėje, užsimirš.
Aplamai mokykloje ne
stokoja pasišventimo ir au
kos dvasios. Visi dirba su(Nukelta į 8 psl.)
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LB rinkimu rezultatai
Pagal JAV LB X-sios Ta
rybos nariams ir PLB VI-jo
Seimo atstovams rinkti Vy
riausios rinkimų komisijos
š. m. birželio 5 d. posėdžio
protokolą atskirose LB apy
gardose j Tarybą ir j Seimą
buvo išrinkti žemiau išvar
dinti asmenys:
Bostono apygardoje (bal
savo 621). Į Tarybą: Vy
tautas Izbickas 485 balsai,
Eduardas Meilus, Jr. 482,
Almis J. Kuolas 385, Česlo
vas Mickūnas 373, Aldona
Kairienė 359.
Į Seimą: Vytautas Izbickas 439, Eduardas Meilus,
Jr. 421, Almis J. Kuolas
301.
Kandidatai: Česlovas
Mickūnas 282, Stasys Ru
dys 144.
Connecticut apygardoje
(balsavo 735). Į Tarybą:
Petras Vileišis 433, Jūratė
Vaitkutė 421, Ignas Budrys
335, Vaiva Vėbraitė-Gustienė 303, Alfonsas Dzikas
268, Steponas Zabulis 264.
Kandidatai: Linas Balsys
262, Albina Lipčienė 261.
Į Seimą: Viktoras Vait
kus 546, Petras Vileišis 466,
Vytautas Balčiūnas 415, Ig
nas Budrys 403.
Kandidatai: Vaiva Vėbraitė-Gustienė 393, Albina
Lipčienė 339.
Floridos apygardoje (bal
savo 515). Į Tarybą: Ange
lė Kamiene 405, Henrikas
Lukaševičius 314, Mečys šilkaitis 288, Antanas Gudo
ms 238.

Ohio apygardoje (balsavo
561). Į Tarybą: Romualdas
Bublys 440, Zita Kripavičiūttė 430, Raimundas Kudukis 376, Vincas Akelaitis
342.
Kandidatai: Juozas Ar
dys 311, Bronius Krokys
296.
Į Seimą: Romualdas Bub
lys 402, Zita Kripavičiūtė
378, Edmundas Lenkauskas
334.
Kandidatai; Raimundas
Kudukis 308, Vincas Ake
laitis 255.
Pietryčių apyg ardoje
(balsavo 623). Į Tarybą:
Gabrielius Mironas 461 Juo
zas Gaila 422, Rimantas
Stirbys 416, Algimantas Ge
čys 404.
Į Seimą: Linas Kojelis
350, Teresė Gečienė 348,
Gabrielius Mironas 305,
Juozas Gaila 284.
Kandidatai: Jonas Stel
mokas 132, Feliksas And
riūnas 115.
Vakarų apygardoje (bal
savo 406). Į Tarybą: Ričar
das Kontrimas 264, Juozas
Kojelis 232, Vytautas Čer
nius 228.
Kandidatai: Romas Nelsas 227.
Į Seimą: Rimantas Dabšys 267, Vytautas Vidugi
ris 195, Algis Raulinaitis
149.
Kandidatai: Raimonda
Kontrimienė 116.
Vidurio Vakarų apygar
doje (I rajone balsavo 1953,
II rajone 423, III rajone
183). Į Tarybą: Petras Ki
sielius 1570, Antanas Raz
ma 1485, Rasa šoliūnaitė

Kandi datai: Zigmas
Strazdas 179 balsai.
1 Seimą: Henrikas Luka
ševičius 400, Kazys Gim
žauskas 301, Simas Velbasis 256.
Michigano apygardoje
(balsavo 455). Į Tarybą:
Algis Rugienius 404, Sau
lius Anužis 378, Vytautas
Kutkus 350, Jonas Urbonas
343.
Į Seimą: Algis Rugienius
315, Jonas Urbonas 217, Vy
tautas Kutkus 213.
Kandidatai: Vytautas
Petrulis 212, Adolfas Da
rnusis 207.
New Jersev apygardoje
(balsavo 583). Į Tarybą:
Danguolė Didžbalienė 381,
Rimantas Bitėnas 376, Va
lentinas Melinis 353, Rasa
Ardytė Juškienė 317, Algis
Alinskas 297.
Kandidatai: Julius Veblaitis 271.
Į Seimą: Valentinas Me
linis 301, Rimantas Bitėnas
282, Algirdas Bražinskas
270.
Kandidatai: Valentinas
šernas 245, Julius Veblaitis
227.
New Yorko apygardoje
(balsavo 770). Į Tarybą:
Romas Kezys 470, Kazimie
ras Pugevičius 468, Korne
lijus Bučinys 464, Vytautas
Alksninis 453, Aleksandras
Vakselis 419.
Kandidatai: Regina Radi
kienė 384, Jonas Adomėnas
346.
Į Seimą: Kornelijus Buč
inys 440, Kazimieras Puge 1419, Emilija Sakadolskievičius 437, Algirdas Šilbajo nė 1379, Mykolas Drunga
ris 417, Aleksandras Vak 1347, Jurgis Šarauskas
selis 416, Jonas Adomėnas 1343, Ferdinandas Kaunas
1332, Birutė Jasaitienė
304.
1179,
Jonas Borevičius
Kandidatai: Aloyzas Bal
(Atkelta iš 7 psl.)
1176,
Birutė
Vindašienė
sys 278, Kęstutis Miklas
1169,
Danguolė
Valentinaitartinai ,todėl pasiekia gra 221.
žių rezultatų. Kr. Donelai
čio lit. mokykla yra pati di
džiausia laisvajame pasau
lyje. šiuo metu joje mokosi
253 lietuviukai.
Šiais metais Kr. Donelai
BALTIC
čio aukštesniąją lit. mokyk
TOURS
lą baigė šie abiturientai:
Jūra Antanaitytė, Linda
KELIONĖS Į
Balčiūnaitė, Arūnas Buntinas, Jurgis Drunga, Ramu
LIETUVĄ —1982
nė Gaižutytė, Aleksandra
Gražytė, Aušra Jasaitytė,
16 DIENU EKSKURSIJOS
Diana Kiliūtė, Jonas Kirk
rugsėjo 15-30 ...........
$1i5#9
lys, Vita Kriščiūnaitė, Vi
gruodžio 21-sauslo 4...... _...................
$1,549
das Liutikas, Vitas Luko
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 6, Rygoj 4, Frankfurte 1.
šiūnas, Linas Maleiška,
11 DIENŲ EKSKURSIJOS
Andrius Plienas, Audrius
rugpiūčio
18-28
...................
-.......................................... w $1,229
Polikaitis, Jonas Prapuole
rugsėjo 1-11 ...................................
$1,229
nis, Rima Stroputė, Violeta
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 6, Frankfurte 1
Sturonaitė, Rugilė šlap.... $1,289
liepos 22-31
kauskaitė, Arūnas Tamulaispalio 7-16
.... $1,199
tis, Audronė Veitaitė, Vili
Kelionėj: Maskvoj 1, Vilniuj 6, Leningrade 2
ja Vieraitytė, Karolis Drun
Ekskursijų kainos bazuojamos pagal lėktuvų kalnas su
ga.
Lufthansa Iš Bostono Ir New Yorko arba Finnalr Iš New Yorko.
P. S. Programoje yra įra
Visos mūsų ekskursijos yra palydimos prityrusių palydovų
šyti "absolventai”, nors mū
Iš mūsų įstaigos. Vietų skaičius ribotas. Dėl smulkesnių
informacijų kreiptis:
sų žodynai šį vardą teikia
tik aukštąjį mokslą baigu
BALTIC TOURS
siems studentams. Visi
8 White Oak Road
sveikintojai, net ir direkto
Newton, MA 02168
rius, išskyrus instituto rek
(617) 969-1190
torių, vartojo abituriento
Daromi giminių Iškvietimo dokumentai
vardą. Įdomu, kas rašo pro
gramą ?

KR. DONELAIČIO
MOKYKLA...
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PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvi kailininką

NORMANĄ BURŠ1IINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
Tel. krautuvės (312) 263-5826; samų (312) 677-8489.

tė 1139, Kęstutis Sušinskas
1127, Loreta Stončiūtė 1125,
Marija Remienė 1121, Vik
toras Garbonkus 1081.
Kandidatai: Modestas Ja
kaitis 1067, Aleksandra Likanderienė 979, Anatolijus
Kairys 954, Bronius Juode
lis 913.
Į Seimą: Petras Kisielius
1436, Antanas Razma 1311,
Ferdinandas Kaunas 1122,
Jurgis šarauskas 1118, My
kolas Drunga 1108, Kazys
Laukaitis 1079, Jurgis Janušaitis 1042, Tomas Remeikis 1041, Jonas Borevi
čius 1040, Birutė Jasaitienė
973, Jonas Račkauskas 950.
Kandidatai: Birutė Vin
dašienė 943, Danguolė Valentinaitė 891, Marija Re
mienė 820, Modestas Jakai
tis 768.
... II rajonas. Į Tarybą: Bi
rutė Vilutienė 287, Vytau
tas Janušaitis 237, Kazys
Ambrozaitis 210.
Kandidatai: Ramutis Pliura 192, Kazys Domarkas
151.
Į Seimą: Birutė Vilutienė
237, Kazys Ambrozaitis
163.
Kandidatai: Ramutis Pliura 150, Kazys Domarkas
118.
III rajonas. Į Tarybą:
Albinas Reškevičius 169.
Kandidatas: Algimantas
Antanėlis 137.
Į Seimą: Petras Balčiū
nas 145.
Kandidatas: Jurgis Sklerys 134.

junti į pabaltiečių reikalų
politinę veiklą.
šių metų išrinktos stipen
dininkės: Anita Kalninš
(latvė iš Wisconsin), Karin Raus (estė iš Virginia)
ir Daiva Barškėtytė iš Chi
cagos. Jaan Elias, komiteto
visuomenės reikalų vedėjas,
išaiškino stipendininkėms,
kad jų tikslas šią vasarą ge
rai susipažinti su Baltų Ko
miteto reikalais ir suprasti
kaip komitetas veikia pa
siekti savo tikslą, būtent iš
kelti Baltijos tautų išlaisvi
nimo svarbumą Amerikos
valdžiai ir visuomenei. Ko
mitetas palaiko ryšius su
senatoriais, kongresmanais
ir kitais valdžios pareigū
nais su kuriais stipendinin
kės turės progos susitikti.
Pavyzdžiui, šią savaitę ap
lankys kelis Statė Departa
mento skyrius — Human
Rights and Humanitarian
Affairs, Commission on Security and Cooperation in
Europe, savo valstybės kongresmanus ir senatorius,
Amerikos Balsą ir Radio
Free Europo,zRadio Liberty.

• "Atsiminimai ir Pa
saulėžvalga" — antroji tei
sininko P. Stravinsko kny
ga iš serijos "Raštai ir Cre
do”, jau yra atspausdinta ir
platinama. Joje autorius pa
tiekia savo atsiminimus, o
taip pat pasaulėžvalginius
straipsnius, anksčiau pa
skelbtus mūsų išeivijos pe
riodinėje spaudoje. Knygos
• Jungtinis Pabaltiečių kaina, įskaitant persiunti
komitetas vėl šią vasarą su mą, 6 dol. Užsisakyti sekan
teikė progą estų, latvių ir čiu adresu: Komitetas P.
lietuvių tautybės studentui Stravinsko Raštams Leisti,
atvykti į Washingtoną aš- 6437 So. Washtenaw Avė.,
(sk)
tuonioms savaitėmis įsi- Chicago, III. 60629.
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OMAHOS LIETUVIAI

visuomenę su šių renkamų
duomenų tikslu.
Iš Sovietų Sąjungos nuo
1970 metų į JAV atvyko
per 125,000. Devynių pro
fesorių kolektyvas yra užangažuotas padaryti studi
jų, pavadintą "Soviet Interview Project”. šios penkerių metų studijos tikslas:
pasinaudoti atvykusiųjų ži
niomis bei patirtimi ir su
rinkti duomenis apie Sovie
tų Sąjungos socialinę, eko
nominę bei politinę sistemą,
ištirti, kokiais būdais Sovie
tų Sąjunga pasikeitė nuo
1950 metų, kai Harvardo
universitetas padarė pana
šią studiją.

J- Povilaitienė

ETNIKŲ FESTIVALIS

Jau keletas metų,, iš eilės,
Omahoje vyksta etnikų fes
tivaliai, kurie sutraukia
tūkstantines žmonių mi
nias. Juose visados daly
vauja ir lietuviai. Praeitais
metais lietuvių tautodailės
kampelis laimėjo pirmųjų
vietų. O tautinių šokių gru
pė "Aušra” puikiai sušoku
si keletą gražių šokių, su
silaukė tūkstančius audrin
gų katučių.
š. m. birželio mėn. 5-6 d.
d. vėl minios žmonių plau
kė j miesto Civ. auditoriją,
j etnikų festivalį. Lietuviai
ir vėl gražiai ir kultūrin
gai atstovavo savajų tau
tą. Šių metų tautodailės
kampelis buvo rišamas su
Omahos lietuvių šv. Antano
parapijos 75-kių metų jubi
liejumi. Lietuviams paskir
tos vietos siena dengė dalis
Europos žemėlapio su Lie
tuva ir kitomis Baltijos
valstybėmis. Nuo Lietuvos,
tautinių kaspinėlių juostelė
vedė į šiaurės Amerikos že
mėlapį, j Nebraskos valsti
ją ir sustojo prie šv. Anta
no parapijos lietuvių baž
nyčios. Tas, buvo graži, Da
lios Sulskienės idėja, žemė
lapius vykusiai nupiešė
stud. M. Matz. Šių metų,
nors ir nedidelis lietuviškas
kampelis pasižymėjo sko
ningu tautodailės dirbinių,
gintaro ir audinių išdėsty
mu. Viktoras Damauskas
dalino lankytojams infor
macinę literatūrų apie Lie
tuvos valstybės šimtmetinę
istorijų, jos nepriklausomy
bės laikotarpį ir dabartinę,
lietuvių tautą naikinančių,
rusų okupacijų. Informaci
joj nurodoma, kad jau 19tame šimtmetyje buvo at
važiavusių lietuvių į Omahą ir čia gyvendami įkūrė
lietuvių parapijų ir pasta
tė bažnyčią. Tą gerai kon
centruotą informacinę me
džiagą paruošė Dana Sulskienė.
Prie lietuviško kampelio
labai derinosi tikros staklės,
kuriose P. Adamonienė au
dė ir demonstravo lankyto

jams mūsų liaudies meno,
gražiuosius raštus.
’ čia pat, prie apkrauto
įvairais tortais, žagarėliais,
grybais ir kitais skanumy
nais, stalo, darbavosi mūsų
skautės. Jos skubėjo, pjaus
tė, vyniojo, kad tik patenki
nus šimtus pirkėjų. Traukė
skanumynai, bet gal ne vie
nų ir gražios tautiniais rū
bais pasipuošusios mergai
tės bei jaunos moterys. Vi
sas "turgelis” teikė esteti
nį pasigerėjimą.
Didelis lietuvių draugas,
festivalio komiteto atstovas
lietuvių reikalams, J. Matz,
jo žmona Irena ir Dana
Sulskienė įruošė lietuvišką
sodelį, kuriame buvo ir Al
tana, apsodinta žaliais ber
želiais. Altanos kolonos ir
sodelio sienos buvo papuoš
tos, vykusiai išpjaustytais
lietuviškais o r n amentais.
Lankytojai maloniai naudo
josi sodeliu prisėsdami prie
gražiai apdengtų stalų gaivindamiesi ledais ir šaltais
gėrimais.
Altaną "okupavusi” lietu
viška vyrija gurkšnojo alu
tį ir tikriausia "sprendė”
Falklando likimų.
Nežiūrint viso gražaus ir
kultūringo lietuvių pasiro
dymo šių metų festivalyje,
mūsų šokėjai "Aušra” susi
laukė didžiausių ovacijų,
kokių kažin ar buvo iki šiol
turėjusi. Gražus jaunimas,
puikūs spalvingi rūbai ir su
jaunatviška šypsena bei
energija puikiai išpildyti šo
kiai užkariavo festivalio
publikų.
Už šią gerai šokančių jau
nimo grupę, didelė padėka
atitenka šokėjų vadovei ir
mokytojai Gražinai Reškevičienei. Ji jau eilė metų,
atidavusi energijų ir širdį
dirba ir tobulina šokantį
jaunimą. Taip pat, nemažai
dirbusi su šokėjais ir Laima
Antanėlienė, kuri ir dabar
dažnai talkina šokių vado
vei. Marytė Starkevičiūtė
būdama šokėja ir akordeo
nistė, taip pat daug priside
da prie šokėjų paruošimo.
"Aušra” yra graži mūsų
reprezentacija. Todėl vi-

Aušra kerta "Rugučius”. Iš
Praitytė

siems priklauso padėka, ku
rie prisideda prie jos gyvas
tingumo ir tobulėjimo.

NAUJA LB VALDYBA
šį pavasarį buv. LB val
dybai užbaigus veiksmingą
kadenciją, turėta rūpesčio,
sudaryti naują valdybą.
Kaip jau įprasta, daugelis
vengia darbo ir atsakomy
bės, kurių uždeda buvimas
valdyboje. Tačiau, nežiūrint
sunkumų, omahiečiai gali
pasidžiaugti, kad dar nepri
trūksta žmonių, kurie jau
čia tautinę pareigą, neap
leisti lietuviško dirvonėlio
mūsų nedidelėje kolonijoje.
To išvadoje, vėl turime ga
na stiprių ir įvairiais talen
tais apdovanotų OLB val
dybą: pirm. Albinas Reš
kevičius, vicepirm. Irena
Matz, sekret. Vitalis Gaide
lis, kasinink. Marytė Star
kevičiūtė ir vald. narys Al
gis Praitis.
Linkėtina naujai valdy
bai veiksmingų ir darbingų
metų.

MOTINŲ PAGERBIMAS
Omahos skautės ir skau
tai š. m. gegužės mėn. 9 d.
motinos dienos proga, su
ruošė gražų motinų pager
bimų, į kurį buvo kviečiami

"Soviet Interviev Pro
ject” studijai vadovauja
prof. James R. Millar iš
University of Illinois Urbana-Champaign.
National Council for So
viet
ant East European Rekairės: Reškevičius. Černiūtė ir
search (privati, ne pelnui
Algio Praičio nuotr.
skirta fundacija, kuri ben
dradarbiauja su 12 akademi
visi lietuviai.
Rita Kovaitė, Omahos nių institucijų) šiai studijai
"Neries” tunto tuntininkė vykdyti pirmiems metams
pasveikino motinas ir gau paskyrė beveik vieną mili
siai susirinkusius svečius. joną dolerių, šalia šios fun
Toliau prityrusių skaučių dacijos studiją sponsoriuodraugininke Marta šarkienė ja ir JAV Valstybės depar
ir tunto adjutante Irena Li tamentas.
Projekto vadovybė krei
leikienė pravedė pilną poe
zijos ir dainelių programė pėsi į Lietuvių Informacijos
lę. Į programėlės atlikimą, Centrų, prašydama sudaryti
neskaitant būrelio skaučių, neseniai atvykusiųjų asme
dar buvo įtraukta ir dalis nų sąrašų, kuriuo jie nau
svečių. Tuo būdu, įnešta dosis studijos tikslam. Stu
dijos vadovybė tada tiesio
daugiau įvairumo.
Paskaityta B. Brazdžio giai kreipsis j atvykusius ir
nio, V. Šimaičio, J. Aisčio, kvies dalyvauti studijoj, su
G. Tulauskaitės, P. Vaičiū teikiant interviu ir pan. ži
no, K. Inčiūros ir kitų poe nios bus renkamos anonitų, motinai skirti eilėraš miškai-konfidencialiai.
Nuo 1970 metų atvyku
čiai.
,
Sudainuota keletas gra sieji iš okupuotos Lietuvos
žių dainelių, o pabaigai pa nuolatiniam apsigyvenimui
giedota Marija, Marija. Po Amerikoje yra raginami
to, visi svečiai buvo pa šioj studijoj dalyvauti, kad
kviesti vaišintis skaučių pa ir pabaltiečių interesai bei
ruoštais kepsniais ir kava. patirtys būtų įtrauktos į šį
svarbų projektą. Kuo sku
biausiai atsiliepkit (iki lie
pos 1 d.) Lietuvių Informa
SVARBI STUDIJA APIE cijos Centrui, pateikdami
DABARTINIUS
šias žinias: vardų-pavardę,
EMIGRANTUS
adresą, gimimo datą, atvy
1982 birželio 9 Drauge kimo metus, profesiją bei
buvo paskelbta, kad nuo paskutinę gyvenimų ją vie
1970 metų atvykusieji iš tų Sovietų Sąjungoų. Rašyti
Lietuvos skubiai atsilieptų Informacition Center, 351
Lietuvių Informacijos Cen Highland Blvd., Brooklyn,
(lic)
trui. Norima supažindinti New York 11207.
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Omahoje rinkimų, metu Į PLB seimą ir Į LB tarybą. Rin
kimų komisija: sėdi V. Amauskas, V. • Šarka ir D. Praitienė.
Stovi: Algimantas Antanėlis ir Albinas Reškevičius, kandidatai
Į LB tarybą.
Algio Praičio nuotr.
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AMBER STUDIOS, m.

Tel. (216) 531-3500

505 East 185 Street,
CLEVELAND, Ohio 44119

Galerijoje rasite didelį pasirinkimų sekančių menininkų tapybos ir
grafikos kūrinių:
• žumbakienė
Ignas
• Leach
• Zulik
• Palubinskienė
Kezys
• Nackovitz
Rimas
• Petrikonis
Hicks
Galerija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 6 vai.
vak., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 vai. vak. ir šeštadieniais
nuo 10 iki 6 vai. vak. Uždaryta trečiadieniais.
Rimas Laniauskas, prezidentas
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• RUGSĖJO 25 D. Vasarą
palydint — Neringos skaučių
tunto balius Lietuvių Namuose.

MACHINE SHOP
SUPERVISOR
NC EQUIPMENT

• SPALIO 2 D. 'Pabaltiečių
vakaras. Ruošia Amerikos Lie
tuvių Taryba, Latvių Sąjunga STURM Machine’s, uųeąualed
growth as the nation’s leading
ir Estų Taryba.
• SPALIO 3 D. Lietuvių independeht producer of pump
•replacement parts reųuires an
Namuose Balfo 145 skyriaus
unusual candidate for a nnmber
vajaus atidarymo popietė su one job. We are located just east
menine programa.
of Huntington.
• SPALIO 3 D. Šv. Pran
ciškaus 800 m. gimimo sukak THE ideal candidate will have a
ties minėjimas šv. Jurgio pa solid background in NC eųuiprapijos salėje. Paskaita ir me ment PROGRAMMING (Tapė
ninė programa.
lathes, mills, ect.), maintenance
• SPALIO 9 D. Jaunųjų mu and ability to supervise a growzikų konkursas. Rengia JAV ing work force. Skills mušt inLB Kultūros Taryba.
clude technical experience in a
high volume machined parts
• SPALIO 9-10 D. Vidurio
Rajono skautų vadovu-vių sąs environment.
krydis Clevelande.

Grandinėlė šoka Rainbovvsend festivalyje, Lake Erie College, Painsville, birželio 20 d.
J. Garlos nuo! r.

Co., pradžioj projektuoto
ju, o nuo 1965 m. inžinie
rium ratų-stabdžių ir ašių
SEPTYNIASDEŠIMTAS
(Landing Gear) inž. dept.
VARDADIENIS
Čia išdirbo iki 1977 m.
Į visuomeninį darbą įsi
Jonas P. Vaičaitis, inži
traukė
dar gyvendamas Vo
nierius, visuomenės veikė
kietijoj,
dirbo L. B. Liet.
jas, Lietuvių Fondo,'Tautos
Fondo, įvairių lietuvių laik Raud. Kryžiuj, BALFo
raščių ir žurnalų rėmėjas įstaigoj Europoj. Dabar
(gimė 1911. XII. 18 d. Salie- aktyviai dalyvauja LB,
BALE, ALT, SLA, Ameri
riškių vnk., Naujamiesčio
kos Lietuvių inžinierių ir
valse., Panevėžio apskr.),
architektų sąjungoje, L. K.
pradžios ir vidurinį mokslą
Ramovėj ir kt. Priklauso
išėjo Krekenavoj, 1932 m.
amerikiečių inžinierių drau
baigė Šiaulių mokytojų se
gijom; Internat. society of
minariją, 1936 metais bai
aeronaut, feight engineers,
gė P. L. P. Karo Mokykla,
inc., Society of experiment.
labai gerai su vyresnišku
stresą analysis, The lighter
mu. Baigus karo moykla bu
than air society.
(jd)
vo paskirtas į 7 p. ž.K.B.
pulką Pagėgius. 1939 m. da
lyvavo "Vilniaus žygyje”,
• šeštosios Dainų šven1940 m. Vokiečių-Sovietų
tės
rengimo komitetas pra
Rusijons karui prasidėjus,
neša,
kad iki šiol užsiregis
pateko į vokiečių karo be
travo
31 suaugusiųjų cho
laisvę, į atsargą išėjo kapi
ras,
su
920 dainininkais,
tono laipsnyj. 1944 m. pasi
šventės
dainų
sąsiuviniai
traukė į Vokietiją, 1949 m.
jau
paruošti
išsiuntinėji

atvyko į JAV. 1954 m. bai
mui.
Dar
neatsiliepę
chorai
gė Cleveland Engineering
Institute, 1955-1956 lankė raginami skubiai registruo
Tri-State University, Ango ti spas Joaną Krutulienę,
la, Ind., 1956-58 m. Fenn 7355 So. Richmond Avenue,
College, Cleveland, Ohio, įsi Chicago, II. 60629, tel. (312)
gijęs inž. laipsnį iš Fenn 476-2929. Dainų šventė bus
College (assoc. degree in 1983 m. liepos 3 d., Chica
meeh. engineering) pradėjo goje.. Su ja bus užbaigtos
dirbti Goodyear Aerospace II Pasaulio Lietuvių Dienos.

ST. PETERSBURG

• SPALIO 10 D. 4 vai. p. p.
Lietuvių Namuose Aurelijos
Balašaitienės novelių rinkinio
"Susitikimas pamary” prista
tymas visuomenei Rengia Cle
velando skautininkių draugovė.'

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

YOU will be placed in a newly
constructed building with new
eųuipment in place and on order.
If you are an eight-to-five worker, you will not fit into this
growing, fast-paced, aggressive
organization wbere your ability,
hard work and dedication to the
employer pays off.

• SPALIO 16 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos me
tinis susirinkimas
BEYOND your good salary, we
• SPALIO 24 D., 4 vai. po offer fully paid insurance and
piet — Atstatyto Laisvės pa pension-profit sharing. If you
• BIRŽELIO 26 D. Tradici
minklo šventinimas ir simfoni believe in yourself and your abil
nis Joninių laužas V. ir O. Jo nis koncertas su Clevelando
kūbaičių sodyboje. Visi kvie Fiilharmon'ljos orkestru. Ren ity, fonvard a resume or lett.er
of ųualifications in complete
čiami.
Rengia
Clevelando gia Dievo Motinos parapija.
confidence. I’lease include your
skautininkai-ės.
• LAPKRIČIO 14 D. Šv. full work record and salary
• LIEPOS 4 D. Clevelando Jurgio parapijos rudens mini- history.
ir apylinkių Amerikos Lietu festivalis parapijos salėje.
PIERCE M. LUCAS
Vice Preaident /Adminislration
vių Respublikonų klubo gegu . • LAPKRIČIO 20 D. Ka
žinė p .Jokūbaičių sodyboje.
STURM MACHINE
riuomenės šventės minėjimas
COMPANY
ir
balius
Lietuvių
namuose.
• LIEPOS 18 D. Žalgirio
POST
OFFICE BOX 277
Rengia
L.K.V.S.
Ramovė
šaulių kuopos gegužinė.
BARBOURSV1LLE,
WV 25504
• LIEPOS 25 D. pensininkų
1983 m.
STURM MACHINE 15 A PROUD
gegužinė.
• KOVO 20 D. Grandinėlės
Eųiial Opportunity Employer
• RUGPIŪČIO 5-8 D. D. trisdešimtmečio šventė.
(24-25)
Clevelande Harley viešbutyje
įvyksta visuotinas Vyčių su
važiavimas.
• Venezueloje, Caracas
NEPAMIRŠKITE
•RUGPIŪČIO 29 D. gegu- mieste, gegužės 23 d. įvyku
ATNAUJINTI
•
žinė prie ežero. Rengia L.K.
siame tautinių šokių festi
DIRVOS
V.S. "Ramovė” Clevelando
PRENUMERATĄ
valyje, lietuviai jau antrus
skyrius.
• RUGSĖJO 11 D. Šv. Jur
gio parapijos koncertas ir ba
lius parapijos salėje.
• 'RUGSĖJO 12 D. Šv. Jur
gio parapijoje Šilinės šventė.
Specialios pamaldos ir proce
sija prie Dievo Motinos grotos
parapijos sode.
• RUGSĖJO 18 D. Abitu
rientų balius, Lietuvių Namuo
se. Rengia LB Ohio Apygarda.

• RUGSĖJO 19 D. LB Ohio
apygardos suvažiavimas.

metus iš eilės laimėjo tre
čios vietos taurę.

• Antanas Kalvaitis, gyv.
Ormond Beach, Fl., siųsda
mas auką 10 dol. rašo, kad
tai "leidžiamo puikaus laik
raščio paramai”.
Ačiū už auką.

• PERKANT IR PARDUODANT NAMUS prašo
me kreiptis j ČIPKUS
REALTY, 31715 Vine St.,
Willowick, Ohio 44094. Tel.
943-0910.

JEI JUMS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS J

LATVIAM ROOFING
Cleveland telef. (216) 52L2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat
atliekam dailidės daiLus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS

Lakewood, Ohio

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME

OHIO’S NEW $1INSTANT LOTTERY GAME
Vienas iš populiariausių kortų lošimų yra Ohio
nauja Instant Lottery, Joker’s Wild. Kiekvienas bilietas
duoda jums galimybę laimėti iki $5,000! Ir tai nėra
juokas. Laimėjęs bilietas turi būti patvirtintas.

LAIMĖKITE IKI $5,000!

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

1982 m. birželio 24 d.

DIRVA

na Daina išvyko į Washingtoną atostogoms, pas Gun
tį Vaitkų ir jo mielus tėve
lius.
Mielam Vidui, Clevelando
bičiuliai ir giminės linki
sėkmės jo profesijoje.

HOUSE FOR SALE

Ranch in prime Euclid
area, 3 bedroom,
bath,
2 car garage, a Iarge recreation room with a bar, huge
Florida room. Moving condition, price to sėli low 80,000.
Call 486-2743. Owner agent.
JONINIŲ LAUŽAS
23820 Greentvood Rd.
Clevelando skautininkės(23-25)
kai birželio 26 d., 8 vai.
vak. ruošia Joninių laužą
HOUSE FOR SALE
Onos ir Vytauto Jokūbaičių
sodyboje, 3000 Hadden Avė.
By owner
(važiuoti Chardon Rd. į ry
Ali brick 3 bedroom, dintus, sukti į 221 gatvę, pri ing room, living room, eat
važiavus Hadden sukti į de in kitchen, recreation, basešinę) . Kviečiami vyresnės ment, 2|A car garage, porch
skautės, skautai vyčiai, and lot more. Mid 50,000.
akademikės-ai ir židinietės. Call: 486-4296.
(25-26)
Labai laukiami Jonai, Jonės
ir visa Clevelando visuo
menė. Bus vaišės.

CLEVELANDE IR
APYLINKĖJE
CLEVELANDO KAR. A.
JUOZAPAVIČIAUS
ŠAULIŲ KUOPOS
MINĖJIMAS
š. m. birželio mėn. 5-6 d.
Kar. A. Juozapavičiaus šau
lių kuopa paminėjo savo de
šimties metų sukaktį.
šeštadienį vakare, Lietu
vių Namuose, įvyko akade
mija ir banketas. Akademi
nę dalį pravedė kuopos
pirm. Pijus Vencius. Buvo
įneštos iš Chicagos, Hamil
tono, Toronto ir Clevelando
dalyvaujančių dalinių vė
liavos, sugiedotas Lietuvos
himnas ir pagerbti mirusie
ji šauliai. Kuopos dvasios
vadas kun. J. Bacevičius su
kalbėjo maldą ir kuopos na
riai Antanas Balasevičius ir
Julija Vencienė buvo apdo
vanoti šaulių medaliu, ku
riuos įteikė LŠST Centro
Valdybos pirm. K. Milkovaitis.
Trumpą veiklos apžvalgą
patiekė kuopos vicepirm. A.
Pautienis.
žodžiu sveikino LŠST CV
pirm. K. Milkovaitis, LVS
pirm. A. Jonaitis, LšST CV
vicepirm., buvęs pirm, ir
Vytauto Didžiojo Rinktinės
vadas VI. Išganaitis ir mo
terų sekcijos vadovės pava
duotoja 0. Mikulskienė. Bu
vo visa eilė sveikinimų raš
tu. Minėjime taip pat da
lyvavo C V vicepirm. bei jū
rų šaulių vadas E. Vengianskas, CV nariai P. Ma
lėte ir Paukštė, DLK Algir
do kuopos pirm. P. Kanopa
iš Hamilton, LŠST garbės
narys komp. A. Mikulskis,
Žalgirio kuopos pirm. B.
Nainys ir eilė kitų.
Po akademijos vyko pra
moginės muzikos koncertas,
kurį atliko "Jinai ir Trys
Gintarai” meninis vienetas
iš New Yorko ir balius su
t šokiais.

Nr. 25 — 11

PADĖKA

Jaunieji Vytautas ir Nijolė Puškoriai.

PIANISTO VYTAUTO
PUŠKORIAUS ŽMONA
ATVYKO Iš OK.
LIETUVOS

Praeitą šeštadienį, birže
lio 19 d. Clevelando aerodro
me pianistas Vytautas Juškorius su būriu giminių bei
pažįstamų pasitiko su gė
lėmis atvykusią iš ok. Lie
tuvos savo žmoną Nijolę
Kupstaitę-Puškorienę.
Prieš keletą metų per pa
žįstamus ir gimines jie su
sipažino pasikeisdami laiš
kais. Tas susipažinimas bai
gėsi vedybomis kai jie vie
nas kitą arčiau pažino Vy
tautui nuvykus j ok. Lietu
vą. Jie apsivedė Vilniuje
1981 m. rugsėjo mėn.
Nijolė yra baigusi Vil
niaus konservatorijos piano
klasę — taigi abu jaunieji

Sekmadienį šaulių dali
niai su savo vėliavomis da
lyvavo šv. Jurgio lietuvių
parapijos bažnyčioje, kur
Mišias atnašavo kun. J. Ba
cevičius ir kun. A. Goldikovskis. Po Mišių vyko
šventės užbaigimas su pie
tumis Lietuvių Namuose.

J. Garlos nuotr.

yra muzikai. Vėliau jį dėstė
Gruodžio vardo muzikos
mokykloj Kaune.
Išvykimui iš ok. Lietuvos
į JAV trukdymų ir sunku
mų nebuvo. Tik laikas už
truko kol buvo sudaryti iš
vykos dokumentai. Lietuvo
je jį paliko motiną ir kitus
gimines.
Jaunieji apsistojo Vytau
to motinos ir tetos namuo
se Clevelande. Sutiktuvėms
jų namuose buvo paruoštos
vaišės į kurias atsilankė
daug clevelandiečių palinkė
ti simpatingai jaunai porai
laimingo gyvenimo.
(kk)

• Lietuvių Klubo direkto
riai savo posėdyje nutarė
paskirti Kent Universiteto
lituanistiniam stipendijų
fondui 500 dol.

• Vidas P. Tatarūnas, Ro
mos ir Henriko sūnus birže
lio mėn. 13 d. baigė Cleve
lando Valstybinį Universi
tetą su Bachelor of Science
in Computer and Information Science laipsniu.
šiais metais jau pradeda
dirbti savo srityje Diamond
& Shambrock bendrovėje ir
tęs tolimesnes studijas.
Dabartiniu laiku, su žmo

(ap)

Ryšiumi su mūsų kuopos
10-mečio paminėjimu nuo
širdžią padėką reiškiame
kunigams J. Bacevičiui ir
A. Goldikovskiui už šv. Mi
šių atnašavimą LšST pirm.
K. Milkovaičiui, CV vięepirm. VI. Išganaičiui, Vy
tauto Didžiojo Rinktinei,
Gen. Daukanto, DLK Algir
do, VI. Pūtvio ir Žalgirio
kuopoms už dalyvavimą, p.
p. Klimaičiams (a. a. dr. Mi
liausko atminimui), Baleikams, Jonaičiams, Raškaus
kams, p. Šlapelienei ir P.
Tamulioniui už aukas, po
nioms Josienei, Skirpstienei
ir kt. už talką surengiant
banketą ir visiems prisidėjusiems prie šio parengimo.
LŠST
Kar. A. Juozapavičiaus
Kuopos Valdyba

NATIONW1DE
INSURANCE
Nat>onw«d« i* OH yOW sidę

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 461-3500.

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

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

486-2530
RITA MATAS — G.R.I. — BROKER
DALIA KASULAITIS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JAKUBS AND SON
Laidojimo (staiga
Deda E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119
Tel. (216) 531-7770
Kar. A. Juozapavičiaus šaulių kuopos šventės,minint 10 m. veiklos sukakti, šauliai su sve
čiais. Pirmoje eilėje iš kairės: kuopos pirm. P. Vencius, V. Jokūbaitis, A. Mikulskis, cv pirm.
K. Milkovaitis, O. Mikulskienė, V. Išganaitis, B. Nainys, Vaičiūnas ii- E. Vengianskas.
P. Malėtos nuotr.

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

DIRVA
SVARSTYIJOSE-DISKUSIJOSE DR. J. GIRNIUS,
PROF. D. KRIVICKAS,
VYT. MEŠKAUSKAS

Chicagoje, Jaunimo cen
tro didžiojoje salėje, rugsė
jo 19 d. įvyks svarstybosdiskusijos apie degančius
dabarties išeivijos uždavi
nius ryšium su Lietuvos
laisvinimu ir lietuvybės iš
laikymu išeivijoje. Pakvies

ti su savo pasiūlymais da
lyvauti dr. Juozas Girnius,
prof. Domas Krivickas ir
1 a i k raštininkas Vytautas
Meškauskas. Bus svarstomi
pagrindiniai dabarties mū
sų lietuviškos politikos
klausimai, jaunimo proble
mos, lietuvybės ugdymas iš
eivijoje, ryšiai ir bendra
darbiavimas su okupuotos
Lietuvos žmonėmis, ieško
jimas laisvės kovoms talkos

MIRTIES PRANEŠIMAS
Š. m. birželio 11 d., penktadienį, staiga mirė

EDMUNDAS VALDUKAITIS
Northville. Mich. Buvo palaidotas birželio 15 d.
Glen Eden mauzoliejuje, Northville, Mich. Cleve
lande šv. Mišios už velionies sielą bus atnašau
jamos Dievo Motinos bažnyčioje š. m. birželio
26 d., šeštadienį, 7:30 vai. ryto. Prašome visus
pažįstamus ir draugus dalyvauti šv. Mišiose ir
pasimelsti už jo sielą.

Nuliūdę:
Motina, seserys su šeimomis

Jaunystės draugui
A. A.

EDMUNDUI VALDUKAIčlUI
netikėtai mirus, jo brangiai motinai, sese
rims RITAI, BEATRIČEI ir IRENAI su šei
momis reiškiu gilią užuojautą

Vytas Garlauskas

A. A.

EDMUNDUI VALDUKAIčlUI
staiga mirus, jo seseriai ERENAI KIJAŪSKIENEI su šeima, p. VALDUKAITIENEI,

sesutėms BEATAI su šeima ir RITAI nuo
širdžią užuojautą reiškiame

Roma ir Henrikas

A. A.

ALDONAI
BRAZAITYTEI-NAGEVIČIENEI
mirus Lietuvoje, jos broliui dr. HENRIKUI

BRAZAIČIUI su šeima gilią užuojautą reiš
kia

Danielius ir Roma
Degėsiai

tarp kitų etninių grupių ir
valdžios įstaigose.
šias
svarstybas diskusijas orga
nizuoja Amerikos Lietuvių
Tarybos Visuomeninė komi
sija, kuriai vadovauja dr.
Leonas Kriaučeliūnas. Mo
deratoriumi pakviestas inž.
Jonas Jurkūnas.
(alt)

• Dirvos novelės 1982 m.
konkursui dar gautos šios
novelės išsiųstos prieš rank
raščių įteikimo terminą
(birželio 15 d.) : Tereso Ju
do — "Mano mažas, urvinis
namelis”, Volungės — "Ta
mošiaus Domeikos viešnagė
Vilniuje”, Lidijos — "Kerlio perštas”, Malūnsparnio
— "šūviai visatoje”, Pa
juodžio — "šventojo vakaro
vaiduoklis”, Smilgos —
"Rabinai”, Valerijono Va
gos — "Kirtom alėjų kle
vus”, XY — "Algimantas
Pavasaris, Liudo — "Ar bu
vo vertas kulkos?"
Premijos 600 dol. mece
natas Simas Kašelionis.
Primename, kad 1983 m.
Dirvos novelių konkurso ne
bus. Jo vietoje skelbiamas
Aušros šimtmečiui atžymė
ti romano konkursas, kurio
premijos 2,5C0 dol. mecena
tas yra Simas Kašelionis.

JAV UNICEF’o komiteto pirmininkas James R. Shefficld
Galiai Žilionicnei, GFWC atstovei. prie Jungtinių Tautų, įtei
kia garbės žymenį, skirtą General Federation of Women’s Clubs,
už tos organizacijos tarptautinės vaikų šalpos rėmimą. Iškilmės
įvyko gegužės mėn. Jungtinių Tautų būstinėje komiteto meti
nio susirinkimo metu.

garbės prenumeratoriai.
Aukas siųsti: Lithuanian
Independence Fund, Ine.,
Chicagoje š. m. birželio 87-80 96 Street, Wood16 d. mirė Marija Bachunie- haven, N. Y.11421.
nė, sulaukusi 91 metų am
žiaus, gimusi Lietuvoje ir
Amerikoje išgyvenusi 79
metus.
Velionė buvo žmona mi
rusio Juozo Bachuno, Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos garbės nario ir Dir
vos ir Vilties draugijos rė
mėjo.
Velionės kūnas buvo pa
šarvotas birželio 18 d.
Evans koplyčioje ir birželio
19 d. iš St. Dennis parapijos
bažnyčios po gedulingų pa
maldų palaidota Lietuvių
Tautinėse kapinėse Chica
goje šalia savo a. a. vyro
Juozo Bachuno.
• Regina A. SavickaitėVelionės artimiesiems
• Aurelijos Balašaitienės
Didžbalienė, chicagiečių Jo reiškiame nuoširdžią užuo
novelių rinkinys "SUSITI
no ir Albinos Savickų duk jautą.
KIMAS PAMARY” jau iš
tė, birželio 11 d. baigė Illi• Lietuvos Diplomatinės ėjo iš spaudos. Tai daili
nois Universitete Farmaci
jos mokslus su bakalauro Tarnybos istorijai leisti au knyga 216 psl., kietais vir
šeliais, kuriai aplanką piešė
laipsniu. Jos atsiekime kojo :
Juozas
Jurevičius,
Chica

Jūratė
Balašaitytė-Salerno.
džiaugiasi šeima ir tėvai.
go
100
dol.
Išleido
Vilties
leidykla 6116
Prie jų jungiasi ir Dirva,
St.
Clair
Avė.,
Cleveland,
Po
25
dol.
T.
Blinstrubas,
linkėdama sėkmės naujoje
Chicago ir K. Bartys, Eli Oh. 44103 šios knygos me
profesijoje.
cenatas Marcelinas Žitkus
zabeth.
Aukoję 100 dol. ar dau stambia auka parėmė išlei
• Omahos lietuviu tauti
nių šokių grupė "Aušra”, giau bus įrašyti į knygą dimą. Vilties leidykla jam
per J. Povilaitienę, Dirvai kaip garbės mecenatai, 50 nuoširdžiai dėkoja. Taip
paremti atsiuntė auką 25 dol. ar daugiau, garbės rė pat padėka priklauso Regi
mėjai, 25 dol. ar daugiau nai Nasvytienei už kalbos
dol. Ačiū.
peržiūrėjimą.
Knygos kaina 8 dol. Gau
nama Dirvoje ir pas platin
tojus.
A. t A.
• Lietuvių Moterų Klubų
Federacijos
New Yorko klu
MIKUI SVIDERSKIUI
bas, per ižd. Sofiją Sližienę,
atsiuntė Dirvai paremti 25
mirus, jo dukrą NIJOLĘ, žentą MARIJONĄ
dol. auką, linkint laikraščiui
augti ir stiprėti. Klubui va
ŠNAPŠČIUS ir anūkes VYTĘ ir RŪTĄ liku
dovauja pirm. J. Laucevi
čienė.
sius liūdesy nuoširdžiai užjaučiu
Ačiū už auką ir linkėji
mus.

MIRĖ MARIJA
BACHUNIENĖ

Juozas Leščinskas

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

