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Haigui pasitraukus
Dviejų tolimų karų nauda Amerikai
Vytautas Meškauskas
Baigiant ruošti šią laidą,
ištiko staigmena. Penktadienį
po pietų, prezidentas Reaganas priėmė Valstybės Sekreto
riaus Haigo atsistatydinimą.
Faktinai to buvo laukiama,
bet ne paskutinės krizės Vid.
Rytuose metu ir pradedant de
rybas su Sovietais dėl atomi
nio apsiginklavimo.
Mat,
JAV Valstybės Sekretoriaus
pareigas apsunkina asmeniška
prezidento Saugumo Patarėjo
institucija. To uždavinys yra
referuoti prezidentui apie įvai
rių žinybų pažiūras ir jas ko
ordinuoti. Savaime aišku, jei
patarėjas turi didesnę įtaką už
Valstybės Sekretorių, jo nuo
monė visad nusveria.
Konflikto tarp sekretoriaus
ir patarėjo nesigirdėjo tik pre
zidento Trumano, Eisenhowerio ir Fordo laikais, nes jie už
sienio politikos vedimą buvo
palikę savo Sekretoriaus ran
kose, visai juo pasitikėdami.
Tuo tarpu Haigas buvo Rea
ganui visai pašalinis asmuo ir
į kurio pastangas būti vienin
teliu JAV' užsienio politikos
reiškėju, su nepasitikėjimu žiū
rėjo Baltųjų Rūmų aplinka.
Praktiškai Haigas - taip paly
ginti ilgai - visas 500 dienų iš
laikyti galėjo tik grasindamas
atsistatydinimu, kurį prezi
dentas pagaliau priėmė.
Savo atsistatydinimo prašy
me Haigas nurodo, kad JAV
užsienio politika per paskuti
nius 18 mėnesių pasikeitusi,
nukrypusi nuo jo su preziden
tu sutartos linijos. Konkrečiai
atrodo, kad Haigą privertė at
sistatydinti du prezidento nu
tarimai, padaryti su juo (Haigu) nepasitarus.
Pirmas buvo draudimas
JAV firmoms ir jų kompani
joms Europoje dalyvauti dujų
vamzdžių iš Sibiro į Vakarų
Europą tiesime. Versalio vir
šūnių konferencijoje sutarta,
kad už JAV nesipriešinimą tai
linijai, europiečiai apsunkins
kreditus sovietams.
Haigo
nuomone, prezidentas Reaganas - atšaukęs prieš jo (Haigo)
patarimą prezidento Carterio
draudimą parduoti javus so
vietams - neturėtų reikalauti
iš europiečių atsisakyti nuo
jiems naudingos prekybos.
Antras nutarimas buvo pre
zidento patarėjo Clarko susita
rimas su Saoudi Arabija dėl
paliaubų Libane sąlygų vieno
pasiūlymo. Haigas buvo pa
žiūros, kad reikia leisti Izrae
liui laimėti kariškai, o tik pas
kui priversti jį padaryti nuo
laidas palestiniečiams.
Reaganas iš pradžių pritarė
Haigui ir nestatė reikalavimų
pas jį viešinčiam Beganui. Bet
vėliau savo nuomonę pakeitęs,
susijaudinęs
dėl
civilių
gyventojų patirtų didelių nuos
tolių.

Pats Haigas pareiškė, kad
prezidentas negalėjo surasti
jam geresnio įpėdinio, kaip
George P.Schultz, 61 metų
amžiaus ekonomijos profeso
rių, Nixono administracijos
biudžeto direktorių, darbo ir
iždo sekretorių. Jis laikomas
labai gabiu, sukalbamu ir pa
doriu žmogumi. Jo pažiūros
abelnai yra panašios į Haigo.
Jie abu yra Atlanto vienybės
šalininkai. Schultzas, išėjęs iš
valstybės pareigų, dirbo ir pa
siekė prezidento postą Bechtel
Group Inc. koncerne, kuris
pusę savo 12 bil. dolerių apy
vartos daro užsieniuose, 12%
Saoudi Arabijoje, kas sukelia
įtarimą, kad jis būsiąs palan
kesnis arabams - lygiai kaip ir
iš to paties koncerno atėjęs gy
nybos sekretorius Weinbergeris.
Schultzas esąs artimas Va
karų Vokietijos kanclerio
Schmidto draugas. Schultzo
paskyrimas Europoje, kuri
gailisi Haigo, buvo sutiktas
labai palankiai.

JAV sostinės Washingtono bendras vaizdas.

HEPOS KfTVIRTOJI DIENA

Amerika švenčia savo
2-05-jj gimtadienį, savo ne
priklausomybės šventę, at
siradusią 1776 m. liepos 4
★ ★★
dieną pasirašyto nepriklau
Sakoma, kad viskas gerai,
somybės
akto. Ta nepriklau
kas baigiasi gerai. Optimistų
somybės
deklaracija turi
akyse tą taisyklę gali patvirtin
tik
1321
žodį,
bet joje telpa
ti dviejų tolimų karų ligšioli
niai rezultatai. Karų, kurie visi svarbiausieji valstybės
užtemdė prezidento Reagano ir piliečių laisvės, demokravizitą Europoje, leisdami jam tybės principai,
tik trumpai pasirodyti televi
Nepriklausomybę paskelb
zijų ekranuose po vaizdų iš Li dama Amerika turėjo tik 3
bano ir Falklandų. Abu karai milijonus gyventojų ir tik
nebuvo JAV užplanuoti, nors
13 valstijų. Ją pasirašė 56
buvo vedami jų sąjungininkų.
atstovai.
Jie gerai suprato,
Atvirkščiai, Washingtonas pa
darė viską ką galėjo, kad prie kaip sunku bus atsilaikyti
jų neprileistų. Tačiau gi, jų
rezultatų balansas kalba JAV
naudai, tarytum toliau veiktų
ir kita taisyklė, jog Apvaizda
kaž kaip išskirtinai globoja
kūdikėlius, girtuoklius ir ...
JAV.
Pesimistai, žinoma, galėtų
griebtis už galvos. Ką tu čia
kalbi! Izraelio žygis į Libaną
amžiams sugadino santykius
su arabais ir mahometonais.
Britų laimėjmas Falklanduose
sugadino santykius su visa lo
tynų Amerika, susilpnino
NATO, nes britai ir toliau tu
rės laikyti stambesnes jėgas to
limam pietinio Atlanto užkam
pyje, o be to - susilpnino Bri
taniją ūkiškai.
Čia be abejo yra teisybės,
ypač jei žiūrėsi siaurai į atski
rus kraštus. Jei tačiau pažiū
rėsime plačiau, globaliai, tu
rime prieiti kitų išvadų. JAV
pagrindinis varžovas yra So
vietų Sąjunga. Visi lokaliniai
nemalonumai padidėja ar
sumažėja svarstant juos santy
kių su Sovietija sąryšyje.
Libano karas dar kartą įro
dė JAV karinės technologijos
pranašumą. Taip pat ir tak
tikos. Sovietų remiamos vals
tybės - kaip Sirija ir Irakas pa-

mėgdžioja jų karo vedimo bū
dą, jį centralizuodamos ir apkirpdamos mažesnių dalinių
iniciatyvą. Toks karo vedimo
būdas ir sovietų priemonės
jam vesti nedavė gerų rezulta
tų. Tai turėjo būti pastebėta
ir Maskvoje. Už tat Kremlius
laikosi ramiai. Ne be to, kad
jis nepagrūmotų, bet gi ‘kas
klauso sauso!’.
Valstybės Sekretorius Haig,
anot kolumnisto Joseph Kraft,
esąs pažiūros, kad sovietų lai
kyseną padiktavo visa eilė
jiems nepalankių sąlygų. Vi
sų pirma, jie turi ūkinių sun
kumų. Jiems nelabai sekasi
Lenkijoje ir Afganistane. Vi
sa vadovybė yra sena ir negali
greitai reaguoti. Be to neuž
mirškime, kad Kremlius buvo
susitelkęs ‘atominei taikos ofen
zyvai’, kurią - kaip ir Reagano
vizitą Europoje - vaizdai iš
karo nustūmė į žinių galą.
Karo rezultatai parodė, kad
jei kas gali Izraelį ar britus
sulaikyti, padaryti jiems įta
kos - yra tik JAV. O sovietai
paliko savo talkininkus PLO ir
Siriją bėdoje.

(Nukelta į 2 psl.)

laisviems atsiskiriant nuo
plačiai keliuose kontinen
tuose įsistiprėjusios Angli
jos. Suprato, kiek vargo,
kraujo ir lėšų reikės šią de
klaraciją Įgyvendinti. Jung
tinių Amerikos Valstybių
nepriklausomybės paskelbi
mas buvo hero jiškas aktas,
atliktas jos signatarų, nes
jie žinojo, kad už pasirašy
mą vienu ar kitu būdu teks
nukentėti, ko jie ir susilau
kė iš anksčiau tą kraštą
valdžiusių.
Buvo priimta deklaraci
ja, kurios tekste įrašyta,
kad visi žmonės yra lygūs,
kad jų Kūrėjas jiems su
teikė tam tikras neatima
mas teises — laisvę, lygybę
ir laimės siekimą. Ir tų idė
jų realizavimas buvo vyk
domas ne vien žodžiais, o
daugiau darbais, pasišventi
mu ir aukomis.
Per tą virš 200 šimtų me
tų laikotarpį Amerika ne
tik pasivijo, bet savo gera
organizacija, ekonomine ir
politine galybe pralenkė vi
sus kitus pasaulio kraštus.
Tą jos galybę lėmė teritori
jos didumas, gamtos turtų
gausumas, geografinė padė
tis, bet gal daugiausia padė
jo teisingai plačiai suprasta
laisvė ir principų ugdymas.
O taip pat ir teisingu būdu
vedama imigracinė politika.
Į Amerikos augimą prisidė
jo ir iš įvairių kraštų čia su
trauktos geriausios žmo
nių jėgos, visų sričių spe
cialistai. Galima sakyti, jog
žmogus genijus sukūrė
Ameriką.
Demokratija pasireikšda
vo Įvairiuose kraštuose,

EMILIJA ČEKIENĖ

įvairiais laikais ir įvairiose,
formose bet niekur ji nėra
taip pilnai įgyvendinta, kaip
Amerikoje, suteikusioj vi
sas teises ir mums jos lais
ve naudotis. Todėl Jungti
nių Amerikos Valstybių de
mokratinė laisvė šiandien
yra ir mūsų laisvė, jos lai-,
mėjimai, džiaugsmai ar pra
laimėjimai yra kiekvieno
lietuvio jautriai sekami ir
jie, arba kelia džiaugsmą
arba nerimą ir liūdesį, nes
ir mus tiesioginiai liečia.
Nuo šio krašto demokra
tinės santvarkos, kuri re
miasi ne vieno asmens, o
daugumos valia, kuri sutei
kia kiekvienam piliečiui
laisvę žodžio, spaudos, tikė
jimo, mokymo priklauso ir
mūsų pavergtų tautų bena
mių tolimesnė egzistencija
ir mūsų tėvynės ateitis. To
dėl ir liepos 4-ji nūdien
kiekvienam brangi, nežiū
rint, ar jis Amerikos pilie
tis ar tremtinys, laukiąs iš
girsti laisvės varpo skambe
sį ir grįžti tėvynėn.
Teisingai sakoma, kad
laisvė yra labai galingas,
bet ir pavojingas ginklas.
Laisvė galima tiktai teisin
gai suprastoje demokratinė
je sistemoje, kuri yra labai
giliai šaknis įleidusi Ame
rikos žmonėse. Visi žino,
kad Amerika niekada neka
riavo dėl naujų žemių už
grobimo. Ir pasaulinis karas
parodė, kad Amerika išėjo
laimėtoja, bet iš to karo nie
ko negavo, daugiausia pasi
naudojo Sovietų Rusija ir
tos valstybės,1 kurios karą
prieš Ameriką pralaimėjo.

(Nukelta į 4 psl.)
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■ Iš kitos pusės

sovniTinĖ PoiiTiu
Po Reagano-Begano susitikimo: Kg daryti su Izraeliu? - Nedidelis
pasirinkimas. - Moralė ir praktika. - Arabu įtaka Amerikoje.
Sakoma, kad Ameriką val
do žydai. Nėra abejonės, kad
jų įtaka yra labai didelė. Bet
tai konstatavus reikia tuoj pat
pridėti, kad daug Amerikos
žydų pirmiausia jaučiasi ame
rikiečiais ir tik paskui žydais
ar žydų kilmės. Nė viename

HAIGUI
PASITRAUKUS...
(Atkelta iš 1 psl.)
Tokiu būdu svarbiausias
rūpestis dabar yra kaip Washingtonas išnaudos sau palan
kų jėgų balansą, kurio jis ne
planavo, bet kuris jam
nukrito ‘iš giedro dangaus’.
Kad noro tam netrūksta,
parodo administracijos retori
ka. Prezidentas Reaganas kal
ba apie reikalą susitarti su so
vietais atominio karo išvengi
mui, tačiau jis juos vadina tik
raisiais vardais. Kaltindamas
juos už visas blogybes. Tai bū
tų blogas priėjimas prie dery
bų - bet kokiems pasitarimam
reikalinga malonesnė atmos
fera - jei sovietų pozicijos būtų
geros.
Tikrumoje administracijos
puolimai sovietams buvo visai
netikėti ir stumia juos į gyni
mosi pozicijas. Tiesa, ir sovie
tų spaudoje pasirodė smarkių
puolimų prieš Reaganą. Jie
net pravedė pratimus su rake
tomis, kurios atrodo kaip ma
nevrai netikėtam smūgiui
prieš JAV strateginius gink
lus: pirmiausiai buvo taria
mai sunaikinti JAV satelitai
seką Sovietiją, vėliau paleistos
įvairos raketos į JAV teritoriją
ir gale panaudotos priešraketinės raketos numušti toms
JAV raketoms, kurios po pir
mo smūgio dar galėtų būti pa
leistos į Sovietiją atsikeršijimui.
Toks sovietų pratimas buvo
greičiausiai daug anksčiau nu
matytas, tačiau jis davė gerą
progą administracijai jį išpūs
ti - žiūrėkit ką jie kalba ir ...
kam ruošiasi! Vienu žodžiu,
jei bus prieita prie ReaganoBrežnevo susitikimo, ne Brež
nevo rankoje bus visi tūzai.
Kad administracija tokio
susitikimo norėtų anksčiau ne
gu vėliau - pvz., po rinkimų į
kongresą, kurie galėtų susilp
ninti Reagano pozicijas vidu
je - kalba ir netikėtas Reagano
potvarkis neduoti jokios pagal
bos sovietų dujų tiekimui iš Si
biro į Vakarų Europą. Kai
kurių tam projektui reikalin
gų dalių greitai ir pigiau gali
ma gauti tik Amerikoje. Ne
be to, kad jų negalima būtų
pasigaminti V. Europoje ar Ja
ponijoje, bet tai reikalauja lai
ko ir kaštų padidinimo. Ver
salio viršūnių konferencijoje
buvo sutarta, kad JAV dėl tos
vamzdžių linijos nesuks gal
vos, jei europiečiai neduotų
kredito lengvatų sovietams.
Kodėl Reaganas to susitarimo
nesilaiko? Paaiškinimas galė
tų būti toks, kad administra
cija nutarė, kad dabar pats lai
kas paspausti sovietus.

krašte jie negalėtų turėti tiek
daug įtakos, kiek turėjo ar tu
ri, jei jie nebūtų susilieję su
krašto tautine dauguma. Taip
buvo Vokietijoje ir AustrijojeVengrijoje, Rusijoje ir yra
Amerikoje. Toks asimiliavimasis, aišku, susilpnina inte
resą savo specifiniams, tauti
niams reikalams bendrų kraš
to klausimų naudai. Ameri
kos žydų rasi visame politinio
gyvenimo spektre. Dauguma
jų yra, suprantama, liberali
niame sparne, tačiau netrūks
ta ir konservatyviai nusitei
kusių. Net Izraelio klausimu
jie nėra visai vieningos nuo
monės. Kaip tai atrodo prak
tikoje, parodė paskutinis Izra
elio ministerio pirmininko Begino vizitas šiame krašte.
Izraelio žygis į Libaną čia
buvo sutiktas mišriais jaus
mais. Jei Izraelis yra puola
mas iš Libano teritorijos - o
ten nėra jėgos, kuri galėtų to
neleisti - Izraelis, aišku, turi
teisę gintis ir sunaikinti Liba
ne išrikiuotas PLO ‘katiušas’,
nutaikintas į jo (Izraelio) teri
toriją. Bet ar reikalas sunai
kinti tas baterėjas pateisina Iz.
raelio žygį iki pat Libano sos
tinės Beiruto? Dėl to nuomo
nės net Amerikos žydų tarpe
toli gražu nėra vieningos. To
kio Izraelio žygio kritikus ne
maloniai paveikė visų pirma
labai dideli nuostoliai patirti
niekuo nedėtų civilių gyvento
jų. Be to, kritikai nurodo,
kad izraelitų-arabų ginčo pag
rindą sudaro ne Libanas, bet
palestiniečių klausimas pačia
me Izraelyje. Jei su jais nega
lima susitarti, karas - nepai
sant laimėtų mūšių Libane tęsis toliau. Taip rašė žydų kil
mės žurnalistai, tokios pažiū
ros administracijoje yra Gyni
mo Sekretorius Weinbergeris,
kurio senelis buvo Čekijos žy
das.
Pats prezidentas Reaganas
iš pradžių reikalavo Izraelio
kariuomenės besąlyginio pasi
traukimo iš Libano, bet vėliau
savo nuomonę pakeitė, atrodo
dėl tų motyvų, kuriuos išdės
tėme pirmame puslapyje:
šiaip ar taip, Izraelio žygis
gali išeiti JAV-bėms į naudą.
Washington Post pranešimu:
’... ministeris pirmininkas lai
mėjo prezidento pritarimą (sa
vo žygiui), įrodęs jam pavojų,
kurį sudarė PLO pietiniame
Libane ir argumentuodamas,
kad tai išėjo JAV naudai, nes

1982 m. liepos 1 d.

buvo sudarytos galimybės nau
jai - derybų dėl palestiniečių stadijai. Tai idėjai pritarė ir
Valstybės Sekretorius Haigas,
kuris rekomendavo švelnią
JAV reakciją ... Haigas tikįs,
kad - už paramą Libano bylo
je - Beginąs bus įpareigotas
nusileisti autonomijos reikale
Izraelio okupuotose teritorijo
se.’
Čia, žinoma, galima būtų
paprieštarauti: kai Beginąs
susitvarkys su Libanu, jis visai
užmirš apie autonomiją! Ant
ra vertus, jam reikalinga JAV
pagalba ne tik Libano bylos
sprendimui, bet ir Izraelio
ūkiui, jau nekalbant apie ka
riuomenę.
N.Y. Times birželio 23 d.
vedamajame taip rašė:
"... Beginąs prašė preziden
to Reagano išgelbėti jį (Begi
ną) Libane. Štai kodėl Rea
ganas turi svarų žodį prasidė
jusiame diplomatiniame žai
dime.’

Jūratė Satkutė de Rosales birželio 17 d. palietė įdo
mų klausimą, kurį Nepriklausomybės laikais kėlė kan. F.
Kemėšis. Kaip turi jaustis lietuviai, gyvenantieji tarp sa
vęs kovojančiuose kraštuose? Faktinai visi ginčai apie
'‘bendradarbiavimą” sukasi apie tą dalyką. Ponia tą klau
simą svarsto šiaurės ir Pietų Amerikose gyvenančių lie
tuvių santykių šviesoje. Pasipiktinus tariamom šio krašto
lietuvių spaudos simpatijom britams. Ji rašo:
"šiaurėje gyvenantis lietuvis turi įsisamonin
ti, kad Argentinos kariuomenėje tarnaujantis jau
nas lietuviukas yra įsitikinęs, kad jis gina nuo
priešo-imperialisto-kolonialisto savo antrąją tėvy
nę, tą, kurioje jis gimė. Priedu jis neabejoja, kad
jis kovoja ne tiktai su jo dabartinės tėvynės — Ar
gentinos — priešu, bet ir su ta tauta, kuri atidavė
Lietuvos auksą ir kurios ministeris pirmininkas
įkalbėjo amerikiečius dovanoti rytų Europą sovie
tams.”
Labai atsiprašau, bet negaliu patikėti, kad kas nors
kovotų už seniai atiduotą aukso trupinį ir panašius daly
kus. Buvau Lietuvos kariuomenėje, kai Lenkija pastatė
ultimatumą užmegsti su ja normalius diplomatinius san
tykius. Atsimenu, kirrtšau šovinius į sunkiųjų kulkosvai
džių juostas ir, tiesą sakant, netikėjau, kad dėl to leisimės
į karą. Artėjančios pasaulinės audros akivaizdoje tai būtų
tikrai visai absurdiškas karas. Bet jei reiktų šaudyti, ką
gi, kitos išeities nebūtų, nes kare, jei nenušausi priešo —
jis tave nušaus. Už tat čia nėra nei pasirinkimo, nei daug
laiko kilniom mintim. Lietuvos vyriausybė visai protin
gai ultimatumą priėmė, Argentinos vyriausybė kvailai
pati pradėjo absurdišką karą, nepalikdama anglams kitos
išeities kaip tik kovoti.
1920 m. ispanų filosofas Jose Ortega y Gasset, apsi
lankęs Argentinoje, rado, kad ją valdanti klasė ir net
intelektualai bandė išvengti realių problemų sprendimo
įsileisdami į svajones. Jis tada sušuko: "Argentinos, a las
cosas” — argentiniečiai, nusileiskite į žemę! Paprastai,
jei valdžia padaro klaidą, ji, ar atsakingi ministeriai, atsi
statydina. Argentinoje, nors Galtieri buvo pavarytas,
aukštieji karininkai vis dar švaistosi su kardais paraduo
se, lyg juos kas nors būtų užpuolęs . . .
Aš nežinau, ar Argentinos valdančioje klasėje ar val
dančiam sluoksnyje yra lietuvių, bet esu tikras, kad mo
bilizuotas lietuviukas, gyvas grįžęs iš to nesvetingo sa
lyno, tikrai galvoja ne apie atiduotą auksą ir t.t., bet
klausia už ką jis turėjo tiek daug kentėti. Jei ta proga
jam neateina mintis apie antros tėvynės valdžią, reikia
prileisti, kad Jose Ortega y Gasset ir dabar yra teisus.

‘Vieni izraelitai negali susi
doroti su savo žaibo karo Li
bane pasėkomis. Jie negali il
gam okupuoti pusę Libano, ar
atgauti Sirijos okupuotą dalį..
Amerika čia galėtų padėti.
BET JOS PAGALBA NETU
RĖTŲ BŪTI TIEKIAMA BEGINO NORO IŠPILDYMUI,
kuris sumaišė PLO sunaikini
mą su visomis palestiniečių as
piracijomis.’
‘Jei tas žygis buvo visos ko
vos pabaiga, tegul Izraelis įro
do, kokios taikos jis siekia. Jei
Amerikos ginklai buvo teisėtai
pavartoti sunaikinti PLO - ir
ta proga užmušti tūkstančiai
nekaltųjų - tegul amerikiečiai
griebiasi iniciatyvos apibrėžti Camp David susitarimai tokį
tos pergalės tikslą.’
pažadą duoda. Tačiau ame
‘Kaip Izraelio partneris rikiečiai, bijodami išprovokuo
Camp David taikos susitarime ti Beginą ar pakenkti Izraeliui
ir Libano žudynėse, Amerika sulaikydami pagalbą, leido
yra įpareigota pagaliau pasi jam tuos susitarimus interpre
sakyti dėl problemos esmės. Iz tuoti visai kitaip ... Reaganas
raelis turi pripažinti palesti dabar turi progą tiksliai api
niečių tėvynės reikalą ir sulai būdinti Amerikos sąlygas Pa
kyti kolonizaciją Vakarinio lestinos taikai ir reikalauti
joms Izraelio pagalbos.’
pakraščio srityse, kurios yra
Kaip matome, N.Y. Times
daugiau kaip milijono palesti
stato
didelius reikalavimus ir
niečių tėviškė ...’
Reagano
administracijai ir Be
‘Jei palestiniečiai turi priim
ginui,
kuris
- Washingtono
ti pralaimėjimą ir sumažinti
Post
pranešimu
- tikisi, kad
savo reikalavimus, atsisaky
Amerikos
žydai
ir
toliau pa
dami teroro kaip derybų prie
laikys
jo
pusę
...
monės, jie reikalingi kokios
• ••
nors politinės struktūros. Jie
Karas Libane sujaudino ir
reikalingi įrodymo, kad dery
bos ves prie tikros savivaldos. arabų, ypač Libano, kilmės
Laikraščiuose
Tinkamai interpretuojami amerikiečius.

vm

pasirodė viso puslapio ‘Ameri
can Lebanese League’ skelbi
mų, kurie reikalavo visų sve
timų kariuomenių pasitrauki
mo iš Libano. Kitos arabų or
ganizacijos aiškina, kad toji
Lyga yra faktinai Izraelio re
miama. Jos daugiau palan
kios PLO. Seniausia arabų or
ganizacija šiame krašte yra
‘National Association of Arab
Amerikans’, įsteigta 1972 me
tais. Jos biudžetas siekia pu
sės milijono dolerių ir ji turi 11
apmokamų tarnautojų. Ara
bų, daugiausia libaniečių ir
palestiniečių, šiame krašte yra
apie pora milijonų.

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB LIKERIU KRAUTUVĘ
2S34 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviaiakai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

i e m o a — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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by American Lithuanian Press Radio Ass’n. VILTIS Inc. Subscrip- minėjimu programa Scran apylinkėse rasti jau trečios
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tone, Pa. Ir genocidas ir kartos čia gimusį gražiai
• Prenumerata metams $17.00, pusei metų $9.00 • Atskiro nu
Birželio trėmimai susideri kalbantį lietuvį, net maišy
merio kaina 35 centai • Straipsniai pasirašyti pavarde, inicialais
tose šeimose. Dabar jau di
no,
net — papildė.
ar slapyvardžiu nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone • Nespaus
dele garbe laikoma kalbėti
dinti straipsniai grąžinami tik autoriams prašant • Už skelbimų
lietuviškai,
lenkiškai, ukturini ir kalbą redakcija neatsako.
rainietiškai,
kai
etninis sa
S-ga 6.1; mėsos pagaminama
vęs
išskyrimas
iš
nupliku
žmogui - JAV 256 svarus, Sov.
siųjų
tautybėje
atėjo
į ma
S-ga 126 sv.; grūdų - JAV
2,552 svarus, Sov. S-ga 1,571 dą, net — būtinumą. Kar
sv. . Žemdirbystėje dirba - tais ir iš šventyklų pasi
JAV 3%, Sov. S-goje 24% gy girsta, kad Dievas daugia
ventojų. Tik alyvos ir plieno kalbiškumo neniekinąs ...
pramonėje Sovietiją kiek pra
Centrinėje ir puošnioje
lenkia, bet gi tai eina ne žmo Scrantono bibliotekoje bir
Kai 1776 m. liepos 4 d. sau
nių gerbūviui kelti, o gamini
želio 15 buvo gausus lietu
jelė patriotu deklaravo nepri
mui ginklų.
vių susirinkimas: ”Soviet
klausomų Jungtinių Amerikos
Valstybės gerovė ir galybė
Valstybių įkūrimą, nedaug
labai daug pareina nuo jos gy Genocide in Lithuania” ir
kas tikėjo jų šviesia ateitimi.
ventojų kultūrinio lygio, o tai Birželio trėmimų paminėji
Bet anglų-amerikiečių politikelia švietimo ir mokslinimo mas, tuoj pat galima pasa
kas-filosofas Thomas Paine
sistema. Mokslo pažangoje ir kyti — vykęs renginys.
(1737-1809) jau tada sampro
technologinių išradimų srityje Arch. V. Petrauskas pada
tavo: ‘Jeigu pasaulyje yra ša
amerikiečių dar niekas nėra rė nuotraukas iš "Genocide
lis, kurioje pagal paprasčiau
pralenkęs. Tik prisiminkime in Lithuania” ir "Lietuviai
sią apskaičiavimą negali būti
kasmet paskirstomas Nobelio Sibire”. Abi knygos ir liustvarkos, tokia šalis yra Ameri
premijas Skandinavijoje. Ku tracij ų nuotraukas patal
ka. Kokia ji yra dabar, suda
ri tauta susilaukė daugiau tos
pintos bibliotekos vitrinoje.
ryta iš įvairių tautų žmonių,
premijos laureatų, jeigu ne
pripratusių prie skirtingų valamerikiečiai? Bet čia nieko Buvo manyta pasinaudoti
dymosi formų ir papročių, kai
nuostabaus, nes pagal savo stalais, ir daugiau lietuviš
bančių skirtingomis kalbomis,
valstybės bendro gyventojų kų, angliškų knygų parody
dar daugiau pasiskirsčiusių
skaičiaus procentą, amerikie ti, bet bibliotekos vadovybė
religiniu atžvilgiu, praktiškai
čių jaunimas gausiausiai lan nesiėmė atsakomybės, jei
negali būti vieninga. Bet susi
ko universitetus. Taip, pvz., gu knygos dingtų, o tokiom
darius vyriausybę ant visuo
iš 1,000 gyventojų JAV turi 52 gausiom žiūrovų susirinki
meninio sugyvenimo ir žmo
studentus (pirmoje vietoje pa me esą neįmanoma apsau
gaus teisių pagrindo, visos
saulyje - viso 11,286,000 šiais goti. Bet vitrinoje išstaty
kliūtys išnyko ir atsirado nuo
metais), toliau seka Kanada
tosios knygos ir iliustraci
širdus vieningumas.’
su 36, Argentina - 24, gi Sov.
jos dar pasiliks kurį laiką,
Kitas amerikonizmo ideolo
S-ga yra tik 8-toje vietoje su
kur
kasdieną atsilanko daug
gas Theodore Parker (181020, net pustrečio karto ma
1860) paryškino: ‘Tai, ką aš
skaitytojų.
žiau negu JAV.
vadinu amerikonizmo idėja,
V. Petrauskas papasakojo
Tebūnie gana statistikos.
yra žmonių valdžia, žmonių
Kam teko pabuvoti svetur, tas savo šeimos kančias. Bū
vykdoma ir žmonėms taikoma
grįžęs namo neveidmainiau nant devynerių metų jo mo
- valdžia, kuri remiasi amžinu
damas apsidžiaugia šalimi, tiną, tėvą ir brolį išvežė į
teisingumu ir nesikeičiančiais
kur per paskutinį surašinėji Sibirą. Tuo metu V. Pet
Dievo įsakymais.’
mą 820,000 pasisakė esą kilę rauskas buvo ligoninėje, tai
Šiais ir panašiais principais
iš Lietuvos. Jų tarpe nemaža
išgelbėjo — teta sumaniai
vadovaujantis, ryžtingiems,
tų, kurie turėjo savo gimtąją
iš ligoninės išvedė. Likęs
drąsiems ir asmens laisvę la
tėvynę palikti dėl svetimųjų
biau už viską branginantiems
priespaudos ir įsikūrė laisvės našlaičiu, tetos globoje, su
ateiviams iš Europos, vėliau ir
šalyje, tapusioje jiems antrąja laukė vokiečių okupacijos ir
iš kitų kraštų, po ilgų pastan
pasitraukimo iš Lietuvos.
tėvyne.
gų pavyko sukurti tai, ką šian
Neveltui daugelis kitų ir Kartu su giminėmis pasiekė
dien turime: Jungtines Ame
dabar - legaliais ir nelegaliais Vokietiją, vėliau — Chicarikos Valstybes - galingiausią
būdais - stengiasi atvykti ir gą, Clevelandas, Scrantopasaulio valstybę.
apsigyventi šalyje, iš kurios nas.
Tiesa, turimo teritorijos plo

LIEPOS KETVIRTOJI YRA AMERIKAI
ATSIDĖKOJIMO DIENA

to ir jame gyvenančių žmonių
skaičiumi ji eina pasaulyje tik
ketvirtoje vietoje. Vėliausiais
statistikos duomenimis, Kini
joje (be Taiwano) gyvena 945
mil. žmonių, Indijoje (su Kaš-'
mirodalimi) 669 mil., Sov. Są
jungoje 267 mil. ir JAV 228 mu, ar net ir maistu, nedaug
mil. Ploto atžvilgiu didžiau teprisideda prie tos ar kitos
sia Sov. Sąjunga su 8.60 mil. didvalstybės iškilimo į pirmau
kv. myli’., po jos seka Kanada jančias šių dienų pasaulyje,
su 3.83 mil. kv. mylių, Kinija kaip tai yra su JAV.
(be Taivvano) 3.69 mil. kv.
Daug svarbiau yra palygi
mylių ir JAV su 3.60 mil. kv. nimas, ką tie gyventojai savo
mylių.
ir valstybės gerovei pagamina
Šių duomenų palyginimas ir sukuria. Pvz. bendra meti
dar ne viską pavaizduoja. Mil- nė gamyba tais pačiais duo
žniški teritorijos plotai gali menimis: JAV vertinama 2.9
nusidriekti, bet žiaurus klima trilijonų dol., Sov. Sąjungos tas gali sukliudyti jų išnaudo 1.4 tril. dol.; kompiuterių jimą, net apsunkinti jų apsau JAV 58.2 bil. dol., Sov. S-ga
gą. Naudos proporcingai ne 9.2 bil. dol.; energijos sunau
tiek daug. Lygiai ir gyvento dojama žmogui per metus
jų gausumas, jeigu jie patys (skaičiuojant metrinėmis tono
negali apsirūpinti pragyveni mis anglies) - JAV 14.4, Sov.

karo ir taikos metu gausiai
plaukė ir plaukia visokeriopa
pagalba užsienin, kur tik žmo
nės kenčia, vargsta, skursta ar tai gaivalinių nelaimių ištik
ti, ar tai karo sūkurio nusiaub
ti, ar svetimųjų engiami, ar
pagaliau iš paveldėto primi
tyvumo ištrūkti stengdamiesi.
Jeigu liepos 4-toji amerikie
čiams yra laisvės džiaugsmo
šventė, mums - vėliau atvykusiems - ji turėtų būti dar ir
dėkingumo diena, kurioje tu
rėtume šiam kraštui nors šir
dyse reikšti gilią padėką už vi
są tai, ką gerą iš Jungtinių
Amerikos valstybių esame pa
tyrę visais laikais tiek sau, ties
savo tautiečiams, tiek paga
liau savai tėvynei Lietuvai. O
toji pagalba didelė ir nieku
būdu neužmirština. Tik dar
bu, ištikimybe, atsidėjimu ir
lojalumu tegalime joms bent
iš dalies atsilyginti.

Savo šeimos kančias ir
nuotaikingą mokinio, stu
dento, pagaliau — architek
to odisėją paprastais žo
džiais vaidingai nupasakojo
anglii kalba, parodė iš Lie
tuvos vaizdus, spalvotose
nuotraukose, taip pat trum-.
pai, taikliai paaiškindamas
nuotraukų vardu, vietas,
daiktus, žmones.
Arti poros valandų tru
kusi programa buvo dėme
singai išklausyta, pasi
džiaugta gražia tėvynės
Lietuvos gamta. Vaišingos
scrantoniškės ponios gau
siai pavaišino pyragaičiais
ir gėrimais. Regina Pet
rauskienė, bibliotekininkė,
sumaniai parengė salę, su
vedė galus ir visokius for
malumus su didele biblio-

teka.
Įsigalėjo Pennsylvanijos
lietuviuose beveik tradici
ja: be partinių, be komite
tų visi ateina talkon. Suran
dama kalba ir ryišai vi
siems artimi, brangūs, pa
liekant skirtymąsi aukšty
bėms — vadų, vadovų malo
numui.
Kaip žinom, velnias ne
miega ir neatostogauja.
Taigi jisai, tas amžinai ne
pavargstantis, pasimaišė ir
birželio 15-sios renginyje...
visa programa buvo atlikta
anglų kalba. Atrodė, gal ne
susipratimas, gal išsigandimas didelės, kilmingos bib
liotekos vitražų, ornamen
tuotų lubų ? ., Tai buvo lyg
netikėtinumas senosios ateivijos didžiumai atėjusiųjų.
Ir ne vienas atsiliepė: "Ko
dėl jūs bijot lietuvių kal
bos?” Reikia pateisinti to
kius klausimus, bet gal de
ra pateisinti ir organizato
rius. Gal teko skaitytis su
bibliotekos valandomis? Sa
kau, gal, nes neteko suži
noti kuriam laikui buvo leis
ta pasinaudoti didžiąja sale.
šiaip ar taip, renginys
būtų buvęs turtingesnis, gal
net išvengęs pastabų, ku
rios netikėtai atsirado atsi
lankiusiųjų lietuviai gau
siai. Pennsylvanijoj lietuvių
kalbos klausimas tylus, bet
labai jautrus. Tatai tenka
atsiminti, pabrėžtinai gra
žiam renginyje, turtingoj
programoje, originaliai iš
pildytam, mums taip bran
giam minėjime.
(d)

Feljetono
konkursas
Visi lietuvių išeivijos rašy
tojai
kviečiami
dalyvauti
“Margučio” skelbiamame fel
jetono konkurse.
1. Pageidaujama išeivijos
buitį liečianti tema. Ilgis ne
ribojamas.
2. Siunčiami rankraščiai
pasirašomi slapyvardžiu. Tas
pats slapyvardis užrašomas
ant atskiro voko, kuriame įde
damas lapelis su autoriaus tik
rąja pavarde, adresu ir telefo
no numeriu.
3. Skiriamos šios premijos: I
vieta — 250.00 dol., II vieta —
150.00 dol., III vieta - 100.00
dol. Premijos bus įteiktos 1982
m. spalio 17 d. Jaunimo cent
re, Chicagoje.
4. Rankraščius prašoma
siųsti iki 1982 m. Bpalio 1 d.
šiuo adresu: “Margutis”, 2422
W. Marųuette Rd. Chicago, IL
60629
5. “Margutis” pasilieka sau
teisę premijuotus feljetonus
panaudoti savo ir kitose lietu
vių radijo laidose, o taip pat ir
mūsų periodinėje spaudoje.
6. Vertinimo komisija iš tri
jų narių bus paskelbta vėliau.
"Margutis”
INSTRUCTORS

TIRED OF SN0W?
COME TO SUNNY
NEW MEXIC0
MACHINE SHOP
INSTRUCTOR
AND

KELDINO INSTRUCTOR
• NEWLY FOUIPPED SHOP
• N1NE-MONTHS CONTRACT
• EXCELLENT FUTURE
• TEACHING OR WORK
EXPERIEN’CE REQUIRED
CLOSING JULY IS. 1982
Call or write: JERRY NIX.

SAN JAUN COLLEGE,
4601 COLLEGE BLVD.
FARMINGTON. N. M. 87401
(505) 326-3311
(26-36)

y'

Nr. 26 — 4

1982 m. liepos 1 d._

DIRVA
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Liūdnos išvados
Pietų Amerikos lietuvių
jaunimas išvystė savitą hi
bridinę lietuvišką kultūrą,
kuri yra šiandieną lyg sau
išaugusi lietuvių išeivijos
šaka ir kuriai reikia suteik
ti pilnateisio lietuvių išeivi
jos piliečio teises.
Mūsų jaunuoliai gali išti
są naktį dainuoti lietuviš
kas dainas, gitaromis neši
ni. Tačiau daina bus dainuo
jama greičiau negu Lietu
voje, ir gitaros pritarimas
lydės dainą mušdama pie
tietišką ritmą.
Lietuviškus šokius jie šo
ka greitesniu tempu, negu
šiaurėje; šokdami jie neša
publiką, gauna premijas,
įlieja į šokį ir perduoda žiū
rovui pietietišką ugnį.
Net jųjų lietuviški rūbai
jau įgijo savą stilių. Sąly
gos verčia rinkti lengesnes
medžiagas, vengti vilnos, o
pietų įtaka ryškina spalvas,
ieško kontrastų.
Šiuose reiškiniuose nega
lima neįžiūrėti tam tikrą
tautinę gyvybę. Būtų per
daug liūdna, jei per kelias
dešimtį metų Pietų Ameri
kos lietuviai laikytųsi vis to
paties, statinio, sustabarėjusio, kadaise iš Lietuvos
išvežto stiliaus. Tai būtų
sustingimo ir mirties ženk
las. Įvykusi evoliucija yra

~ŪEPOŠ
KETVIRTOJI...
(Atkelta iš 1 psl.)
Visi tie karai principiniai,
kad visi žmonės yra lygūs,
kad jie turi gauti laisvę ap
sispręsti. Ji yra bene vie
nintelė didžioji pasaulio val
stybė, kuri visada stovėjo ir
tebestovi taikos, teisybės ir
teisės pusėje.
žinodami, kad į šio krašto
laisvės kovas, ekonominį,
kultūrinį ir vispusišką gy
venimą didelį įnašą yra
įdėję ir tūkstančiai lietuvių
imigrantų, radusių prie
globstį čia nuo sovietinio
okupanto teroro, mes turi
me teisę ir pareigą Vaka
rams priminti, kad giliau
pažvelgtų į komunizmo ne
žmoniškus veiksmus, į jų
agresinius žygius bei atei
ties planus. O mus pačius
šio krašto didinga laisvės ir
nepriklausomybės diena te
sustiprina dvasioje ryžtą
vieningiau ir nuoširdžiau
dirbti siekiant laisvės pa
vergtai mūsų Tėvynei Lie
tuvai. Juk mes esame liudi
ninkai, kad net tokios tau
tos, kurios ilgus šimtmečius
buvo tiktai kolonistų vergai,
Amerikai remiant sukūrė
savo valstybes.
Tad Liepos ketvirtoji die
na tebūna ir mums laisvės
simbolis ir viltis atgauti
Lietuvai laisvę ir nepriklau
somybę.

JŪRATĖ STATKUTĖ
DE ROSALES

išlaikyti būtiną akstiną. Jau
dabar, pietietišką lietuvių
išraišką randame jaunuo
liuose, kurių neretas yra
trečios ar ketvirtos kartos
lietuvis. Jei šiandieniniai jo
pasireiškimai nebus priimti
lietuvių tarpe, sekančioje
kartoje nebeliks pateisini
mo tęsti šeimos tradiciją.
Svarbu yra suprasti šių
naujų pasireiškimų genezę
ir vertę. Nemažiau svarbu
yra tuos naujuosius pasi
reiškimus įpilietinti ir įrėžti
plačiu ruožu į bendrąją lie
tuvių išeivijos prizmę, su
jiems priklausančiu aiškiu
vardu: pietų Amerikos lie
tuvių veikla.

gal pats teigiamiausias Pie
tų Amerikos lietuvių jauni
mo reiškinys, nes jame da
lyvauja žymiai didesnis
jaunuolių skaičius negu pvz.
lietuviškoje mokykloje įra
šyti jaunuoliai. Tie, kurie
būdami trečios ar ketvirtos
kartos vaikai jau lietuviš
kai suvis nebemoka kalbė
ti, vistiek jaučiasi esą lietu
viais ir savo lietuvišką pri
gimtį (kuria jie labai di
džiuojasi) jie išlieja daino
je, šokyje, aprangos gami
nime. Jie visą tai atlieka
savaip, nes, iš tiesų, jie jau
yra savita lietuvių tautos
atžala.
Pietų Amerikai būdingas
labai tamprus ryšis tarp tė
vų ir vaikų išaugina stip
rios vidinės lygsvaros neši
ną jaunimą. Savimi pasiti
kėjimas savo ruožtu išvysto
reikalą save išreikšti tiks
liai tokį, koks esi — be iš
kraipymų, be vaidybos, be
noro ką nors kitą pamėg
džioti. Mūsų jaunuoliai yra
Pietų Amerikos aplinkoje
išaugę lietuviai — jie visai
natūraliu būdu perima lie
tuvišką palikimą iš tėvų ir
jį perduoda įpintą į tuos
bruožus, kurių aplinkoje jie
gimė ir išaugo. Susidomėji
mas grynoje, vien Lietuvo
je buvusia bei esančia kul
tūra yra gyvas, bet jo vertė
jaunuoliui tėra akademinio
pobūdžio. Lietuviškas šokis,
lietuviška muzika jaunuo
liui yra visų pirma priemo
nė save patį išreikšti tame
šokyje ar toje dainoje.
Atsirandanti Pietų Ame
rikos jaunų lietuviukų sa
vaiminga lietuviško paliki
mo interpretacija dings, jei
ji nebus pripažinta ir įjung
ta į plačiąją išeivijos lietu
vių srovę, čia vėl, kontaktai
tarp šiaurės ir pietų lietu
vių sudaro tautinei gyvybei

★

Kalbėdama apie Pietų
Amerikos jaunus lietuviu
kus, iliustravau jųjų politi
nę galvoseną, tokią, kokia
ji išryškėjo pirmojo Pietų
Amerikos Lietuvių Jaunimo
suvažiavimo Brazilijoje me
tu. Atskirai sustojau ties
lietuviško švietimo sistemos
stoka. Susisiekimas pasikei
timas tiksliomis informaci
jomis, ir ypač nuolatiniai
kontaktai sudarė kitą šioje
straipsnių serijoje aptartą
klausimą, kurio bendras
vaizdas nėra linksmas.
Visais atvejais, teko kar
toti ir kartoti, kad pasaulio
lietuvių jungimas yra tie
sioginiai Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės ir Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Sąjungos
uždaviniai. Ne Chicagos vai
dų painiava, ne kelionės į
Washingtoną ir šiukštu ne
ginčai su kitomis lietuviš
komis organizacijomis yra
pasaulinių lietuviškų orga
nizacijų užduotis. PASAU
LIO Lietuvių Bendruomenė
turi ir būti PASAULIO lie
tuvius jungianti ir aptar
naujanti organizacija. Ne
retai, net tais atvejais kai
PLB rūpinosi tolimesniuose
kraštuose gyvenančiais lie
tuviais, gaudavosi įspūdis,

kad pirmenybė būdavo daž
nai suteikiama tokiai veiklai, kuri paskui galėjo būti
panaudota savojo JAV-ėse
veikiančio ratelio propagan
dai ar sustiprinimui chicagiškėse pozicijose.
Tuo tarpu laikas nesusto
ja. Vidiniems JAV-ėse užvi
rusiems lietuvių ginčams
pašvęstas laikas praėjo ne
grąžinamai ir tas laikotar
pis, kai buvo galima be še
šėlio įtampos verste užvers
ti Pietų Amerikos lietu
vius šiauriečių iniciatyvo
mis jau dingo be kelio atgal.
Suartėjimo darbas aštun
tame dešimtmetyje — po
Falklando įvykių — bus žy
miai sunkiau pravesti, negu
jis būtų buvęs šeštame, sep
tintame d e š i mtmečiuose,
kai visa Pietų Amerika
trokšte troško atvirų kon
taktų su šiaure.
Kai šių metų pradžioje iš
sižiojusi skaitydavau šiau
rės lietuvių spaudoje apie
dešimttūkstantines ir net
šimtatūkstantines dolerių
sumas skiriamas ar tai lie
tuvių katedrai Chicagoje,
ar įvairiems 1983 metų va
saros renginiam, įskaitant
jaunimo ir senimo įvairius
suvažiavimus, negalėjau at
sikratyti įspūdžio, kad tai
yra lyg turtingos ponios
ruošiamas balius, į kurį bus
kviečiami jos asmeniški,
greta gyvenantieji draugai.
Pietų Amerikos jaunimas
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PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem
asmenim ir grupėm) po Ameriką
ir Į užsienj —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas,
ir užsakome mašinas nuomavimui.
Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:
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11745 Southwest Highway
Palos Heights, Illinois 60463

• Mirga Bankaitytė, Čiur
lionio Ansamblio kanklių
muzikos solistė, kviečiama
Jūratės Statkutės de Rosa'les išvyko į Venezuela ilges
nėms koncertų gastrolėms.
Jūratė Statkutė de Rozales
Venezuelos universitetuose
bei muzikos instituose skai
tys paskaitas apie mūsų
liaudies dainas bei muziką,
o solistė Mirga Bankaitytė
pademonstruos mūsų se
niausių liaudies dainų melo
dijas ir atliks koncertus. Su
koncertais aplankys ir Ve
nezuelos krašto lietuvių ko
lonijas, bei jaunimo stovyk
las.
(am)

apie tą balių girdi, iš anks
to žino, kad neturi jokios
galimybės masiniai į jį va
žiuoti, ir jis išrodo, lyg pa
vargėlių minia, stovinti už
palociaus tvoros grotų ir
žiūrintis iš tolo į įvažiuojan
čius. Iki šiol, ši padėtis pie
tų jaunimo neerzino: išaugę
kitose sąlygose pietiečių
vaikai į gyvenimą žiūri rea
liai, iš kitų nieko nereika
lauja, niekam nepriekaiš
tauja. Praeityje, tie keli ku
rie galėdavo važiuoti į jau
nimo kongresą būdavo "lai
mingieji”, kurie grįžę dalin
davosi naujienomis ir žinio
mis su tais, kuriems keliau
ti nebuvo lemta.
Šiuo metu nuotaikos,
ypač Argentinos ir Urugva
jaus jaunimo nuotaikos, yra
gerokai pasikeitusios. Ką
jos mums neša ateičiai —
sunku yra numatyti. Viena
yra aišku: užgimė pagiežos
jausmas.
Nenorėčiau čia rašyti,
kad mūsų jaunimo suartė
jimui jau yra beveik per vė
lu. Priešingai, norėčiau sa
kyti: bandykime, dar gali
me suspėti mūsų jaunuolius
supažindinti, koordinuotai
įtraukti į Lietuvos interesų
gynybos darbą, galime juos
suvesti, suartinti, iki neįsiliepsnojo tokie pasauliniai
įvykiai, kurie visai apsunkins mūsų susisiekimą
(Pabaiga)
OPPORTUNITY FOR

RN’s/LPN’s
S .7-3, 3-11, full and part-time positions
S avaUable. Compctilive salary, full
Z range of benefits. Intercsted indivi3 duals should contact:

314-227-5070

Vida KriauČeliūnaitė-Jonušienė
Savininkė

Tel. 312-448-7420 I
312-785-9393 =
MIIIIIIIIIHIIIIIli

For interview appoinlment:
CLAYTON HOUSE HEALTHCARE
1251 E. Clayton R d.
Manchester, Mo. 63011
Equal Opportunity Employer
(24-27)
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Dainava ruošiasi pastatymui
'Vilniaus pilies legenda’
Lietuvių meno ansamblis
DAINAVA repetuoja nau
jų muzikini veikalą "Vil
niaus pilies legenda”, šiam
veikalui libretą sukūrė žur
nalistė ir rašytoja clevelandietė Aurelija Balašaitienė,
o muziką chicagietis kom
pozitorius Aloyzas Jurgutis.
Tai jau nebepirma muziko
A. Jurgučio kompozicija.
Pagal A. Jurgučio kompo
ziciją Dainavos ansamblis
pastatė šiuos veikalus: 1976
m. Pamario pasaką (libre
tas D. Bindokienės), 1977
m. Kūlgrindą (N. JankutėsUžubalienės), 1979 m. Emi
liją Platerytę (A. Kairio),
1980 m. Čičinską (A. Kai
rio) ir šiais metais stato
Vilniaus pilies legendą, pa
gal A. Balašaitienės libretą.
Minėti veikalai buvo paro
dyti ne tik Chicagos, bet
Toronto ir Clevelando lietu
vių visuomenei. Tai nauji,
originalūs lietuvių muziki
niai kūriniai, sukurti lietu
vių rašytojų ir sukompo
nuoti lietuvio muziko, o Dai
navos ansamblio išnešti į
rampos šviesą ir parodyti
lietuvių visuomenei.
Vilniaus pilies legendoje,
A. Balašaitienė nukelia mus
į senovės Lietuvą ir parodo
to laiko papročius, tikėjimą
ir visagalio valdovo bei jo
patarėjų galią. Veikalo turi
nys yra intriguojantis,
veiksmas gyvas, aplinka pa
traukli.
Vilniaus pilies legendą di
riguoja pats kompozitorius
Aloyzas Jurgutis, režisuoja
jauna profesionalė režisierė
Liucija Buivydaitė-Ambrozini, asistuojama Vandos
Aleknienės. D e k o racijos,
rūbai ir meninė priežiūra
dailininkės Ados Sutkuvie
nės. Dekoracijas daro Sigi
tas Ramonas. Chormeisterė
Rasa Šoliūnaitė, akomponiatorius Arūnas Kaminskas,
scenos reikalų vadovas Čes
lovas Rukuiža. Choreografi
ja — Jaunučio Puodžiūno.

ANTANAS JUODVALKIS

Veikalo pastatyme daly
vauja šie veikėjai: solistė
Audronė Simonaitytė-Gaižiūnienė, Vytas Radys, Bro
nius Mačiukevičius, Vikto
ras Mieliulis, Julita šermukšnytė-Burgess, Valen
tinas Liorentas, Karolis
Avižienis, Julius Panka, pi
lies gynėjai ir gyventojai.
Daug gražių duetų ir solo
partijų, o choras pasirodo
visoje savo didybėje.
Dainavos ansamblio vado
vybė š. m. birželio 15 d. pa
kvietė spaudos žmones ir bi
čiulius j priešatostoginę re
peticiją ir pobūvį. Išklau
sius pirmo veiksmo repeti
ciją, susidarė įspūdis, kad
pasiruošimas yra geras,
choras darniai dainuoja, o
solistai atmintinai išmokę
traukia arijas, žino savo
vietas ir režisierėms mažai
tenka duoti naujų nurody
mų. Reikia manyti, kad iki
spektaklių datos — š. m.
spalio 30 ir 31 d. d. ansam
blio dalyviai dar labiau pa
tobulės ir pasirodymas bus
be priekaištų.
Po repeticijos, valdybos
pirm. V. Jasinevičius per
skaitė ansamblio globėjų dr.
Leono ir Irenos Kriaučeliūnų linkėjimus ir padėkojo
už atsiųstą šiam pobūviui
dovaną — kilnių gėrimų dė
žę. Sekretorė J. Burgess
perskaitė valdybos nutari
mą, dėl praleidimų ir draus
mę repeticijų metu. Kvietė
visus laikytis nustatytos
tvarkos. Nauji choro nariai
bus priimami repeticijų me
tu, bet šiame pastatyme ne
begalės dalyvauti. Pirmi
ninkas palinkėjo smagių
atostogų ir prašė susirinkti
į poatostoginę repeticiją
rugsėjo 7 d. Jaunimo Cent
re, apatinėje salėje.
Muzikas Aloyzas Jurgutis
painformavo, kad atosto
gaus tik choristai, o solistai

turės repeticijas ir vasaros
metu. Drabužių pavyzdžiai
jau paruošti, primieruoti ir
per vasarą bus pagaminti.
Dekoracijoms medžiaga nu
pirkta ir dekoratorius Sigi
tas Ramonas pasiruošęs
pradėti darbą. Muziko A.
Jurgučio nuomone, veikalas
bus gyvas ih įdomus. Savo
vizijoje matąs senovės Lie
tuvos valdovą, sprendžiantį
Pilėnų valstybės reikalus.
Muzikinių veikalų pasta
tymai yra išlaidingi ir rei
kalingi plačiosios visuome
nės paramos. Dainavos an
samblis turi globėjus ir
nuolatinius mecenatus, ku
rių aukomis dengiami nuo
stoliai. Ansamblio vadovybė
prašo visus lietuvius daly
vauti numatomuose spek
takliuose ir bilietus įsigyti
iš anksto. Kviečiami įsi
jungti į mecenatų eiles ir
savo auka prisidėti prie lie
tuvių kūrėjų veikalų pasta
tymo ir parodymų plačiąjai
lietuvių visuomenei.
Spektakliai įvyks š. m.
spalio 30 ir 31 d. d. Marijos
aukšt. mokyklos auditorijo
je, Chicagoje. Būtų gerai,
kad tomis dienomis nebūtų
ruošiami kiti didesni rengi
niai ir lietuvių visuomenė
galėtų pasidžiaugti Daina
vos ansamblio pasirodymu.
Muzikas A. Jurgutis pri
siminė savo žmoną Mariją
ir dukrą Dainą, žmona Ma
rija bandė badavimu pa
veikti Maskvos valdovus ir
gauti leidimą atvykti pas
vyrą ir tėvą Aloyzą. Jos pa
stangos apgaulingu būdu
buvo nutrauktos ir ji grą
žinta iš Maskvos į Vilnių.
Kaip žinome, A. Jurgučio
pastangos plačiai buvo ap
rašytos Chicagos didžiau
siuose dienraščiuose ir gra
žiai parodytas TV penkta
me kanale net dvi dienas.
Birželio 15 d. buvo atvykę
iš New Yorko TV reporte
riai, filmavo ir turėjo pasi
kalbėjimą su A. Jurgučiu.
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Rašytoja B. Pūkelevičiūtė autografuoja knygas K. Donelai
čio aukšt. mokykloje. Iš kairės: A. Polikaitis, rašyt. B. Pūkele
vičiūtė, R. Šlapkauskaitė, R. Gaižutytė ir V. Kriščiūnaitė.
J. Tamulaičio nuotr.
RAŠYTOJA
PŪKELEVIČIŪTĖ
K. DONELAIČIO
MOKYKLOJE

Gegužės 22 d. K. Donelai
čio aukšt. lit. mokykloje
lankėsi Birutė Pūkelivičiūtė. Rašytoja Pūkelevičiūtė
kalbėjo 8-sios klasės moki
niams.
Mokinius su rašytoja Pūkelevičiūte supažindino mo
kytoja I. Polikaitienė. B.
Pūkelevičiūtės kūryba yra
labai šakota. Ji yra beletris
te, poetė, dramaturge, akto-

Tuo metu, po ilgesnės per
traukos, telefonu buvo su
sisiekta su M. Jurgutiene ir
tas pasikalbėjimas reporte
rių užrekorduotas.
Visi remkime A. Jurgučio
neatleidžiąs pastangas su
sijungti su savo šeima.
Dainavos ansamblio vado
vybę sudaro: pirm. V. Ja
sinevičius, vicepirm. Alfre
das Urba, vicepirm. Dan
guolė Ilginytė, sekretorė Ju
lita Burgess, iždininkas Vy
tas Radys, finansų sekreto
rė Mėta Gabalienė ir narys
Juozas Vieraitis.
PAMINĖTAS BAISUSIS
BIRŽELIS

LB Chicagos trys apylin
kės — Marųuette Parko,
Gage Parko ir Brighton
Parko, kurioms vadovauja
trys moterys — Birutė Vindašienė, Danguolė Valentinaitė ir Salomėja Daulienė,
suruošė komunizmo aukų
paminėjimą.
Minėjimas įvyko š. m. bir
želio 18 d. Jaunimo Centro
kavinėje. Minėjimą pras
mingu žodžiu atidarė ir jį
pravedė Birutė Vindašienė.
Sugiedotas Lietuvos him
nas, pagerbtas sovietinės
okupacijos aukos susikaupi
mo minute ir uždegant tris
tautinių spalvų žvakes, žva
kes uždegė visos trys pirmi
ninkės, o D. Valentinaitė
sukalbėjo jautrią invokaciją.
Pagrindinę paskaitą skai
tė advokatė Laima NainytėGarbonkienė. Savo gražia
lietuvių kalba ir tartimi
perduotame žodyje, žvilgte
rėjo į 1941 ir vėlesniais me
tais įvykdytus žiaurius lie
tuvių trėmimus bei kanki(Nukelta į 6 psl.)

rė, vaikų ir jaunimo litera
tūros kūrėja. Romanas "As
tuoni lapai” buvo pirmas B.
Pūkelevičiūtės prozos kūri
nys. 1956 m. juo rašytoja
laimėjo dienraščio Draugo
konkurso premiją. B. Pūke
levičiūtė yra laimėjusi dar
kitus tris Draugo romano
konkursus. Paskutinė pre
mija už romaną "Devintas
lapas” buvo įteikta iškil
mingoje literatūros šventė
je Clevelande, kovo 20 d.
Pradžioje rašytoja Pūke
levičiūtė mokiniam kalbėjo
apie savo jaunystės dienas
ir apie tuos įvykius, kurie
inspiravo ją parašyti roma
ną "Aštuoni lapai”. Kadan
gi 8-sios klasės mokiniai
neseniai tą romaną nagri
nėjo ir skaitė ištraukas, bu
vo daug klausimų. Autorė
trumpai papasakojo romano
turinį ir paaiškino, kodėl
pasirinko "Aštuonių lapų”
pavadinimą. Taip pat rašy
toja supažindino mokinius
su romano struktūra.
Toliau autorė pasakojo,
kodėl ji parašė "Devintą la
pą”. Ji tęsė romaną, nes
jautėsi skolinga "Aštuonių
lapų” skaitytojams, kurie
pamėgo "Aštuonis lapus”.
Rašyt. Pūkelevičiūtė kalbė
jo apie knygų skirtumus ir
panašumus. B. Pūkelevičiū
tė palygino savo knygas su
vaikais. Nors kai kurios
knygos plačiai iškeliauja ii’
joms geriau sekasi už kitas,
ji visus savo kūrinius vieno
dai myli, kaip motina savo
vaikus.
Atsikinėj ant mokinių
klausimus buvo prisimintas
filmas "Aukso žąsis”. Tą
lietuvišką spalvotą filmą
mūsų viešnia parašė, režisa
vo ir jame vaidino. Taip pat
autorė mokiniam pasakojo
apie savo naujausiąją kny
gą "Marco Polo Lietuvoje”.
Knyga pasirodys greitu lai
ku. Rašyt. Pūkelevičiūtė
skatino mokinius skaityti
visas knygas, bet ypač pa
milti lietuvišką knygą.
B. Pūkelevičiūtei baigus
kalbėti, Linda Balčiūnaitė
autorei nuoširdžiai padėko
jo ir papuošė pavasario žie
dais. Po to visi mokiniai su
viešnia nusifotografavo ir
šventiškoje nuotaikoje as
meniškai kalbėjosi su rašy
toja B. Pūkelevičiūte.
Audrius Polikaitis

K. Donelaičio aukšt.
m-los 8 kl. mokinys
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CHICAGO
(Atkelta iš 5 psl.)

nimus. Plačiau stabtelėjo
prie šių dienų gyvenimo ir
mūsų įsipareigojimų vyk
dymo. Paskaita buvo gaivi
naujomis mintimis bei šios
dienos įvykių vertinimų ir
susirinkusių jų.šiltai priim
ta.
Visus maloniai nuteikė
mažoji Zitutė Dubauskaitė
raiškiai padeklamavusi pa
triotinį eilėraštį — Lietuva
tėvynė (kieno?). Pritaikytų
" momentui eilėraščių pluoštą
vaizdžiai paskaitė judrusis
poetas Kazys Bradūnas. Vy
čių choras (19 narių), diri
guojamas muziko Fausto
Strolios, padainavo keletą
lietuviškų dainų. Akompa
navo pianinu Darius Poli
kaitis, o gitaromis broliai
Povilas ir Tomas Strolios,
muziko Fausto sūnūs.
Minėjimas baigtas B.
Vindašienės padėkos žodžiu
ir visiems dainuojant Lie
tuva brangi.
Rengėjų pastangomis visi
dalyviai buvo pavaišinti.
Minėjimo programa buvo
gera, tik gaila, kad dalyvių
skaičius kas metai mažėja.
Trims didžiausioms Chica
gos lietuvių kolonijoms,
šimtinės dalyvių būtų lyg
mažoka.
Vieni iškeliavo amžiny
bėn, kiti paseno, o jaunimas
atsiradusios tuštumos ne
užpildo.

LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ
METŲ KOMITETO
ANTRASIS KREIPINYS

Pirmame savo žodyje į
Amerikos lietuvius tarėme,
kad ”šis komitetas nuošir
džiai bandys šiais metais vi
sų lietuvių mintis kuo daž
niau nukreipti į lietuviškų
parapijų problematiką. Mes
lygiai bandysime kuo dau
giau lietuvių asmenų, insti
tucijų, organizacijų įtrauk
ti į konkretų darbą parapi
jose.”
"šiose pastangose prašo
me ir laukiame pagalbos
ypatingai iš parapijų klebo
nų ir kitų kunigų. Taip pat
iš parapijų tarybų, vienuo
lijų, organizacijų ir visų
lietuvių.”
Nuo to meto jau esame
surinkę ir paruošę vertingos
medžiagos, kuri gali padėti
parapijoms pradėti darbą,
pritaikytą kiekvienos jų sa
vitoms aplinkybėms.
Ta medžiaga, sukaupta
informaciniame aplanke yra
jau pasiųsta visų parapijų
klebonams, vienuolijų vy
resniems, organizacijų ka
pelionams ir kitiems. Ap
lanke yra bibliografinių šal
tinių sąrašas, mėnesių te
mos, mintys ir siūlomi ren
giniai atskiriems mėne
siams (iki spalio mėn.) ir
švenčių bei įvykių kalen
dorius. Taip pat esame pa-

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri pet daugelį metų skubiai ir

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijėntūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
{ LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.
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TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį Įvairių aukštos
kokybės prekių prieinamomis kainomis.
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ruosę trumpą lietuviškų pa
rapijų sąrašą pagal kurį
Amerikoje šiuo metu veikia
virš 100 iš apie 170 lietuvių
įsteigtų parapijų ir misijų.
Tai pradžia. Mes laukia
me dabar jūsų visų — kle
bonų, kitų kunigų, parapijų
tarybų ar parapijų metų
komisijų siūlymų, pageida
vimų, patarimų, nuomonių.
Mes tvirtai tikime, kad tik
nuoširdus pokalbis tarpusa
vyje — tarp parapijų vado
vų ir tarp jų bei komiteto
įgalins mus visus rasti tin
kamiausius būdus ir prie
mones pasiekti geriausių re
zultatų.
Kaip esame anksčiau pra
nešę, rudenį planuojame su
važiavimą parapijų klausi
mams svarstyti. Tas suva
žiavimas bus vaisingesnis,
jei jame dalyvaus kuo gau
sesnis būrys parapijomis
besidominčių žmonių iš visų
lietuviškų parapijų Ameri
koje. Jam pasiruošti mums
būtinai reikalinga jūsų visų
talka ir parama.
Mes nuoširdžiai prašome
visų lietuviškų parapijų ta
rybų ar komitetų pirminin
kų ir narių, katalikų bendri
niu organizacijų vadovų, re
liginių organizacijų pirmi
ninkų bei visų kitų brolių ir
sesių, kuriems rūpi lietuviš
kų parapijų reikalai, nedel
siant susirišti su mumis,
siekiant tarnauti savo Ant
riesiems Namams. Iš savo
pusės pažadame visokeriopą
talką ir paramą.
Būsime dėkingi sulaukę
iš Jūsų laiškų ateinančio,
mėnesio būvyje. Mūsų ad
resas: LPM, 23430 Harms
Rd., Richmond Hts., Ohio
44143.
Tepažįsta mus mūsų ti
kėjimo broliai iš mūsų mei
lės Kristui ir ištikimybės
lietuvių Bažnyčiai.
Lietuviškų parapijų
metų komitetas

Michael Kollars ir Raminta Lampsatytė-Kollars, atvykę iš
Vokietijos, koncertavo Seattle Vasario 16 minėjime, tarp kitų
kūrinių atliko Balakausko ir J. Bertulio kompozicijas.

netoli Hot Springs, Ark.,
miesto.
Paminklo pašventinimo
iškilmes tvarkė Lietuvių
Kapinių įsteigimo ir bendro
paminkloĄpastatymo inicia
torius, Lietuvių Kapinių
Koordinacinio Komiteto pir
mininkas prof. T. Damb
rauskas. Atidaręs pašven
tinimo iškilmes, ■ jis pir
miausiai anglų kalba padė
kojo Memorial Park Growth
Properties, Inc. už sutikimą
įkurti atskirą sekciją Lie
tuvių Kapinėms, kurioje
bus laidojami tik lietuvių
kilmės asmenys. Jis taip
pat pabrėžė, kad šio pa
minklo tikslas yra: įamžin
ti Lietuvos vardą ir primin
ti praeiviams, kad ten toli,
toli už jūrių-marių, prie
gražaus Baltijos kranto yra
rusų bolševikų pavergta,
kenčianti Lietuva, pagerbti
ir prisiminti čia pasirinku
sius amžino poilsio vietą lie
tuvius ir prisiminti bolševi
kų aukas Sibire, Lietuvos
miškuose ir kitur pasaulyje
išblaškytus — žuvusius
tuos lietuvius, kurie netu
rėjo galimybių palikti pėd
sakus, kad jie kada nors
PAMINKLO
gyveno ir žuvo visų apleisti
PAŠVENTINIMAS
ir vieniši.
Š. m. gegužės 30 dieną
Kun. P. Patlaba ir kun.
įvyko bendro paminklo par J. Burkus buvo pakviesti
šventinimas Lietuvių kapi pašventinti paihinklą. Kun.
nių sekcijoje, Crestview P. Patlaba, pašventinęs pa
Memorial Park vietovėje, minklą, tarė progai pritai

HOT SPRINGS

kinta, jautrų žodį ir paprašė
Hot Springs Moterų sekly
čios giesmininkes, vadovau
jamas L. Gudelienės, sugie
doti Marija, Marija.
Giesmės žodžiams nu
skambėjus buvo perskaity
tas paminklo pašventinimo
akto nuorašas (su aukoto
jų sąrašu), kurio originalas
yra įmūrintas paminklo pa
mate. Po to, visų lietuvių
organizacijų vardu, prie pa
minklo buvo padėtas vaini
kas. Vainiką nešė naujasis
LB apylinkės pirm. V. Art
monas ir Amerikos Lietuvių
Tarybos skyriaus pirm. P.
Maldeikis, palydimi L. R.
Katalikų B-jos pirm. P. Bal
čiūno ir Moterų Seklyčios
atstovės L. Kazienės, taip
pat ir LAS skyriaus pirm.
A. Bertulio ir Balfo įgalio
tinio V. Tamošaičio. Sekė
Amerikos ir Lietuvos him
nai.
Iškilmės baigtos su daina
"Lietuva brangi”, žmonės
skirstėsi jausdamiesi gar
bingai atlikę lietuvio parei
gas ir su liūdesiu širdyse,
kad teks palikti čia amži
nam poilsiui, nors ir garbin
goje, bet svetimoje žemėje,
ir ne ten, tėvų ir protėvių
kapuose, prie artimųjų.
Pašventinto bendro pa
minklo projektą sukūrė J.
Kiburas. Vainiką ir gėles
prie paminklo parūpino Mo
terų Seklyčia.
(lpg)
OPPORTUNITY FOR
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REGISTERED NURSES
FOR 188 BED GENERAL HOSPITAL
MEDICAL UNIT 3-1 I & 11-7:30 Shht
SURGICAL UNIT 3-11 & 11-7:30 Shift
OR NURSES ALL SHIFTS.
Be a part of our propressive nursing
tearn. Minimum $9 per hour; higher
rate commensurate wilh experience.
Shift diffcrential. Excellent fringe
benefit program.
Contact PERSONNEL DEPT.

CENTREVII.LE TOWNSHIP
HOSPITAL
5900 BOND AVĖ.
CENTREVILLE, ILL. 62207
618-332-3060. EXT. 301
(23-29)

PARDUODAMA
Springs, Ark., pašventinus Lietuvių Kapinėse bendrą
paminklą, padedamas vainikas. Kairėje paminklo pusėje LB apy
linkės pirm. V. Artmonas ir dešinėje — Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyriaus pirm. P. Maldeikis.

KOMERCINĖ NUOSAVYBĖ
”NORTHERN LIBERTIES”.
Atnaujinimui. Išskirtina galimybe in
vestavimui. Prieky krautuvė, 3-4 bu
tai. Gera vieta arti miesto centro,
skambinu
FRYSTACKI
AGENCY
(215) 627-3866.
(23-26)
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■ BOSTONO LIETUVIAI
NAUJAS DAKTARAS
SAULIUS CIBAS
šių metų birželio mėn. 10
d. Harvardo universitete
Cambridge, Mass., Saulius
E. Cibas gavo medicinos
daktaro laipsnį.
Naujas daktaras Saulius
E. Cibas yra gimęs Bostone.
Prisimenu kartą Bostone
pajūryje, kai Saulius dar
būdamas kelių metukų la
bai globojo ir rūpinosi savo
dar mažesne sesute Ramu
ne. Vėliau Saulius So. Bos
tone lankė šv. Petro lietu
vių parapijos mokyklą, o
kai su tėvais perstikfilė į
Milton, Mass., tada lankė
Milton pradinę ir vėliau
aukštesniąją mokyklą, o tuo
pačiu laiku lankė ir Bostono
lituanistinę mokyklą, kurią
baigė pirmuoju mokiniu.
Saulius E. Cibas labai mė
go muziką. Pradžioje mokė
si privačiai, o vėliau 3 me
tus lankė Naujosios Angli
jos konservatorijoj taip va
dinamą — extension division. Tą darė atliekamu nuo
mokyklos laiku ir net šešta
dieniais. Baigęs Miltono
aukštesniąją mokyklą pra
dėjo chemijos studijas Har
vardo universitete. 1978
metais baigė chemijos stu
dijas ir gavo bakalauro
laipsnį. Tais pačiais metais
rudenį, tame pačiame Har
vardo universitete įstojo į
medicinos mokyklą. Pasku
tinius dvejus metus studi
juodamas dirbo — prakti
kavosi visoje eilėje ligoni
nių, kurios yra surištos su
Harvardo universitetu: Massachustts General Hospital,
Beth Israfel Hospital, Brigham and Womens Hospital,
Children Hospital Medical
Center, Deaconess Hospital
ir Mounth Auburn ligoninė
se. O dabar nuo liepos 1 die
nos bus Brigham and Womens garsioje ligoninėje pa
tologijos reziduojantis gy
dytojas.
Prisiminus kaip Saulius
dar pačioje vaikystėje rūpi
nosi savo sesute, jis visą
laiką liko toks pats rūpin
damasis savo artimaisiais ir
kitais, o mažiausia savimi.
Tas rūpinimasis kitais tur
būt atvedė jį ir į gydytojo
pašaukimą — rūpintis ki
tais.
Tačiau mokslas Sauliui
netrukdė veikti ir kitur. Jis
šoko tautinius šokius Bos
tono Tautinių šokių Sambū
ryje, kuriam vadovavo Ona
Ivaškiere, priklausė ir pri
klausė ateitininkams. Bet
tai šalutiniai jo pomėgiai.
Labiausia jis mėgo muziką.
Pianinas, šalia medicinos
yra jo geriausias draugas.
1973 m. Pabaltiečių draugi
jos Bostone surengtame
konkurse jis laimėjo pirmą
vietą. Taip pat Wallaston
Man Glee Club irgi laimėjo
piano konkursą. Buvo pa
kviestas ir dalyvavo piano
koncerte su Boston Pops or-

Dr. Saulius Cibas

kestru, kuriam vadovavo
Arthur Feedler. O su lietu
viais solistais ir solistėmis,
kaip jų akompaniatorius
yra koncertavęs be Bostono
ir jo artimesnių ir tolimes
nių apylinkių, Toronte, Cle
velande, P h i 1 adelphijoje,
Chicagoje, Nevv Yorke Carnegie Recital Hali. Ten ame
rikiečių laikraščiuose recen
zijose jis buvo labai šiltai
priimtas ir išgirtas.
žinoma, dr. Saulius E. Ci
bas ir būdamas gydytoju
neatsisakys savo draugo —
piano, tik čia bus jau sun
kiau, nes bus daugiau su
varžytas su laiku, teks bu
dėti ir dirbti ligoninėje ne
tik vakarais, bet kartais
šeštadieniais ir sekmadie
niais. Bet ii- tose sąlygose
jis nepamirš savo draugo —
piano.
Sauliaus sesutė Ramunė,
kuria jis mažytis labai rū
pinosi irgi jau baigė Stony
Brooks universitetą ii- dirba
vienoje New Yorko ligoni
nėje. Jo tėvai — inž. Ed
mundas Cibas praeitais me
tais rudenį sveikatai sune
galavus laikosi namuose, o
motina Stasė Cibienė dirba
Harvardo universiteto bib
liotekoje kaip svetimų kal
bų raštų skyriaus vedėja.
Linkime mielam daktarui
Sauliui E. Cibui sėkmės ir
laimės profesiniame darbe
ir asmeniniame gyvenime.
P. žičkus
BANKETAS,
KONCERTAS IR
DR. K. ERINGIS
So. Bostono Lietuvių Pi
liečių draugija birželio 13 d.

savo salėje surengė banke
tą su koncertinę dalimi ir
svečiu kalbėtoju. Banketą
pradėjo draugijos pirm.
Aleksandras Chaplikas, o
visai programai vadovavo
valdybos narys Lionginas
Izbickas. Po susipažinimo
valandos vyko koncertinė
dalis. Ją atliko visiems
gerai žinoma solistė Dai
va Mongirdaitė-Richardson.
Jai akompanavo Saulius Ci
bas, kuris tik prieš kelias
dienas baigė Harvardo uni
versiteto medicinos fakul
tetą ir gavo med. daktaro
laipsnį.
Skaniai pasivaišinus, bu
vo pristatytas prelegentas
dr. Kazys Eringis, kuris tik
prieš 8 mėnesius pasitrau
kė iš ok. Lietuvos. Prelegen
tas kalbėjo apie padėtį Lie
tuvoje, visus lietuvių var
gus ir okupanto užmačias.
Veik valandos laiko pa
skaitoje dr. Eringis palietė
ok. Lietuvos lietuvių var
gus, norus, siekius ir viltis
bei okupanto visas užma
čias. Ten visi lietuviti norį,
kad išeiviai būtų vieningi ir
dirbtų vienngai savo tautai.
Po oficialios dalies dar
vyko loterija ir šokiai.
SKAUTŲ TŪKSTANTINĖ
Lietuviškosios skautijos
fondo valdyba savo posėdy
je 1982. VI. 9 v. s. Česlovo
Kiliulio namuose, Lexington, Mass., paskyrė tūks
tantį dolerių skautų litua
nistikos seminarui, kurį su
organizavo vyr. skautininke
D. Eidukienė.

PASITARIMAS
ENCIKLOPEDIJOS
REIKALU
Lietuvių Enciklopedijos
papildomo tomo reikalu J.
Kapočiaus iniciatyva įvyko
pasitarimas. Pasitarime da
lyvavo: prof. Simas Sužie
dėlis ,dr. Juozas Girnius dr.
Jurgis Gimbutas, leidėjas
Juozas Kapočius ir svečias,
nesenai pasitraukęs iš ok.
Lietuvos, prof. dr. Kazys
Eringis.
Lietuvių enciklopedijos
papildomas tomas tikrai
reikalingas, nes jau praėjo
gerokai virš dešimties me
tų nuo paskutiniojo tomo iš
leidimo. Per tą laiką pasauko daug pasikeitimų. .Tik
lio ir lietuvių gyvenime įvynuo paskelbimo lietuviškoje

Nr. 26 — 7

Trinity bažnyčioj. Diena
pasitaikė šalta ir lijo lietus.
Tačiau žmonės rinkosi su
vėliavomis ir plakatais, ku
rių kai kuriuos užrašus pa
minėjo ir Bostono laikraš
čiai ir net televizija. Kalbė
jo latvių .estų, ukrainiečių,
lenku ir lietuvių atstovai.
Lietuvių atstovo inž. Almio
PAMINĖTAS BAISUSIS
Kuolo kalbos ištraukos pa
BIRŽELIS
minėtos laikraštyje The
Bostone Jono Vanagaičio Boston Globė. Kalbėjo vals
kuopa birželio 12 d. surengė tybės sekretoriaus asisten
baisiojo birželio minėjimą. tas Melvin Levitsky. Jis sa
Po pamaldų šv. Petro pa kėsi gerai pažįstąs sovietus,
rapijos salėje vyko akade nes nuo 1972-1975 dirbo
minė minėjimo dalis, kurią Amerikos atstovybėje Mas
pravedė kuopos pirmininkas kvoje. Tuo laiku jis .turėjęs
Stasys Augonis. Iriž. Aloy progos aplankyti Baltijos
zas Astravas kalbėjo apie kraštus. Tada jis supratęs,
tą didžiąją Lietuvos trage kad Amerikos nepripažini
diją — Lietuvos okupaciją. mas Sovietų okupacijos
Meninėj daly solistas Be esąs teisingas ir moralus ir
nediktas Povilavičius, akom parodęs, kad amerikiiečiai
panuojant komp. Jeronimui tiki į laisvę. Jis patikino,
Kačinskui padainavo spe kad Amerika niekada nepri
cialiai parinktas tai dienai pažins sovietų okupacijos
kelias dainas. Jaunuolis Ar Baltijos kraštams. Ameri
vydas Budreckis paskaitė ka yra paskelbusi birželio
rašinėlį apie baisųjį birželį. 14 d. Baltų Laisvės Diena.
Sugiedojus himnus oficia Ta rezoliucija priimta sena
lioji dalis pasibaigė ir visi to ir atstovų rūmų.
buvo pakviesti pasivaišinti.
Bažnyčioje maldas kalbė
THE BALTIC
jo visos tautybės. Lietuviš
HOLOCAUST
kai kalbėjo kunigas Jonas
Prūsaitis iš Lexingtono.
Bostone ir apylinkėje gy
veną latviai, kurie turi su Koncertinėj daly pasirodė
darę ”14th of June Latvian vios tautybės. Lietuviams
Memorial Committee” orga čia atstovavo solistė Marytė
Bizinkauskaitė.
nizavo The Baltic HoloVisas minėjimas praves
caust minėjimą birželio 13
d. Jie pakvietė lietuvius ir tas gerai. Tik blogas oras
estus, o taip pat ukrainie gal sukliudė didesniam skai
čius ir lenkus dalyvauti ta čiui žmonių atsilankyti. Be
me minėjime. Jie pajėgė to, lietuviai tą pačią dieną
prieiti ii- prie Bostono di turėjo banketą su koncerti
džiųjų dienraščių kuriuose ne dalimi ir kalbėtoju dr.
buvo paskelbtas tas ”The Kaziu Eringiu. Tas irgi at
Baltic Holocaust”. Minėji siliepė į .žmonių skaičių
. ,x
mo vieta Bostone centre mieste.
(Pž)
Copley sųuare ir episkopalų
spaudoje apie naujo tomo
išleidimą ir prašymą jį už
sisakyti, mažai kas atsilie
pė. O nesusiradus reikia
mam skaičiui prenumerato
rių, tas tomas gali ir nepa
sirodyti. Tai būtų nuostolis
lietuviškai kultūrai ir mums
visiems.

Jau išėjo iš

spaudos

AURELIJOS
BALAŠAITIENĖS

novelių rinkinys

SUSITIKIMAS
PAMARĮ
216 psl. kietais

viršeliais, kaina 8 dol.
Išleido Viltis.
------------------------ IŠKIRPTI--------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu 8 dol. ir prašau atsiųsti A. Balašaitienės no
velių rinkinį "Susitikimas pamary”.

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

Adresas ................................. _.......................... .... ...............
Dr. Kazys Eringis su Petru Viščiniu ir Stasiu Santvarų
susitikę bankete.
R. Bričkaus nuotr.
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

išspręsta
SPORTININKŲ
PROBLEMA
Birželio 13 dieną Melbourno Lietuvių Namuose
įvyko Australijos lietuvių
sporto klubų atstovų suva
žiavimas. Šį suvažiavimą
sušaukė ALFAS valdyba ir
pagrindinis jo tikslas buvo
išspręsti problemą dėl kelio
nės į Pasaulio Lietuvių
Sporto šventę Chicagoje.
Patiektoje dar botvarkėje
buvo leista kalbėti ALFAS
pirm. R. Ragauskui, LB
Krašto valdybos pirm. A.
Pociui ir Išvykos į Ameriką
Komiteto pirm, ir vadovui
A. Laukaičiui. Po kiekvieno
jų pasisakymų, kuriuose
kiekvienas stengėsi paaiš
kinti savo darbus ir nuomo
nes dėl paskirų nesutarimo
punktų, buvo pravestas
slaptas balsavimas: pasiti
kėjimas ar nepasitikėjimas
ALFAS valdybai ir Išvykos
Org. Komitetui. Balsavo
8-ni klubai ir ALFAS val
dyba. Rezultatus pranešė
balsų skaičiuotoja Australi
jos Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirm. B. Prašmutaitė. Jie buvo: Pasitikėjimas
ALFAS valdyba 5 ir nepasi
tikėjimas — 3. Pasitikėji
mas Išvykos Org. Komitetu
ir jo vadovu 6 ir nepasiti
kėjimas — 3.
Po balsavimo buvo leista
pasisakyti ir kitiems atsto
vams, kurių suvažiavime
buvo virš 30. Labai gražų ir
svarų žodį pasakė ALFAS
garbės narys ir Australijos
sportinio gyvenimo pradi
ninkas, veteranas sportinin
kas Leonas Baltrūnas. Jis
ragino ir toliau vieningai
dirbti, jokiu būdu nemaišyti

politikos su sportu ir pasiti
kėti Išvykos Komitetu, ku
ris dirba sunkų darbą ir,
kaip praeitą kartą, taip ir
dabar, su Australijos lietu
viais sportininkais, labai
gražiai reprezentuos visus
Australijos lietuvius.
Atstovų suvažiavimas pri
ėmė 5-kias rezoliucijas, ku
rios bus išsiuntinėtos visai
pasaulio lietuvių spaudai,
kurioje tilpo kontraversiniai
dėl išvykos pasisakymai,
PLB ir Pasaulio Lietuvių
Dienų ir Sporto šventės
rengėjams Chicagoje. šių
rezoliucijų svarbesnieji pa
sisakymai yra ,kad: Sporto
klubai pilnai pasitiki Išvy
kos į Chicagą Org. Komite
tu, kuris ir toliau tęsia pa
ruošiamuosius darbus. Pa
keisti Išvykos Org. Komite
to nutarimus ar suspenduoti
Org. Komitetą, gali tik
sporto klubu atstovų suva
žiavimas. Kiekvienas klu
bas turi teisę pasirinkti sa
vo klubui priimtinas sąly.gas, kelionių biurus ir prie
mones vykstant į P. L. B.
šventę. Klubai, norintieji
vykti atskirai, o ne kartu
su visomis rinktinėmis, lai
ke dviejų savaičių praneša
Išvykos Komitetui.
Suvažiavimas, nors ir tu
rėjo karštokų pasisakymų,
galutinai išsprendė visą va
žiavimo į Chicagą reikalą ir
Australijos lietuviai sporti
ninkai dabar tikrai daly
vaus Chicago ir, jeigu bus
pakviesti, svečiuosis atski
rų miestų vietovėse.
NAUJAS KLUBAS

ši vietovė randasi apie 150 kvietus mons. P. Butkų su skaitė poetas J. A. Jūragis,
klm. nuo Melboumo ir ten kalbėti invokaciją. Susikau P. Rūtenis, D. Karpavičienė
esančiose industrinės pra pimo minute buvo pagerbti ir pabaigai Sydnėjaus "Dai
monės vietovėse dirba daug visi ištremtieji. Minėjimo nos” choras, vadovaujamas
lietuvių, kurie nutarė įsteig įvadui D. Ankienė padekla B. Kiverio sudainavo treje
mavo rimties valandai pri tą dainų. Minėjimas baigtas
ti savo naują klubą.
taikintą eilėraštį. Minėjimo Tautos himnu.
Be šio lietuvių minėjimo,
paskaitą skaitė inž. V. BuBALTŲ KOMITETAS
Sydnėjuje
buvo surengtas
kevičius,
paliesdamas
mū

SYDNĖJUJE
sų gyvenimo aktualiuosius ir bendras Pabaltiečių išve
Šiais metais suėjo 30 me klausimus. Meninėje dalyje žimų minėjimas.
tų, kai Sydnėjuje įsikūrė savo kūrybą ir deklamacijas
Baltų Komitetas, kurio pir
mojoje valdyboje iš lietuvių
4
*
buvo rašytojas J. Žukaus *
*
4
kas ir V. Simniškis. Nuo sa *
4
*
*
vo įsisteigimo šis komitetas ♦
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 4
glaudžiai bendradarbiauja ♦
* kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai. 4
♦
su visomis baltų bendruo *
4
menėmis, Australijos Baltų
4
4
Taryba ir kitomis draugijo
4
mis, bei Australijos įstaigo
4
4
mis. Jie kasmet suruošia
4
bendrus birželio trėmimų
4
Savings & Loan Association
4
minėjimus, į juos pakvies- ♦
4
1447 South 49th Court • Cicero lllinois 60650 4
dami žinomus australų po *
litikus, skatina baltų tarpu ♦
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
♦
savio nuoširdų bendravimą, *
Willowbrook, III. 60521
♦
surengė daug koncertų, po ♦
Phones: Chicago: (312) 242-4395
būvių ir kt. šis komitetas ♦
♦
Cicero: (312) 656-6330
labai smarkiai pasižymėjo ♦
Willowbrook
: (312) 789-0777
♦
es
T
k
1974-76 metais, kai buvo ko ♦
vojama su Whitlamo vy *
4
Joseph F. Gribauskas
Dennis N. Gribauskas
riausybe, dėl pažeistų Pa ♦
4
♦
Executive-Sccretary
Senior
Vice-President/
4
baltijo valstybių pripažini ♦
A
Willoxvbrook Manager
4
mo Sovietų Sąjungai. Jie ir ♦
♦
4
dabar per spaudą ir radijo, ♦ Open Moli.. 9-8; Tues.. Thurs., Fri. 9-5; Sat., 9-1; Closed TVed. *
♦
bei paskirus vyriausybės ■K
4
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ ★★★★★★★★★★★★★
narius ir politikus labai
greitai reaguoja į visus Pa
baltijį liečiančius reikalus.
Šiam komitetui, pasikei
čiant, vadovauja visų trijų
tautų atstovai, šių metų ko
miteto pirmininkas yra
Vyt. Patašius ir nariai dr.
R. Zakarevičius, dr. R. Ka
valiauskaitė ir V. Narbutas.
Iš anksčiau komitete dirbu
sių lietuvių buvo V. Bukevičius, prof. A. Kabaila, K.
Kemežys ir St. Skorulis.

TAUPYKITE DABAR

St. Anthony

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

EGZILAI SKAUTAI

Suvažiavimo metu buvo
Gegužės 28 Sydnėjaus
priimtas naujas sporto klu Lietuvių Klube buvo su
bas, tai Gipslando "žaibas”. šauktas Egzilų Skautų Są
jungos susirinkimas, kuria
me dalyvavo estų, latvių,
lietuvių, rusų, ukrainiečių
ir vengrų skautai. Ši sąjun
ga įsteigta 1954 metais ir
jos tikslas yra brolybės ug
1982 M. EKSKURSIJOS
dymas savo narių tarpe,
į LIETUVĄ
bendravimas tai-pusavyje,
savo
papročių išlaikymas ir
iš BOSTONO ir NEW YORKO
kt. Yra ruošiama bendros
Maskva/Vilnius:
stovyklos, atletikos sąskry
liepos 5
—$1165.00
rugsėjo 6 —$1171.00
džiai, plaukimo rungtynes,
liepos 19
—$1135.00 rugsėjo 15 — $1045.00
pobūviai, skiltinės varžybos
rugpiūčio 4 —$1135.00 rugsėjo 27 — $1082.00
ir kt. šią sueigą atidarė G.
—$ 995.00
rugpiūčio 18 — $1350.00 spalio 6
Portelli,
rusas skautininkas,
gruodžio 27 —$ 995.00
(su Ryga)
kuris vėliau buvo ir vėl per
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
rinktas Sąjungos pirm. Iš
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mo
lietuvių yra sekretorius J.
kesčiu. Grupes lydės vadovai.
Zubrickas. šioje sueigoje
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į:
dalyvavo ir Viktorijos vals
tijos Egzilų skautų vicepir
TRANS-ATLANTIC TRAVEL
mininkas H. Antanaitis, pa
SERVICE, INC.
daręs pranešimą apie savą
MEMBER
393 West Broadway
ją veiklą.

‘An?ber Holidays”

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 #TA0324

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS
SYDNĖJUJE

Tautos Fondo Atstovybė
Sydnėjuje surengė Išvežimo
minėjimą. Po iškilmingų pa
maldų, minėjimas buvo pra
dėtas įnešant organizacijų
vėliavas ir Pavergtųjų Tau
tų pirm. A. Kramiliui pa-

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

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

JEI JI MS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182
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

1982 m. liepos 1 d.

10$

Nr. 26 — 9

DIRVA

ANGELES LIETUVIAI

BIRŽELIO ĮVYKIŲ
MINĖJIMAS

Minėjimą atidarė ir svečiuskalbėtojus pristatė vicepir
mininkas Rimvydas Paškauskas, kaip tik šiomis
dienomis baigęs chemijos
mokslus ir pasiruošęs rude
nį siekti dar aukštesnio
mokslinio laipsnio. Prokla-

Birželio trėmimus, kaip
visi laisvojo pasaulio lietu
viai, lonsangeliečiai šiemet
paminėjo birželio tryliktą
dieną. Po iškilmingų Mišių
šv. Kazimiero lietuviškoje
bažnyčioje, kur pamokslą
sakė svečias iš Romos prel.
Ladas Tulaba, gausi publika
sklidinai užpildė erdvią pa
rapijos salę ir su dideliu su
sikaupimu bei entuziazmu
sekė ALT Los Angeles sky
riaus suorganizuoto minėji
mo minėjimo programą. Ka
dangi Los Angelėje Baisiuo
sius Birželio įvykius, pagal
įėjusį paprotį, lietuviai, lat
viai ir estai mini drauge vi
sa oficialioji programos da
lis būna pravedama anglų
kalboje.
Didžiausia šio pavykusio
minėjimo ruošimo našta te
ko ALTo skyriaus pirminin
Rimas Paškauskas, šiemet
kui inž. Antanui Mažeikai, baigęs Northrige universitetą,
bet patį minėjimą pasigėrė puikiai pravedęs tragiškojo
tinai pravedė du skyriaus birželio minėjimą.
valdybos jauniausi nariai.
L. Kanto nuotr.

Dalis publikos minint tragiškąjį birželį.

macijas skaitė ir meninę da
lį pravedė devyniolikametis
sekretorius Arnoldas Kungys, studijuojąs mediciną
Californijos Statė universi
tete.
Po kun. dr. V. Bartuškos
invokacijos žodį tarė nuo
širdus lietuvių draugas, es
tų gen. konsulas Ernst
Laur, bei latvių ir Paverg
tų Tautų Komiteto atstovai.
Perskaityta Los Angeles
apskrities savivaldybės pro
klamacija, kurią prieš kele
tą dienų įvykusiame susiti
kime inž. Antanui Mažeikai
asmeniškai įteikė apskri
ties savivaldybės viršinin
kas Mike Antonovich. Proklamacija, kuri yra pasira
šyta visų apskr. savivaldy
bės narių, primena ir smer
kia Pabaltijos kraštų oku
paciją ir oficialiai skelbia
birželio 13-tą Pabaltiečių
Dieną.
Pagrindinę šio iškilmingo
minėjimo kalbą šiemet pa
sakė gen. garbės konsulas
Vytautas Čekanauskas, vi
suomet ir visur su entuziaz
Los Angeles Šv. Kazimiero šeštadieninės lituanistinės mo
kyklos direktorius Vladas Pažiūra, dirbęs tose pareigose 12 mu ir nuoširdumu publikos
metų ir pasitraukęs iš pareigų, su naujaja direktore, mokytoja sutinkamas ne tik kaip la
Dalila Polikaitiene.
V. R. Pluko nuotr. bai puikus ii’ įdomus gerai
paruoštų temų kalbėtojas,
bet ir dėl to, kad yra ger
biamas ir vertinamas kaip
n e p amainomas oficialusis
lietuvybės atstovas. Ir šį
kartą, kaip ir paprastai, jis
mokėjo klausytojus giliai
sudominti, mesdamas žvilg
snį į priešokupacinę praeitį
ir
to meto tarptautines in
KELIONĖS į
trigas, cituodamas tuometi

BALTlČ

TOURS

LIETUVĄ — 1982

nių pasaulio galiūnų pasisa
kymus, ištraukas iš oficia
lių raštų ir tuomet vykusių
sutarčių, primindamas įvy
kius, bei išaiškindamas jų
priežastis ir pasėkas — vi
sa tai, kas nulėmė ir privedė
prie žiauriosios Pabaltijo
kraštų okupacijos ir jos pa
sėkų.
,
Po gausiais plojimais pa
lydėtos kons. Čekanausko
kalbos, publikai buvo pri
statyta bendra lietuvių, lat
vių ir estų rezoliucija, kuri
plojimu ir rankų pakėlimu
priimta ir bus pasiųsta
Amerikos prezidentui ir ki
toms atitinkamoms ameri
kiečių įstaigoms, bei Ame
rikos ambasadoriui Jungti
nėms Tautoms.
Meninėje programoje pui
kiai pasirodė estų kankli
ninkai ir solistas, latvių
mišrus choras ir mūsų gra
žiabalsis Antanas Polikaitis, sūnui Rimui akompa
nuojant, padainavęs komp.
Br. Budriūno "Paskutinis
Birželis”, ši daina kompozi
toriaus buvo specialiai iš
vežtųjų minėjimui sukurta
ir dabar jau šia proga girdi
ma ne vien Los Angelėje,
bet ir kitose lietuvių kolo
nijose. Programą užbaigė
geriausi mūsų šokių grupės
"Spindulys” šokėjai. Minė
jimas užbaigtas visiems
giedant estų, latvių ir lietu
vių himnus.
Po minėjimo Tautiniuose
Namuose buvo paruošti pie
tūs, į kuriuos be rengėjų,
oficialiųjų svečių ir progra-

16 DIENŲ EKSKURSIJOS
rugsėjo 15-30 .............................................................
$1,599
gruodžio 21-sausio 4 ........................................................ $1,549
Kelionėj: Variuvoj 2, Vilniuj 6, Rygoj 4, Frankfurte 1.

L. Kanto nuotr.

mos atlikėjų susirinko ir
būrelis lietuviškos visuome
nės.
Ačiū ALTo valdybai už
labai gražiai ir iškilmingai
praėjusį prisiminimą mums
pabaltiečiams pačių baisiau
sių ir skaudžiausių teroro,
baimės ir kančios dienų.
Rūta Šakienė

• Dalia Jasaitytė, Laimos
ir dr. Stasio Jasaičių duktė,
gegužės 23 d. gavo teisių
daktaro diplomą Southivestern University School of
Law. Į Los Angeles, diplo
mų įteikimo iškilmes iš Bos
tono buvo nuskridę jos tė
veliai. Sveikiname jauną
teisių daktarę ir linkime jai
sėkmės.

SURGICAL
NURSE
Northvvest General Hospital has
openings for RNs with experience
as surgical nurses. We offer competitive salary and excellent fringe
benefits including BC/BS (medical.
dental and prescription), lite insurance. paid vacation and many
others. No shift rotation Positions
on the day shift.
Please contact:

11 DIENŲ EKSKURSIJOS

Personnel

rugpiūčio 18-28................................................................. $1,229
rugsėjo 1-11 ...................................................................... $1,229
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 6, Frankfurte 1

NORTHWEST GENERAL
HOSPITAL

liepos 22-31 ....................................................................... $1,289
spalio 7-16......................................................................... $1,199
Kelionėj: Maskvoj 1, Vilniuj 6, Leningrade 2

8741 W. Chicago
Detroit, Michigan 48204

934-3030, Ext. 437

Ekskursijų kainos bazuojamos pagal lėktuvų kainas su
Lufthansa Iš Bostono Ir New Yorko arba Flnnalr Iš New Yorko.
Visos mūsų ekskursŲos yra palydimos prityrusių palydovų
Iš mūsų Įstaigos. Vietų skaičius ribotas. Dėl smulkesnių
informacijų kreiptis:

Equal Opportunity Employer

MACHINIST

BALTIC TOURS
8 White Oak Road
Newton, MA 02168
(617) 969-1190
Daromi giminių iškvietimo dokumentai

San Francisco lietuvių tautinių šokių grupė "Vakarų vai
kai”, vadovės D. Janutienės įvedami į Los Angeles lietuvių jau
nimo šventę, programos atlikimui.
L. Kanto nuotr.

Machinist, journey level
4 or
more years of experience. Proficiency
w;.lh CNC mills nnd lathes, engine
luthu, surface grinders and hones.
\Vork from blueprint, skulches and
layouts. Permanent swing shift work.
Competitive wages and benefitH. Send
resume to or call Ben Calliu, EXPLOSIVE TECHNOLOGY INC., P. O.
Box KK, Fairfield, Calif. 94533. Phonc
707-422-1880.
EOE M/F
(23-26)
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ciklopedijos anglų kalba,
priklausė ir rėmė respubli
konus.
Birželio 16 d. ilgos auto
mobilių vilkstinės velionio
kūnas amžinam poilsiui bu
vo nulydėtas į Alyvų Kalno
kapines. Kapų koplyčioje
kun. Alfonsui Babonui at
skaičius maldas ir solistei
atgiedojus atitinkamą gies
mę atsisveikinta su a. a.

OPPORTUNITY FOR

PHYS1CIAN
to work & live in a smaU conųenial
community for fumily practice. Exeellent opportunity for an aclive
ueneral medical practice in rura!
Southwest Kansas, Fecililies ir.clude
modern medical clinic and wc!lequipped hospital in a friendly com
munity. For information contacl the
ADMINISTRATOR

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. įgalinėjęs bilietas turi būti patvirtintas.

M IN N EOLĄ DISTKICT
HOSPITAL
B0X 127
M1NNEOLA. KANSAS 6786S
(20-28)

LAIMĖKITE IKI $5,000!

DETROIT
IR VĖL NAUJAS KAPAS

Bronius Burba ramiai
sau gyveno 5538 Binghan
St., Dearborne, Mich. ir kol
išėjo j pensiją dirbo Tele
fono Bell bendrovėje, kurio
je kaip geras darbininkas
buvo gavęs ir dovanų, šiais
metais balandžio mėn. su
laukęs 66 metus išėjo į už
sitarnautą pensiją. Neilgai
jam teko tos pensijos poil
siu džiaugtis. Birželio 13
d. pusseserė negalėjusi jo
prisišaukti telefonu atvyko
į jo namus.
Broniaus automobilis sto
vėjo garaže, o jis užsidaręs
duris į jokius skambinimus
ir šaukimus nieko neatsakė.
Pašaukus policiją, atidarius

duris, Bronius rastas miręs. bai mielų jautrių giminai
Velionio kūnas buvo pa čių, kurie priglaudė jį ir su
šarvotas Charles R. Stepo- rado jam darbą. Bronius
nausko laidotuvių namuose. buvo dosnus Lietuvos lais
Birželio 15 d. kun. Alfon vinimo reikalams. Jis vie
sui Babonui vadovaujant nas iš pirmųjų įsijungė į St.
sukalbėtas rožinis. Po roži Butkaus šaulių kuopą, buvo
nio St. Butkaus šaulių kuo jos nariu ir ją rėmė pini
pos pirmininkas Vincas Ta gais. Jo piniginė taip pat
mošiūnas tarė atsisveikini buvo atidaryta Tautos Fon
mo žodį ir likusiai giminei dui, Altui, Balfui ir Vasa
pareiškė užuojautą. V. Ta rio 16 gimnazijai — buvo
mošiūno pasakytais žodžiais pastovus jos rėmėjas. Ve
Bronius Burba buvo gimęs lionis nupirko ir paaukojo
1916 m. balandžio 17 d. Wayne Statė Universitetui
Anykščiuose. Bronius tar- 6-sius tomus Lietuvių En
navo Lietuvos kariuomenės
aviacijoje ir atitarnavęs bu
vo įsijungęs į Anykščių
šaulių kuopą.
Baisiosios tragedijos me
tu, kaip ir visi kiti, su že
mės sauja, paliko Lietuvą.
Bronius Detroite turėjo la-

Broniu Burba.
Nuliūdime liko: 4 pusse
serės ir 1 pusbrolis ir jų
šeimos.
A. Grinius

• OHIO AUTO BODY,
savininkas Jonas Švarcas,
35571 Vine St., Eastlake,
Ohio 14094. sąžiningai ir
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš
nelaimės vietos pašaukiąs,
automobilį atitempia į savo
dirbtuves ir greitai pataiso.
Skambinkite tel. (216) 9428038 ir viskas bus sutvar
kyta.

TEXAS GULF COAST
N.I.A.S.E. CERTIFIED
GM AUTOMOTIVE TECHNICIANS

*
*
*
.
-

PROFIT SHARING PROGRAM
PAID VACATIONS
PAID HOLIDAYS
SICK LEAVE PROGRAM
INSURANCE PROGRAM
COMPETITIVE WAGE SCALE UP TO
$14.75 PER FLAT RATE HOUR

Sand niurna and pas!

Dmo Hm ra<Ufdi fa:

BYRON LEGER

PREMIER PONTIAC CADILLAC
P.O. Box 5465
Beaumont, Texas 77702
Equa! Opportunity Employar

SKf! /uperior
Avino/
1
ASSOCIATION
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

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

SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00
NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

ČEKIU SASKAITA

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5%% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior Avi 09/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

Telefonas: 481-3008

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216) 531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
teikianti jaukią atmosferą liūdesio
valandoje. Didelė aikštė automobi
liams pastatyti.

DARBO VALANDOS:
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00,
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaiyta.

ĮgE
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gausiai atsilankiusiai publi
kai. Ypatinga padėka tenka
LVS Ramovės chorui ir va
dovei Genovaitei Karsokienei, ir latvių chorui ir jų
vadovei Ausmai Pirktins,
už jų taip gražų įnašą į
šventės didingumą.
Anastazija Mackuvienė
ALT Clevelando
Skyriaus sekretorė

CLEVELANDE IR
APYLINKĖJE
* Amerikos Lietuviu Tau
tinės S-gos Clevelando sky
riaus nauja valdyba pasi
skirstė pareigomis sekan
čiai: pirmininkas — Anta
nas Jonaitis, vicepirminin
kė — Anastazija Mackųvienė, sekretorė — Eugenija
Maslauskienė, iždininkas —
Algirdas V. Matulionis, val
dybos narys — Jonas Raš
kauskas.

• Lietuviu seneliams so
dybų klausimas smarkiai
pasistūmėjo į priekį, nes
JAV LB Socialinių Reikalų
Taryba, kuriai vadovauja
dr. Antanas Butkus, turi
galimybę gauti iš valdžios
(HUD) 3,450,000 dol. Jau
yra surastas netoli Cleve
lando sklypas, ruošiami brė
žiniai ir tvarkomi kiti for
malumai, kadangi iki 1982
m. birželio mėn. 30 d. turi
būti įteikti visi dokumentai
HUD administracijai. Al
siuos pinigus pavyks gauti,
paaiškės maždaug trijų mė
nesių laikotarpyje. Toje so
dyboje numatoma turėti 82
butus ir pavienius kamba
rius. Butai būtų; vieno ir
dviejų miegamųjų dydžio ir
juose gyventų'tie, kurie pa
tys save gali prižiūrėti. O
kambariai bus tiems, kurie
reikalingi dalinės ar pilnos
pagalbos. Toje lietuviškoje
sodyboje bus daktaras ir
gailestingos seserys. Gy
venti ten galės ne vien tik
Clevelando, bet ir kitų ko
lonijų Amerikoje gyveną
lietuviai. Tikėkimės, kad
šis projektas pavyks.

• XXXII Sporto žaidy
nių Organizacinis komitetas
Clevelande, per ižd. R. Apa
navičių, atsidėkojant už
glaudų bendradarbiavimą
su komitetu, Dirvai atsiun
tė auką 25 dol. Ačiū.

• J. Balbatas, clevelandietis, kultūrinių darbų rė
Iš gražiai praėjusios skautininkų-kių gegužinės V. ir O. Jokūbaičių sodyboje. Prie laužo mėjas, Dirvai paremti at
programos vedėja ps. Vilija Nasvytytė.
J. Garlos nuotr. siuntė auką 20 dol. Ačiū.
registracija prasidės trečia
dienį, rugpiūčio 4 d., 10 vai.
ryto. 11 vai. seks koncelebracinės atidarymo Mišios;
2 vai. suvažiavimo atidary
mas, pranešimai, rinkimai.
7 v. v. simpoziumas Lie
tuviškos Parapijos Metų
klausimais.
Ketvirtadienį, rugp. 5 d.,
9 vai. ryto dalyviai svarstys
1984 Šv. Kazimiero jubilie
jinių metų planus.
Bus svartoma ir lietuviš
• Ingrida Nasvytytė va
saros atostogas praleis gas kų parapijų ateitis išeivijo
troliuodama su "Singing je, parapijiečių, kunigų ir
Angels”. Numatyta 28 kon vienuolių mažėjančių skai
certai. Liepos 7 d. "Singing čių šviesoje.
Ketvirtadienį, 3 vai. Ku
Angels” išvyksta 2 savai
tėm į Meksiką, kur įvyks 12 nigų Vienybės seimo užda
koncertų.
rymo ir tuo pačiu Vyčių sei
mo atidarymo Mišios, ku
• Barbara Taraškienė, rias kunigai kviečiami konkuri aktyviai dirba su ame celebruoti drauge su Cleve
rikietėmis skautėmis, nors lando vyskupu Pilla Dievo
jos visi vaikai priklauso lie Motinos lietuvių parapijos
tuvių skautams, iš Wick- bažnyčioje.
Po Mišių seks bufetas.
liffe Giri Scouts birželio 10
Registracijos informaci
d. gavo žymenį "Carring
ja ir seimo tvarkaraštis ku
and Sharing”.
nigams išsiųsti.
KUNIGŲ VIENYBĖS
SEIMAS CLEVELANDE
HOUSE FOR SALE
Kunigų Vienybės 74-sis
Ranch in prime Euclid
seimas įvyks rugpjūčio 4-5
area,
3 bedroom, 2(4 bath,
d. d.., Harley House of
2 car garage, a large recreaCleveland East viešbutyje,
1-90 ir Ohio 91-ojo kelių tion room with a bar, huge
Florida room. Moving condisankryžoje.
tion, price to sėli low 80,000.
Norintieji galės pasilikti
Call 486-2743. Owneragent.
Vyčių seimui tam pačiam
23820 Greenvvood Rd.
viešbutyje.
(23-25)
Kunigų Vienybės seimo

• Clevelando Lietuvių
Respublikonų Klubo geguži
nė įvyks sekmadienį, liepos
4 d. 2 vai. p. p. Jokūbaičių
sodyboje, 3000 Hadden Rd.,
Euclide. Visi lietuviai malo
niai kviečiami dalyvauti.
Dalyvaus eilė respublikonų
kandidatų su kuriais turėsi
te progos susipažinti. Ly
jant, gegužinė įvyks Lietu
vių Namuose.

BAISIOJO BIRŽELIO
MINĖJIMAS

Baisiojo birželio minėji
mas, ruoštas Amerikos Lie
tuvių Tarybos Clevelando
skyriaus drauge su Latvių
ir Estų Laisvinimo Sąjun
gomis, sutraukė netoli tūk
stantį dalyvių į didžiulę R,
K. šv. Jono kątedrą miesto
centre.
\
Vargonams dusliai užgaudus S. Navicko "Nuliū
do kapais apsiklojus Tėvy
nė” ilga ir spalvinga virti
nė į katedrą įžygiavo tauty
bių ir organizacijų atstovai
kai kurie uniformuoti neši
ni vėliavas: Amerikos Lie
tuvių Tarybos, LVS Ramo
vės, šaulių Kar. Juozapavi
čiaus kuopos, šaulių Žalgi
rio kuopos, Skaučių Nerin
gos tunto, Skautų Pilėnų
tunto, Lietuvos Vyčių Są
jungos, latvių ir estų tau
tines ir organizacines vėlia
vas, ir lenkų Solidarity pa
dalinio vėliavą. Lenkai ne
buvo numatyta kviesti, bet
jiems sužinojus apie ruo
šiamą Pabaltiečių minėji
mą, pareiškė norą prisidėti.
Tam gavus sutikimą, atvy
HOUSE FOR SALE
ko su apie dvidešimties as
menų palyda.
East 156 off a Lake Shore
Ekumenines pamaldas at
Blvd. Close to shoping and
liko visas tris tautybes at
nice neighborhood. Remstovaują dvasiškiai, lietu
odeled, likę new, single 3
bedroom, wall to wall carvius — kunigai J. Bacevi
čius ir A. Goldikovskis; lat
peting. Discount for cash or
vius — kunigai K. Briedis,
land contract. Florida owU. Ukstins ir L. Grendzė; ir
ner. Call: 481-2953.
estus — kun. J. Teras. Mal
dos buvo skaitomos pakai
♦
tomis tautinėmis ir anglų
♦
*
kalba. Po dvi imponuojan
♦
*
čias giesmes, gražiai apval
♦
dytais
balsais, sugiedojo
♦
♦
Lietuvių Veteranų S-gos
♦
505
East
185
Street,
Ramovės
choras, vadovau
♦
*
jamas Genovaitės Karsokie*
CLEVELAND, Ohio 44119
Tel. (216) 531-3500
nės, ir latvių-amerikiečių
♦
*
choras,
vadovaujamas Aus♦
Galerijoje
rasite
didelį
pasirinkimą
sekančių
menininkų
tapybos
ir
mos
Pirktins.
Trumpas ang
*
♦
grafikos kūrinių:
ių kalba pamokslas kongre
♦
Ignas
• Leach
žumbakienė
♦
gacijai jautriai priminė mi
• *
Zulik
Kezys
• Palubinskienė
nėjimo reikšmę ir ragino
*
Nackowitz
Rimas
•
Petrikonis
♦
neprarasti vilties, kad mūsų
♦
Hicks
siekimai bus laimėti. Minė
*
Galerija
atidaryta
pirmadieniais ii- penktadieniais nuc 12 iki 6 vai.
♦
jimas baigtas tautiniais ir
♦
vak., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 vai. vak. ir šeštadieniais
Amerikos himnais.
*
nuo 10 iki 6 vai. vak. Uždaryta trečiadieniais.
♦
Rengėjai nuoširdžiai dė-.
*
koja
minėjime dalyvavu
Rimas Laniauskas, prezidentas
*
siems kunigams, organiza♦★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★lt-********************* cijoms ir jų vadovams, ir

m
z;
an

AMBER STUDIOS, ■

• 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.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS
REALTY, 31715 Vine St.,
Willowick, Ohio 44091. Tel.
943-0910.

NATIONWIDE
INSURANCE
Nat«onwicJe is on yocr »ide

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 161-3500.
HOUSE FOR SALE
By owner

All brick 3 bedroom, dining room, living room, eat
in kitchen, recreation, basement, 2(4 car garage, porch
and lot more. Mid 50,000.
Call: 486-4296.
(25-26)

APARTMENT FOR RENT
4 rooms, second floor with
apliances. East 69 St. No
pets no children. Call: 7816893.
(26-27)

Open Sunday 1-5
19252 Montery Avė.
1144 East 174 St.
20650 Goller Avė.
18104 East Park Dr.
GEORGE KNAUS
Realtor
481-9300
ENGINEER
Manufacturing engineei BSME/BS1E
required with 3 to 5 years experience
in manufacturnig. Skilled in tnoling/fixture design, proctdure writing, methods/standards and training.
(. ompetitive wages anj benefits. Kelocation paid. Send resume to or call
Ben Callij. F.XPLOSIVE TECHNOLOGY INC.. P. O Box KK. Fairfield.
Calif. 94533. Phone 767-422-1880
EOE M/E
(23-26)

DIRVA
★★★★★★★★★★★★★★★★★
• DIRVA ateinančią sa
vaitę, dėl JAV Nepriklauso
mybės šventės, neišeis. Se
kantis numeris išeis liepos
15 data.

tomą būtų galima išleisti
prieinama kaina, reikalinga
apie 3,000 prenumeratorių.
Kviečiami visi talkininkau
ti Enciklopedijos leidėjui
Juozui Kapočiui ir gauti ga
★★★★★★★★★★★★★★★★★ limai daugiau pernumeratorių..
• Antanas Mažeika, bu
• Pasaulio Lietuvių Jau
vęs ALT S-gos pirm., Los
nimo Kongresas, vienas iš
Angeles, Cal. 100 dol. auko
penkių didžiųjų Pasaulio
jo Lietuvos Diplomatijos
Lietuvių Dienų renginių,
istorijai leisti.
Aukas siųsti: Lithuanian bus atidarytas 1983 m. lie
pos 1 d., Chicagoje, Univer
Independence Fund, Ine.
sity of Illinois, Circle Cam87-80 96 St., Woodhaven,
pus. Kongreso programa,
N. Y. įl421.
jaunimo meno paroda ir ta
• Septintoji Lietuvių Tau lentų vakarų, rūpinasi kon
tinių šokių šventė, galuti greso pirmininkė Violeta
nai susitarus Kanados ir Abariūtė ir specialūs komi
JAV LB krašto valdyboms tetai.
su Lietuvių Tautinių šokių
• Juozas Ilavalga, GulfInstitutu, Įvyks 1984 m. lie port, Fla., Dirvai paremti
pom 1 d. Clevelande, moder- atsiuntė auką 20 dol., kad
ninmo 17,000 žiūrovų talpi "vasara nebūtų labai sau
nančiame koliziejuje. šven sa". Ačiū už auką ir supra
tės rengimo komiteto pirmi timą finansinės padėties.
ninku sutiko dr. Antanas
Butkus.
• Jurgis Kiaunė, savano• Lietuvių Enciklopedi
jos papildomą tomą iki šiol

užsiprenumeravo tik 600
asmenų. Kad šį papildomą

ris-kūrėjas, ALT S-gos gar
bės narys, kuriam jau 86
metai amžiaus, skaito Dir
vą ir ją remia. Atnaujinda

PADĖKA
A. t A.

PETRAS MATULEVIČIUS
mirė 1982 m. gegužės mėn. 12 d.

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pa
reiškė mums raštu ar žodžiu užuojautą ir

kitokiu būdu prisidėjusiems prie brolio palai
dojimo.
Visiems dėkingi
Vytautas ir Juozas Matulevičiai
su šeimomis

Mylimai seseriai
A. A.

ALDONAI
BRAZAITYTEI-NAGEVIČIENEI
mirus Lietuvoje, Dr. HENRIKUI BRAZAI
ČIUI su šeima reiškiame gilią užuojautą

Ohio Lietuvių Gydytojų
Draugija

Dirvos bendradarbiui Detroite

ANTANUI

GRINIUI,

jo mylimam broliui POVILUI birželio 7 d.
mirus Lietuvoje, reiškiame užuojautą

Dirva

mas prenumeratą pridėjo
auką laikraščiui padėti išsi
laikyti šiais sunkiais me
tais.

• č. Mickūnas, Centerville, Mass., stengiasi padė
ti Dirvai ir surado du nau
jus skaitytojus. Ačiū.
• Kazys Statkus, Santa
Monica, Ca., atnaujindamas
Dirvos prenumeratą pridėjo
auką 33 dol. Ačiū.

• Danutė ir Stasys Lie
pai, Cicero, atnaujindami
prenumeratą pridėjo auką
13 dol. Ačiū.
• Povilas Naureckas, Chi
cagoje, prie prenumeratos
pridėjo auką 13 dol. Ačiū.

Aukos Dirvai
Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
Dirvai paremti aukojo*.
VI. Dautartas, Willoughby 8.00
A. Mažeika.
Marina dėl Rey .......... 23.00
Lietuvių Moterų Klubų
Federacijos New
Yorko klubas ............. 25.00
V. Besperaitis, Topanga .. 3.00
St. Bajorinas, Waterbury 3.00
J. Miglinas, Chicago .... 3.00
M. Razgaitis. Brooklyn .. 3.00
V. Petrauskas. Austin .. 8.00
J. Savickas, Chicago ...,10.00
S. Jarembauskas,
Australija .................... 5.00
T, Bukaveckas. Chicago 13.00

Omahos lietuvių tautinių
šokių grupė "Aušra” .. 25.00
J. Taruška, Clearwater .. 8.00
J. Atkočaitis, Detroit .... 8.00
A. Keliuotis, Chicago .... 3.00
A. Kalendra, Toronto .... 2.13
K. Dabulevičius, Chicago 10.00
K. Jankūnas, Lodi ............3.00
J. Balbatas, Cleveland .. 20.00
J. Kiaunė, Jamaica......... 8.00
D. Liepas, Cicero............. 13.00
A. Lauraitis,
Willow Springs............. 8.00
J. Šoliūnas, Chicago .... 50.00
J, Rastenienė, Baltimore 3.00
Lietuvių Sporto Žaidynių
Komitetas Clevelande 25.00
A. Kavaliūnas, Cleveland 3.00
J. Paršeliūnas. Brampton 8.00
K. Statkus, Santa Monica 33.00
A. Veliuona, Catonsville 3.00
P. Naureckas, Chicago ..13.00
V. Plukas, Santa Monica 6.00
V. Apanius, Chesterland 10.00
E. Krygerienė,
Missoury City ............. 6.00
Ed. Mažionis, Chicago .. 1.00
I. A. Budreckai, Chicago 5.00
V. Vileišis, Eagle Point .. 3.00
B. Taraškienė, Wickliffe 10.00
M. Tallat-Kelpšienė,
Baltimore .................... 5.00
J. Davalga, Gulfport .... 20.00
J. Andrašūnas, Chicago .. 3.00
R. Skridulaitis,
N. Zelandija ................ 4.27
M. Pasker, St. Petersburg 10.00
A. Maurušaitis, Cleveland 3.00
J. Jankauskaitė, Euclid .. 3.00
Dr. N. G. Nogės, Armdale 2.13
Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

SIŪLO TARNYBĄ
WASHINGTONE

Jungtinis pabaltieČių ko
mitetas Washingtone ieško
naujo ryšių direktoriaus,
kuris palaiko ryšius su JAV
kongreso nariais, įvairiomis
valdžios įstaigomis, spauda
ir visuomene, juos lankyda-

Neolituanų orkestras atlikęs meninę programą ALT S-gos
St. Petersburg skyriaus suruoštuose pietuose. Iš kairės: Algis
Modestas, Saulius Gilys, Zigmas Mikužis ir Robertas Jokū
bą uskas.

bonas, Jonas Purtulis, Pet
ras Vasiliauskas ir Juozas
žvynys. Sunkiausią pietų
TAUTININKAI
pagaminimo naštą pakėlė
LIETUVIŲ KLUBUI
Valerija ir Kostas Vaičai
SURUOŠĖ IŠKILIUS
čiai. Pietūs savo skoniu ir
PIETUS
į stalus tiekimo tvarka yra
Floridos Amerikos Lietu nepralenkiami.
Tautininkai nutarė savo
vių klubas deda dideles pa
ruošiamus
pietus padaryti
stangas surasti šeimininkę,
iškilnesniais
ir kad jie iš
kuri sekmadieniams gamin
siskirtų
iš
kitų
sekmadieni
tų pietus;,Nežiūrint dedamų
nių
pietų.
Ta
atsiekti,
jie
pastangų, klubo valdybai iki
šiol nepasisekė surasti pa pakvietė Korp. Neo-Lithu
stovią šeimininkę-šeiminin- ania orkestrą, vadovauja
mą inž. Algio Modesto, tuo
ką.
laiku
viešėjusį St. Peters
Neturėdama kitos išeities,
burg
Beach. žinia plačiai
klubo valdyba sekmadieni
sklido
ne tik žodžiu, bet ir
nių pietų pagaminimui
orų
bangomis,
kad per tau
kviečia organizacijas ir pa
tininkų
ruošiamus
pietus
vienis asmenis. Ir štai, klu
gros
žinomas
Korp.
Neo-Li

bo pirmininkas Adolfas Ar
malis š. m. birželio mėn. 6 thuania orkestras. To pasė
d., sekmadieninius pietus koje, pietums atsilankė virš
pagaminti pakvietė ALT 340 asmenų ir salę kupinai
S-gos St. Petersburg skyrių, užpildė.
Korp. Neo-Lithuania or
kuris mielai sutiko ir tuo
kestras
padarė tautininkų
jau ėmėsi paruošiamųjų
suruoštus
pietus ne tik pa
darbų. Vyriausia šeiminin
traukliais ir iškiliais, bet
ke pakvietė Valeriją Vaičaitienę ir jos pagelbininkėms: juos pavertė estradinės mu
zikos koncertu. Grojant ir
Bronę Miklienę, Eleną Veldainuojant tėvynei ir Moti
basienę, Leokadiją žvynienę, Oną šiaudikienę, Eleną nom dainas, nė vienai ii’ nė
Purtulienę ir sunkesniems vienam veidu nuriedėjo
kristalinė ašara. Labai pui
virtuvėms darbams atlikti
Kostą Vaičaitį ir Simą Vel- kiai, muzikai pritariant, su
dainavo tikslius kupletus
basį. Į stalus maisto tiekė
jais buvo pakviesti: Anta šios kolonijos organizaci
joms ir pavieniams asme
nas Diškėnas, Aleksas Ur
nims. Tenka pastebėti, kad
tautininkų suruošti pietūs
buvo gerai pasisekę, praėjo
mas, dalyvaudamas posė
geroje ir pakilioje nuotaiko
džiuose, sus įrašinėdamas.
je, visi buvo sočiai pavalgiKandidatas turi būti JAV
dinti ir Korp. Neo-IJthuapilietis, lietuvių, latvių ar
nia orkestro linksmai nu
estų kilmės žmogus, bent 21
teikti. Buvo girdima balsų,
m. amžiaus, gerai mokėtų
kad tai buvusi A'LT S-gos
anglų kalbą, su akademi
St. Petersburg skyriaus
niu išsilavinimu politiniuo
inauguracija.
(j)
se moksluose, tarptautiniuo
se, pažįstąs Europos gyve
PADĖKA
nimą. Pageidautinas paty
rimas ryšių tarnyboje ar
ALT S-gos St. Petersburg
teisių studijos, bet nebūti skyrius reiškia didelę ir
nas mokslo laipsnis. Reikia nuoširdžią padėką Korp.
turėti savo automobilį. Su Neo-Lithuania orkestrui,
tartis pasirašoma bent vįe- vadovaujamam inž. Algio
neriems metams. Atlygini Modesto už šiais metais bir
mas $17,000 metams bei ke želio mėn. 6 d. nemokamai
lionių priedai. Kreiptis ad atliktą muzikinę programą,
resu : Chairman Joint Baltic per tautininkų suruoštus
American National Commit- pietus. Ne mažesnis dėkui ir
tee, Box 432, Rockville, Ma- už gražią šokių muziką.
ryland 20850. čia galima
ALT S-gos
gauti ir smulkesnių infor
St. Petersburg
macijų.
Skyriaus Valdyba

ST. PETERSBURG

