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ŪKINĖ PAINIAVA
Prašosi radikalios mokesčių reformos

Vytautas Meškauskas

Kanklininkės Mirgos Bankaitytės 
gražūs pasirodymai Venezueloje

Paskutinėje savo spaudos 
konferencijoje prezidentas Re
aganas sakė dar nežinąs ar 
kandidatuosiąs sekančiam ter
minui. Faktinai iki sekančių 
prezidento rinkimų dar yra 
pustrečių metų ir daug kas 
gali atsitikti, bet jau šių metų 
rudeni bus perrinkti Atstovų 
Rūmai ir trečdalis senatorių, 
kurių pažiūros palengvins ar 
pasunkins prezidento politikos 
siekių pravedimą. Dėl to jau 
dabar matome visą eilę admi
nistracijos veiksmų, skirtų pre
zidento populiarumo padidi
nimui. Daugumas stebėtojų 
mano, kad po rudens rinkimų 
demokratų dauguma Atstovų 
Rūmuose padidės bent 15-20 
vietų. Žinoma, respublikonai 
aiškina, kad jie nė tik išlaikys 
dabartinę situaciją Atstovų 
Rūmuose, bet dar galėtų lai
mėti vieną ar dvi vietas senate. 
Tas optimizmas remiamas 
Reagano asmenišku populia
rumu. Kolumnistas David S. 
Broder prileidžia, kad spalio 
mėn., kada demokratai iš visų 
jėgų stengsis išnaudoti Reaga
no ūkinės politikos nepasiseki
mus, jis kur nors susitiks su Le
onidu Brežnevu ‘aptarti pašau 
lio ateitį’. Po tokio susitikimo, 
ypač jei ten bus dėl ko nors su
tarta, prezidento prestižas be 
abejo labai pakiltų. Taip gali 
atsitikti, tačiau kol kas atrodo, 
kad ūkinė būklė, tiksliau - ūki
nė painiava, gali daugiau nu
teikti rinkikus.

Vienas iš pagrindinių Rea
gano ūkinės politikos nepasi
sekimų yra aukšti nuošimčiai 
už paskolas. Kodėl jie išsilai
ko? Aiškinama, kad kas nors 
skolindamas savo pinigus nori 
ne tik uždirbti, bet ir apsisau
goti nuo infliacijos - pinigų 
vertės kritimo. Jei infliacija 
yra - sakykim - 12%, už pas
kolas prašoma 16% : 12 - kad 
neturėti nuostolių nuo inflia
cijos, 4 - ‘gryno pelno’. Dabar 
infliacijos sparta yra sumažė
jusi, bet nuošimčiai už pasko
las nemažėja. Administracija 
teigia, kad finansininkai dar 
nėra tikri, kad infliacijos spar
ta yra sumažėjusi ne laikinai, 
bet ilgesniam laikotarpiui. 
Valdžia vis išleidžia daugiau 
negu surenka, o tai anksčiau 
ar vėliau veda prie infliacijos, 
kaip vienintelio išsigelbėjimo. 
Kaip ten bebūtų - aukšti nuo
šimčiai neprileidžia prie ūki
nio atkutimo, o be jo neįma
nomas biudžeto deficito su
mažinimas, jau nekalbant 
apie jo visišką išnykimą.

Taip dalykams susiklosčius, 
pradėta kalbėti apie naują ūki
nį vaistą - radikalią mokesčių 
reformą. Liepos 1 d. pradėjęs 
veikti Reagano administraci
jos pravestas 10 % mokesčių su 
mažinimas vargu ar prisidės 

prie ūkinio atkutimo, nes pa
kilo savivaldybių mokesčiai 
bent 25 valstijose. Be to skai
čiuojama, kad bent 100 bilijo
nų dolerių į metus, kurie turė
tų įplaukti į valstybės iždą 
kaip mokesčiai, kaž kaip nu
sukami. Ir tai daroma išnau
dojant įvairias teisėtas leng
vatas, bet tiesiog prasilenkiant 
su įstatymais.

Iš tikro, kaip visi žinome, 
šiame krašte yra progresyvi 
mokesčių sistema, pagal kurią 
juo daugiau uždirbi, tuo dau
giau moki mokesčių. Iš tikro, 
tačiau, turtingesniems yra pa
daryta daug išimčių. Ne tam, 
kad jiems padėti, bet kad dau 
giau pinigų nukreipti įvairiau
siems reikalams: labdarybei, 
bažnytinėms organizacijoms, 
namų įsigijimui - tuo pare
miant statybos pramonę, pa
lengvinti paskolas savivaldy
bėms ir t.t. ir t.t. Jei, pavyz
džiui, nebūtų atleista nuo mo
kesčių sumos, išleistos pasko
loms už namus (morgičiams), 
valstybės iždas surinktų 36 bi
lijonus dolerių papildomai. Jei 
‘sočiai security’ mokėjimai ne
būtų atleisti nuo mokesčių, bū 
tų surinkta 13.5 bilijonų dau
giau. Vienu žodžiu, jei panai
kinti visas lengvatas, valsty
bės iždas lengvai surinktų 200 
bilijonų dolerių daugiau į 
metus. Vietoje deficito - būtų 
100 bilijonų dolerių perteklius 
kuris įgalintų bendrą mokes
čių sumažinimą. Toks apskai
čiavimas veda prie vienodo 
mokesčio - FLAT-RATE TAX 
- idėjos. 1979 metais sumokė
tų mokesčių vidurkis buvo 
15.3% pajamų, o 1980 metais 
15.5%. Tokiu būdu, jei kiek
vienas nuo savo pajamų sumo
kėtų valstybės iždui, saky
kim, 16%, būtų surinkta 
tokia pat bendra suma, kaip 
dabar po įvairiausių apskai
čiavimų ir teisėtų išsisukinėji
mų, kurie visam kraštui per 
metus apsieina apie 90 bilijo
nų dolerių, sumokėtų mokes-

(Nukelta į 2 psl.)

Pro pasaulines futbolo varžybas Ispanijoje, kur laimėjo Italijos komanda, nesimatė kitų įvykių ...

Mirga Bankaitytė.

JŪRATĖ STATKUTĖ 
DE ROSALES

Kalbant apie Mirgos Ban
kaitytės, kanklininkės iš 
Clevelando, kelionę į Vene- 
zuelą, reiktų parafrazuoti 
mūsų seną patarlę ”kai du 
stos ...” šiuokart norėčiau 
sakyti ”kai daug žmonių 
stos, visados, daugiau pada
rys”.

Mirgos Bankaitytės ke
lionė buvo Įmanoma todėl, 
kad daug žmonių sutelkė 
jėgas vienam tikslui atsiek
ti. Tikrumoje, visas tų gas
trolių reikalas prasidėjo ne
jučiomis, po kai Venezuelos 
Liet. Bendruomenės Centro

J. Garlos nuotr.

Valdyba svarstė kokiu būdu 
kultūriniai galime pasiekti 
toli Venezuelos provincijoje 
gyvenančius lietuvius. Ka
dangi man išpuolė Venezue
los kultūrinių reikalų tvar
kymas, sukau galva kaip tą 
uždavinį atlikti. Kanklinin
kė, su lietuvišku instrumen
tu, suprask — vienas žmo
gus + lengvai gabenamas 
instrumentas + tautinio in
strumento bei muzikos at
rakcija — man pasirodė ge
riausia išeitis. Lengva ap
lankyti tolimesnes provin
cijos vietas, patraukli pro
grama, — ko daugiau norė
ti?

Norėti reikėjo, nes pirmas 
klausimas, kuris iškilo bu

vo: kas kelionę apmokės? 
Bematant kelionę apmokėjo 
graži talka: Lietuvių Ben
druomenės Clevelando Apy
linkės Valdyba ir LB Ohio 
Apygardos Valdyba kiek
viena padengė dalį kelionės, 
Kultūros ir švietimo Tary
bos iš savo pusės prisidėjo,
V. Kleiza atsiuntė čekį nuo 
PLB, na, ir aišku, rėmė pats 
Čiurlionio Ansamblis, kurio 
administratorius VI. Pleč
kaitis mane laišku perspė
jo: ”Jur gaunate, vieną ge
riausių kanklininkių išeivi
joje”.

šis VI. Plečkaičio sakinys 
daug žadėjo. Pamažu, neju
čiomis, vien lietuviams skir
tų pasirodymų planas pra
dėjo augti, didėti, remdama
sis visuose laiškuose plau
kusiais atsiliepimais apie 
kanklininkę Mirgą. Pasiti
kėdama nurodymais, kad 
Mirga yra TIKRAI gera 
kanklininkė, nutariau pra
dėti jos gastroles su dideliai 
kietu riešutu: su specialiu 
koncertu svarbiausios val
diškos muzikos mokyklos 
mokiniams ir profesoriams. 1 
Toliau Mirgai buvo numaty
ti du koncertai žinomose 
dviejose Caracas koncertų 
salėse, vienas koncertas 
naujai Įsteigtos muzikos 
mokyklos mokiniams maža
me provincijos miestelyje 
Zanarėje, ir eilė pasirodymų 
lietuviams sostinėje bei pro
vincijoje.

Lygiai kaip clevelandie- 
čiai ir PLB susidėjo Mirgos 
kelionę apmokėti, taip čia, 
Venezueloje, telkėme jėgas 
koncertų ruošimui, Mirgos 
apgyvendinimui, jos kelio
nių organizavimui ir t.t. 
Buvę JAV ambasados Vene
zueloje kultūrinių reikalų 
attachė, Vytautas Dambra- 
va, dabar yra Venezuelos 
Lietuvių Bendruomenės cv 
pirmininkas. Jam tat teko, 
kaip toje srityje prityru
siam, sostinėje numatytų 
svarbesnių Mirgos koncertų 
organizavimo darbas. Jei 
viskas išeis, kaip numatyta, 
tai Mirga turės gauti ne 
tiktai geras, nuolat koncer
tus turinčias, sales, bet ir 
salių administracijų orkes- 
truotą ”publicity”.

★
Lietuviai Venezueloj pir

mą kartą išgirdo Mirgos 
kankliavimą. Kitą dieną po 
jos atvykimo, bažnytėlėje, 
per mūsų Jaunimo Sąjun
gos pirmininko Aro Mažei
kos sutuoktuves su brazilie-

(Nukelta į 4 psl.)
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SAVAITINĖ POlITp^^
Situacija Libane. - JAV siūlosi išvežti PLO kovotojus. - Planai 

tolimesnei ateičiai. - PalestiniečiiĮ išsiskirstymas pasaulyje.
Kai jau eina karas, negali

ma tikėtis, kad kariaujančios 
pusės sakytų tiesą. Melas nė
ra blogesnis ginklas už kitus. 
Rašant šias eilutes - ir turint 
galvoje, kad tiesos iš kariau
jančių nesužinosi - situacija 
Libane atrodė taip: Izraelio 
kariuomenė, pasiekusi didelių 
pasisekimų, sustojo prie vaka
rinio Beiruto, kur susibūrė 
PLO kariuomenės likučiai. Iz
raelitai terminą ‘kariuomenė’ 
palestiniečių kovotojams ne
vartoja, juos paprastai vadin
dami ‘teroristais’ - kuriuos iš
naikinus Izraelis ilgesniam lai
kui galėtų pasidžiaugti taika.

Bet yra ir kita medalio pu
sė: palestiniečiai savo tėvynę 
apleido ne savo noru, bet izra
elitų tiesiogiai ar netiesiogiai 
ištremti. Net ir likę Izraelyje, 
kuri yra tautinė žydų valsty
bė, palestiniečiai ten tėra ant
ros rūšies piliečiai, tie faktai 
jų kovą už apsisprendimo teisę 
ir nepriklausomybę paverčia 
visai taeisėta ir pasigėrėtina. 
Žinoma, Izraelis aiškina, kad 
palestiniečiai faktinai yra 
arabai ir jei taip, jie galėtų 
apsigyventi kitose arabų vals
tybėse - juo labiau, kad žydai 
iš tų valstybių persikėlė i Iz
raelį. Arabų valstybės gi ty
čia laikančios palestiniečius 
stovyklose ir neleidžia jiems įsi
lieti į savo gyvenimą, norėda
mos išlaikyti akstiną Izraelio 
sunaikinimui.

Taip padėčiai susiklosčius - 
ir turint ginklų - paprastai 
pradedama kariauti. Ir tik 
gerokai nuleidus kraujo pra
deda atrodyti, kad kariauti 
neapsimoka.

ŪKINĖ PAINIAVA...
(Atkelta iš 1 psl.) 

čių advokatams, pildytojams 
ir sąskaitininkams.

Kongresas jau turi nemažai 
pasiūlymų prie to eiti. Socia
linė sąžinė ir praktiški sumeti
mai reikalauja nuo bet kokių 
mokesčių atleisti mažai uždir
bančius. Vieni pasiūlymai at
leistų nuo mokesčių po 3,000 
dol. kiekvienam šeimos na
riui, kiti mokesčių nenorėtų 
imti net iki 17,500 dolerių 4 
narių šeimai, o nuo didesnių 
pajamų imti po 17 ar 18 nuo
šimčių. Skaičiuojama, kad 
tokia ‘flat-rate’ padidintų mo
kesčius ušdirbantiems tarp 
20-30 tūkstančių maždaug 
9.3 nuošimčiais, tuo tarpu 
tarp 100-200 tūkstančių uždir
bantiems sumažintų jų mokė
jimus 23%, jei jie dabar nesi
naudoja visomis lengvatomis. 
Antra vertus, toks mokestis bū
tų lengviau apskaičiuojamas 
ir sunkiau išvengiamas, kas 
duotų reikalingą pajautimą, 
kad jis teisingas.

Ar toks pasiūlymas turi 
bent kokių šansų pereiti per 
kongresą? Abejojama. Prieš 
jį stos tiek daug visokių lengva
tomis suinteresuotų grupių, 
kad jį greitai palaidos, nors ir 
administracija, ir abejų par
tijų kongreso sluoksniai paro
dė juo nemažą susidomėjimą.

Taip L’Express karikatūristas vaizduoja Baltųjų Rūmų "per
versmą”, kur buvo nušalintas Haig.

Tai gera proga aptarti ara
bų laikyseną. Ar nebūtų logiš 
ka galvoti, kad PLO turėtų pa 
sitraukti į Siriją, kur Beginąs 
sakosi Įeisiąs jiems saugiai pa
sitraukti. Sirija tačiau tos or
ganizacijos nenori. Kas gali 
norėti organizacijos, kuri dau
giau ar mažiau nesiskaito su 
šeimininku? Kalbama, kad 
PLO prieglobstį siūlo Alžiras, į 
kur pervežti reikalingos JAV 
susisiekimo priemonės. Tai ir 
davė akstino Washingtono pa
siūlymui patarnauti. Toks pa
tarnavimas pervežant PLO 
karius - kurių sakoma esą apie 
6,000 - galėtų išeiti į naudą 
ir PLO, nes būtų lyg ir pri
pažinimas tos organizacijos, 
ko Washingtonas kratėsi, nors 
daugelis valstybių pripažino 
jai pusiau diplomatini statusą.

PLO, rašant šias eilutes, 
skelbėsi tą pasiūlymą atme
tanti. Jai svarbu pratęsti da
bartinę situaciją Beirute, ti
kintis daugiau naudos derybo
se, nes Izraelis jaučia vis didė
jantį pasaulio viešosios opini
jos spaudimą. Jau ne viskas, 
ką jis daro, priimama be kri
tikos.

•••

Žiūrint į tolimesnę ateitį ir 
tikint, kad Libanas atgaus 
savo nepriklausomybę, o PLO 
ateityje daugiau kovos politi
niai, reikia atsiminti, kad pa
lestiniečių visame pasaulyje 
skaičiuojama virš keturių mi
lijonų. Daugiausia jų yra Jor
dane, kur jie sudaro pusę visų 
gyventojų. Po to eina Izraelio 
okupuotos Vakarų Pakraščio 
ir Gazos Juostos teritorijos, 
kur - kartu suėmus - palesti
niečių gyvena net daugiau ne
gu Jordane, ir pats Izraelis - 
su puse milijono.

Kai kurie Izraelio politikai 
galvoja apie tų palestiniečių 
suvienijimą į padidintą Jorda
no valstybę. Beginąs svajoja 
apie Vakarinio Pakraščio pri

jungimą prie Izraelio. Ar tai 
bus įmanoma, parodys šio 
paskutinio karo rezultatai.

Ar dabar jau susilaukėme 
tokio momento? Prezidento 
Reagano pasiūlymas panau
doti JAV laivyno priemones 
ir marinus kovotojams iš Bei
ruto iškelti kalbėtų už tai, kad 
Washingtono administracija 
mano, kad toks aukščiau mi
nėtas momentas jau atėjo. 
PLO, Izraelio duomenimis - 
kurie gali būti išpūsti, prara
do tiek daug sovietų pristaty
tų ginklų, kad jų užtektų net 
5-ioms divizijoms apginkluoti! 
Tai duoda progos Beginui tvir
tinti,kad PLO yra dalis sovie
tų pasaulinio sąmokslo ir - per 
specialų priedą prie didžiųjų 
šio krašto dienraščių - teigti: 

Washingtono politika ne
leisti Izraeliui iki galo laimėti 
kariškai, faktinai yra tik pa
galba sovietams. Taip pada
rė prezidentas Esenhower 
1956 metais, neleisdamas lai
mėti Izraeliui su Anglija bei 
Prancūzija prieš Egiptą. Taip 
elgėsi ir Kissingeris, o vėliau 
prezidentas Carteris - irgi ne
leisdami Izraeliui siekti tai
kos su Egiptu, kai izraelitai 
buvo tik 100 km. nuo Kairo ir 
buvo paėmę į nelaisvę 20,000 
egiptiečių. Panašiai įvykę Si
rijoje, sumušus jos kariuome
nę Golano aukštumoje, Izrae
lio kariuomenę sustabdant 20 
km. nuo Damasko. Ir dabar 
JAV stabdymas į priekį žygiuo
jančių izraelitų neišeis į ge
rą ...

Tiesa, Izraelis galėtų paim
ti vakarinį Beirutą, tačiau ga
limas daiktas, kad nuo toji su
laiko ne tik JAV spaudimas, 
bet ir kariniai a p s k a i >• 
č i a v i m a i. Kautynės mies
te padarytų labai didelių nuos
tolių ne tik priešui, bet ir savo 
kariuomenei. Be to, ir patys 
izraelitai toli gražu nėra įsiti
kinę Begino žygio teisingumu.

■ Iš kitos pusės

SVEIKINU visus, kurie prisidėjo prie bendros Se- 
nato-Atstovų Rūmų rezoliucijos, prašančios ir įgaliojan
čios prezidentą paskelbti birželio 14-tą BALTIJOS LAIS
VĖS DIENA KAIP AMERIKOS SOLIDARUMO SU PA
VERGTOM BALTIJOS TAUTOM SIMBOLĮ SU ATITIN
KAMOM CEREMONIJOM IR VEIKLA (with appropriate 
ceremonies and activities). Paskutinius žodžius paryški
nau, nes tų ceremonijų ir net paprasto pagarsinimo mūsų 
tarpe pasigedau.

Tiesa, Atstovų Rūmai tą rezoliuciją priėmė birželio 
14 dieną, o prezidentas savo proklamaciją, kurios tekstas 
skiriasi nuo rezoliucijos, užregistravo Office of Federal 
Register birželio 18 dieną 4 vai. 44 min. po pietų. Prokla
macijos tekstas buvo jo Spaudos Sekretoriaus paskelbtas 
tik birželio 19 d., todėl mūsų veiksniai galėtų pasiteisinti, 
kad kaip ruoši kokias ceremonijas ir "activities” nežino
damas, kada kongresas rezoliuciją galutinai priims, o pre
zidentas išleis proklamaciją. Toks nežinojimas būtų pa
teisinamas, jei tos rezoliucijos priėmimu rūpintųsi tik 
kokie politiniai "mėgėjai”. Iš tikro tačiau kreditą, bent 
iš dalies savinasi Bendruomenė su Hannafordo PR fir
mos talka. Atseit, "profesionalai”, kurie turėtų turėti 
daugiau patyrimo. Dar blogiau, kad kongresas savo rezo
liucijoje ir prezidentas proklamacijoje kalba tik apie 
1982 metų birželio 14 d. Reiškia proklamacija yra vien
kartinė, šiais metais jau per vėlai paskelbta, o kitais me
tais užmiršta.

žinia, galima teisintis, kad rezoliuciją pravesti buvo 
labai sunku, ir kaip ten buvo, vistiek gerai, kad ta pada
ryta.. Pravedimo sunkumui tačiau prieštarauja sekanti 
rezoliucijos iniciatoriaus Illinois respublikonų kongres- 
manoHyde birželio 14 d. kalbos, užregistruotos Congres- 
sional Record, vieta:

"Cinikas galėtų pasakyti ”well, that is an 
easy vote”, (suprask, surinkti 230 balsų nebuvo 
sunku). Juk mūsų tarpe turbūt nėra ne vieno, ku
ris savo rinkėjų tarpe neturėtų Baltijos kilmės pi
liečio, kuriam tokia proklamacija yra svarbi.”

Toks konstatavimas tačiau jam nekliudė paaiškinti, 
kad rezoliucija faktinai yra svarbi visiems amerikiečiams, 
gavusiems tokį pat neįkainuojamą palikimą — laisvę:

"Mes esame lamingi galėdami dalintis laisvės 
palaima ir pareiškiame Baltijos valstybėms, kad 
mes apgailestaujame jų pavergimą ir su jomis 
kartu budėsime iki jos pajėgs atgauti savo laisvę, 
tautinę nepriklausomybę ir apsisprendimo teisę.” 

Gražių žodžių netrūko ir kitų kalbėtojų pareiškimuo
se. Bet jei mes patys savo tarpe jais nesidžiaugiame, kaip 
galime tikėtis, kad kas nors kitas jais susidomės? (vm)

Jie supranta, kad visų palesti
niečių neišžudysi ir raktas į 
taiką glūdi susitarime. Būdin
gą, kad Izraelio karinis žygis 
iššaukė demonstracijas ne ara
bų valstybių sostinėse, bet Tel 
avive, kur prieš karą demons
travo 30,000 žmonių.

JAV-BIŲ PROTESTAS 
DĖL "SOVIET LIFE” 

ŽURNALO

"Soviet Life”, Sovietų Są
jungos ambasados leidžia
mas žurnalas JAV-se, š. m. 
birželio numeryje atspaus
dino straipsnį ”Fighting 
Black Death on Lithuanian 
Coast”, kuriame Lietuva 
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TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME
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Lietuvos atstovas dr. S. 
A. Bačkis, savo ir Baltijos 
valstybių atstovų vardu, da
rė žygių Valstybės Departa
mente, prašydamas dėl to
kio Baltijos valstybių api
būdinimo pareikšti Sovie
tams protestą.

1982 m. liepos 1 d. Lietu
vos atstovas ir Latvijos bei 
Estijos atstovai buvo pain
formuoti, kad Valstybės 
Departamentas birželio 30 
d. aukščiau minėtu reikalu 
Sovietų Ambasadai pareiš
kė protestą.
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DARIAUS IR GIRĖNO SKRIDIMO
SUKAKČIAI ARTĖJANT

ŽODIS Į LIETUVĄ RYŠIUM SU BALTUOS LAISVES DIENA

Birželio ir liepos mėnesiai 
lietuvių tautai amžiais liks 
istorijos puslapiuose įrašyti 
įvairiais masiniais tautos ir 
jos sūnų bei dukrų įvykiais 
atžymėti: nelaimėmis, kan
čiomis ir kartais garbe. Mes 
šiame krašte matome kas
met pagerbiant amerikietį 
lakūnų Charles Lindbergą, 
kuris 1927 m. pats vienas 
mažu lėktuvu per 33 vai. 
perskrido Atlantą. Toks žy
gis atkreipė dėmesį ir už
degė entuziazmu daugelį 
jaunuolių. Jų tarpe ir du lie
tuvius : Darių ir Girėną, ku
rie perėję savo profesinių 
mokslų kelius netikėtai su
sitiko, susidraugavo ir nu
tarė padaryti dar ilgesnės 
distancijos skridimo rekor
dą. Amerikos lietuviai tą jų 
nusistatymą rėmė ir auko
jo lėšų įsigijimui lėktuvo.

Ir taip 1933 m. liepos 15 
d. iš New Yorko pakilo LI- 
TUANICA per Atlantą tie
siai į Kauną, į savo gimtąjį 
kraštą. Du žemaičiai, nar
sūs vyrai: kapitonas Stepo
nas Darius ir leitenantas 
Stasys Girėnas sugalvojo 
drąsų žygį savo tėvynės 
Lietuvos garbei. Abu buvo 
vos 36 metų amžiaus.

Viso pasaulio lietuvių šir
dys virpėjo iš džiaugsmo ir 
baimės, kad primityvus lėk
tuvas tokį pavojingą ilgą 
kelią atlaikytų. Sujudo ne 
tik visa Lietuva, viso pa
saulio lietuviai, bet ir visas 
pasaulis laukė tų dviejų did
vyrių žygio pabaigos. Lie
tuva, o ypač Kaunas ruošė 
jiems garbingą sutikimą.

Jie Atlantą jau perskri
do, kokia laimė, koks bus 
džiaugsmas, kai kelionė bus 
baigta. Lėkė žinios per pa
saulį, kokią garbę jie pa
tirs ir kaip džiūgaus Lietu
va, skriejo žinios iš lūpų į 
lūpas. Bet, Kaune laukianti 
minia neberimsta, juda, dai
ros, veiduose šypsenos ma
žėja, nyksta, žiūri laiką ir 
skaičiuoja, o lėktuvo vis 
nėra. Tik staiga minia suju
do, sukruto, veidų išraiškos 
nebe tos, kai iš radijo prabi
lo; LITUANICA sudužo ir 
didvyriai neatskris.

Jų lėktuvas nukrito jau 
prie pat slenksčio į tėvynę 
liepos 17 dieną, Soldino miš
kuose Vokietijoj. Jie nu
skrido toliau už Lindbergą, 
bet garbės tos nepajuto, ją 
paliko lietuvių tautos kartų 
kartoms.

šis drąsus ir tragiškas 
žygis giliai sujaudino visą 
Lietuvą ir visame pasaulyje 
gyvenančius lietuviuh. Pa
saulio spauda ir kiti to lai
ko informaciniai šaltiniai 
per dienų dienas garsino tą 
įvykį. Nebuvo istorijoje ki
to tokio įvykio, taip smul
kiai ir plačiai išgarsinusio 
Lietuvą, kaip šis lakūnų žy
gis ir jų tragedija. O kodėl 
tokia tragedija įvyko ir 
šiandien tebėra neaiški pa
slaptis.

Jų kūnai buvo parvežti į 
Kauną. Pamaldas laikė ar
kivyskupas Skvireckas. Lai
dojimo iškilmėse dalyvavo 
visa Lietuvos vyriausybė, 
kariuomenės daliniai, apie 
80 organizacijų ir apie 60 
tūkstančių žmonių. Lėktuvo 
likučiai padėti Karo muzie
juje Kaune. Lietuvai užuo
jautą pareiškė visa eilė val
stybių.

Lietuvių tauta ir išeivija, 
įvertindama ir pagerbdama 
savo didvyrius, kad jų var
das nemirtų kartu su jais, 
pastatė paminklų Lietuvoje 
ir čia Amerikoje didesnėse 
lietuvių kolonijose. O kry
žius ir didžiausias pamink
las stovi Soldino miške. Jų 
vardais pavadino organiza
cijas, rašytojai, poetai, mu
zikai sukūrė jų garbei kū
rinių. Daiilininkai ir skulp
toriai — paminklų projek
tus. Lietuvos paštas išleido 
seriją pašto ženklų jų var
dais. Ir taip kasmet ligi šiol 
jų vardas nėra pamirštas. 
Lietuviai, kur jie begyven
tų tą istorinę dieną iškil
mingai pamini. Sekančiais 
metais bus 50 metų ir jau 
dabar Amerikos Lietuvių 
Tarybos iniciatyva ii’ kitų 
organizacijų pastangomis 
pradėta rūpintis, kad Ame
rikos pašto vadovybė išleis
tų jų vardais pašto ženklų 
seriją.

Lietuvos atstovo dr.. 
S. A. Bačkio žodis į 
Lietuvą per RADIO LI- 
BERTY, ryšium su 
JAV Prezidento pro
klamacija 1982. 6. 14 
d. dienos — BALTŲ 
LAISVĖS DIENA.

Brangūs Tautiečiai,
Kiekvienais metais lietu

viai gyveną laisvajame pa
saulyje primindavo visiems 
Sovietų Sąjungos neteisėtą 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos okupaciją 1940 m. birže
lio mėnesį ir taip pat žiau
riausius tų tautų žmonių 
trėmimus, pradėtus 1941 m. 
birželio 14 d.

šiemet lietuviai, latviai ir 
estai ne be vieni tai pasau
liui pasakys. Du svarbūs 
įvykiai parems Pabaltiečių 
mintis, primindami Sovietų 
Sąjungos neteisėtus veiks-

Kapitonas Steponas Da
rius ir leitenantas Stasys 
Girėnas abu Lietuvoj gimę, 
Amerikoj augę lakūnai. Jų 
gyvenimo pavyzdys rodo 
vispusišką patriotizmą ir 
meilę savam kraštui, nes 
gyvendami svetur ne tik ne- 
suamerikonino savo pavar
džių, bet net gi dar sulietu
vino iš Darašiaus padarę 
Darių, o iš Girskio — Girė
ną. Jie pasižymėjo dideliu 
ryžtu ir nepalūžo sutikda
mi daug kliūčių besiruošiant 
tam žygiui, kuriam neleng
va buvo gauti JAV lietuvių 
visuomenės pritarimą ir 
moralinę paramą. Jie važi
nėjo po lietuvių kolonijas ir 
įrodinėjo to žygio, jei bus 
laimėtas, rekišmę ir svarbą 
Lietuvai.

Kiekvienam, ypač jau
nam lietuviui, dėmesio ver
tas ii' jų asmeninis gyveni
mas, daugiausia skirtas jų 
žodžiais tariant, mažai ir 
dar jaunai Lietuvai, nors jie 
gyveno dideliam ir turtin- 
kam krašte.

Jie žuvo, bet jų vardai li
ko įrašyti ne tik į Lietuvos, 
bet ir į tarptautinės aviaci
jos laimėjimų istoriją. Tas 
sukaktis turėtų minėti jau
nimas arba bent jose akty
viai dalyvauti, nes juk Li- 
tuanicos testamento žodžiai 
skirti lietuviškam jauni
mui:

"Lituanicos laimėjimas 
tesustiprina jaunųjų Lietu
vos sūnų dvasią ir įkvepia 
juos naujiems žygiams. Li
tuanicos pralaimėjimas te
gu auklėja jaunų lietuvių 
atkaklumą ir ryžtą, kad 
"Sparnuotas Lietuvis’’ bū
tinai įveiktų klastingąjį At
lantą Tėvynės Lietuvos gar
bei."

Darius ir Girėnas tragiš
kai žuvo, bet jaunajai Lie
tuvai skirtas žygis visiems 
laikams ateinančioms kar
toms įprasmino jokių audrų 
gyvenimo nepalaužiamą pil
ną idealizmo — Lietuvio 
Simbolį. (eč)

Baltic Freedom Day
H y the Presidenl of the United Statės of America

A Proclamation

The independence of Lithuania. Latvia. and Estonia was exlinguishcd in 1939 
as a result of.a nefarious deal struck between the Soviel Union and Nazi 
Germany. Hitlcr handed Stalin Ihe three Baltic republies as a bonus to secure 
his cooperalion in Ihe destruclion of Poland and to obtain a secure easlern 
frontier vvhich enabled him to launch vvar against the vveslern demoeracies 
Subse(|uently. hundreds of Ihousands of Baltic nationals were deporled to the 
Soviet IJnion where many of Ihem perished in prisons and forced labor camps. 
The darkest day of that great human tragedy occurred on June 14. 1941. when 
their Komes and jobs were laken by Russian selllers.
Todav. some of the survivors of these mass deportations are cilizens of Ihe 
Uniled Statės. Their aspirations for a beller future for the peoples of F.stonia. 
Latvia. and Lithuania have helped to bring new meaning to our nation's 
r.ommilmenl to freedom for all people. I he United Statės has never. over Ihe 
inlervening forty-one years. recognized Ihe forcible incorporalion of Ihe Baltic 
statės inlo Ihe Soviel Union.
As a nalion. we remain dedicated to Ihe furlherance and preservation of the 
fundamentai human rights and frecdoms of all people and lake note on this 
special day of our hope Ihal the blessings of liberly will one day be parl of Ihe 
national life of the courageous people of Estonia. Latvia. and Lilhuania.
The Congress of the United Statės by Senate Joint Resolulion 201 has author- 
ized and reųuesled Ihe Presidenl lo proclaim June 14 as Baltic Freedom Day.
NOW. THEREFORE. I. RONALD REAGAN. Presidenl of Ihe Uniled Slales of 
America. do hereby designate June 14. 1982. as Baltic Freedom Day. I call upon 
Ihe people of Ihe United Slales to reaffirm their belief and hope that the 
citizens of Latvia. Lithuania. and F.stonia and of all nations wj|| one day 
nchieve Ihrough peaceful means the goals of demoeratie freedom and self- 
determinalion.
IN VV1TNESS VVHEREpF, I have hereunlo sel my hand this 14th day of June. 
in the year of our Lord ninelecn hundred and eighty-tvvo. and of the Independ
ence of the Uniled Statės of America the two hundred and sixlh.

JAV Prezidento R. Reagano proklamacija, skelbianti bir
želio 14 Pabaltijo laisvės dieną.

mus, rodančius, kaip Sovie
tai negerbia savo pasirašy
tų iškilmingų pasižadėjimų. 
1982 m. gegužės 21 d. JAV 
Prezidentas savo telegra
moje Baltų Amerikiečių 
Laisvės Lygai taip pareiš
kė:

"Jungtinės Amerikos Val
stybės tebepripažįsta lais
vas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybes ii- nieka
da nepripažins prievartinio 
šių respublikų inkorporavi
mo į Sovietų Sąjungą. Mes 
tvirtai esam įsipareigoję 
laisvo apsisprendimo princi
pui ii’ visų žmonių teisei pa
sirinkti tokią valdžios lytį, 
kurioje jie nori gyventi.”

šiandieną Prezidentas 
Reagan, gavęs iš JAV Kon
greso jungtinę 201 rezoliu
ciją, Senato priimtą 82. 6. 9 
d. ir Atstovų Rūmų 82. 6. 
14 d. pasirašė Proklamaci
ją, skelbiančią 1982 m. bir
želio 14 dieną — BALTŲ 
LAISVĖS DIENA. Toje re
zoliucijoje pasakyta, kad 
"JAV Kongresas pripažįsta 
pastovų Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos tautų troškimą ir 
teisę į laisvę ir nepriklauso
mybę nuo Sovietų Sąjungos 
valdymo, apgailestauja, kad 
Sovietų Sąjunga atsisako 
pripažinti Baltijos Respub
likų suverenitetą ir paten
kinti jų teisėtus reikalavi
mus nepriklausomybės nuo 
svetimųjų valdymo ir prie
spaudos ir kad 1982 m. bir
želio 14 d., sukaktis masi
nių Baltų trėmimų 1941 m. 
iš jų tėviškių būtų atžymė
ta BALTŲ LAISVĖS DIE

NA, kaip simbolis Ameri
kiečių Tautos solidarumo su 
pavergtų Baltų Tautų aspi
racijomis ir kad JAV Prezi
dentas autorizuotas ir pra
šomas paskelbti, kad tą 
BALTŲ LAISVĖS DIENA 
būtų atitinkamai paminė
ta.’’

JAV Kongreso išvardytos 
rezoliucijos priėmimas ir 
Prezidento paminėta pro
klamacija rodo, kad JAV 
vyriausybė, Kongresas ir 
gyventojai atiduoda pagar
bą pavergtosioms Lietuvių, 
Latvių ir Estų tautoms ir 
solidarizuoja su jomis jų 
siekimuose laisvei ir nepri
klausomybei atgauti. Kartu 
tai rodo, kad BALTIJOS 
VALSTYBIŲ LAISVĖS BY
LA TEBĖRA GYVA, kad 
JAV primena ją visoms 
tautoms savo tvirta laiky
sena ir pareiškimais. BAIG
TŲ LAISVĖS DIENA yra 
reikšmingas ir svarbus įvy
kis, kuris sustiprina mūsų 
viltis laisvės byloje į švie
sesnę ateitį.

• Ann Jillian-Jūratė Nau
sėdaitė televizijos aktorė, 
buvo prašyta N. Y. filatelis
tų draugijos, kad įsijungtų 
į Dariaus-Girėno pašto žen
klo akciją, kad ji pati para
šytų paštų valdybai ir kas 
kitų paprašytų tai padary
ti. Dabar ji atsakė gražiu 
laišku New Yorko filatelis
tų draugijai, kad ji tai pa
darys su malonumu. Taip 
pat ir kitus paragins, kad 
būtų pagerbti lietuviai la
kūnai — Darius ir Girėnas.
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Lietuvių laimėjimai Caracas 
tarptautiniame festivalyje

Trečias Tarptautinis tau
tinių šokių festivalis Vene
zueloje įvyko Caracas mies
te, gegužės 23 dienų. Festi
valyje dalyvavo 17 šokių 
grupių, kurios atstovavo 
Pietų Amerikos ir Europos 
folklorą. Pabaltiečiai šiame 
festivalyje turėjo net du 
laimėjimus: festivalio kara
liene buvo išrinkta latvaitė 
Laura Vitols, kuri dėvėjo 
puošnius, autentiškus, šio 
šimtmečio pradžioje gamin
tus latviškus rūbus ir šokių 
varžybose lietuviai nusine
šė trečios vietos trofėjų.

Festivalio reikšmė
Norint suprasti, kodėl šis 

Venezuelos festivalis yra 
mums svarbus ir reikšmin
gas, reikia visų pirma atpa
sakoti jo istorijų.

Įsteigė festivalį 1979 me
tais Venezuelos labai stip
ri portugalų kolonija. Tiek 
Portugalijoje, tiek Ispani
joj tautiniai šokiai yra jau 
nuo XIX amžiaus laikų 
rimtų mokslinių studijų ob
jektas ir festivalis buvo 
įsteigtas tam, kad puoselėti 
rimtų tautinio folkloro iš
laikymą.

Steigiant festivalį buvo 
nutarta, kad festivalio metu 
įvyksiųs tarptautinis folklo
rinių šokių konkursas turės 
būti reiklus ir, kad teisėjų 
komisijų turės sudaryti ži
nomi šokio ir folkloro spe
cialistai. Konkurso laimėto
jui būsią pavesta organizuo
ti sekančių metų festivalį 
su leidimu imti visų festi
valio pelnų, sau. Kadangi 
jau nuo 1980 metų buvo 
pastebėta, kad festivalį ap
lanko kasmet tarp 8,000 ir 
10,000 žiūrovų, kurie ten 
praleidžia visų dienų, valgo 
parduodamus ruošėjų tau
tybės valgius, žiūri šokių 
spektaklius, tai teko daryti 
išvadų, kad vien maisto ir 
spektaklio bilietų pardavi
mas duoda laimėjusiai gru
pei labai stambų pelnų.

Premijų yra skiriama 
trys: pirmųjų premijų lai
mėjusieji organizuoja se
kantį festivalį ir ima pelnų 
sau. Antrų ir trečių vieta 
laimėjusieji piniginio pelno 
neturi, bet lieka garbė, kad 
kietose varžybose buvo išei
ta į pirmąsias vietas. Na, o 
varžybų kietumų bematant 
nulėmė vilionė uždirbti šim
tatūkstantinę sumų, jei lai
mėsi pirmų vietų, šiandienų, 
dauguma grupių ruošiasi 
festivaliui ištisus metus, 
gauna savo ambasadų para
mų, net išrašo specialius 
mokytojus. Į salę kiekviena 
tautybė žiūrovais atsiveda 
savuosius, o tie šauksmais 
ir plojimais stengiasi įtai
goti jury komisijų.

Pabaltiečiai Venezueloje, 
neturi nei ambasadų, nei 
gausių tautiečių "plojikų”. 
Kaip pasakė vienas mūsų 

šokėjas: "Mes kopiame į 
žymiai statesnį kalnų, negu 
visi kiti. Kai mes išeiname 
į scenų- niekas mums ne- 
ploja, bet už tai, kai užbai
giame šokį, mums ploja vi
sų tautybių žiūrovai kaip 
vienas žmogus”.

šiais metais, festivalyje 
pirmas dvi vietas nusinešė 
dvi skirtingos Ispanijos pro
vincijos, kurios, tarp kitko, 
turi abi labai senų tautinių 
šokių tyrimų ir surašinėji
mų tradicija: Asturija (pir
ma vieta) ir Katalunija 
(antra vieta). 'Lietuva lai
mėjo trečių vietų.

Festivalį šiemet organi
zavo praeitų metų laimėto
jai vengrai. Tai būta nema
žo įvykio, su plakatais iš
klijuotais sostinėje ir svar
besniuose centrinių provin
cijų miestuose, su skelbi
mais spaudoje ,su tvirta bi
lietų pardavimo kampani
ja. Pats šokių konkursas su
silaukė reportažų didžioje 
sostinės spaudoje (dienraš
čiuose ”E1 Nacional”, ”E1 
Universal” ir ”The Daily 
Journal”), TV žinių filma
vimo ir video juostos įrašy
mo. Festivalio spektaklį sce
noje pravedė žinomi TV ani- 
matoriai. Tuo tarpu jury 
komisijoje teko matyti val
diško Venezuelos Tautinio 
folkloro instituto direkto
rių, pasaulinio erarso folklo
ro spcialistę-šokėjų Yolan- 
da Moreno ir kitas panašaus 
lygio asmenybes.

Festivalį aplankė, pagal 
organizatorių duotus skai
čius, tarp 9,000 ir 8,000 
publikos. Konkurso metu sa
lėje tilpo 4,000 žiūrovų.

Lietuviai festivalyje
Rodomus festivalyje šo

kius tenka skirstyti į dvi 
grupes: dienos metu vyks
tantį spektaklį su įvairiais 
šokiais ir popietinę konkur
so dalį, kurios metu kiek
viena tautybė parodo tiktai 
vienų, konkursui paruoštų, 
šokį.

Dienos metui lietuviai 
paruošė ištisą kelių šokių 
montažų, i kurį buvo įpinta 
Mikita, Subatėlė ir žekelis. 
Konkursui buvo paruoštas 
Gyvataro šokis.

Įdomu yra tai, kad per
nai A. žalnieriūnaitės-Ro- 
bertson vadovybėje Valen- 
cijos miesto lietuvių "Vai
vorykštė” laimėjo konkur
se trečios vietos trofėjų su 
Malūno šokiu, o šiemet Aro 
Mažeikos vadovaujama kita 
lietuvių grupė, Caracas jau
nimas, gavo irgi trečios vie
tos trofėjų už Gyvataro šo
kį. Kitaip tariant: du metus 
iš eilės lietuviai laimėjo 
trofėjų, nors kiekvienų kar
tų konkursavo skirtinga lie
tuvių tautinių šokių grupė.

Patys šokėjai šiemet man 
pasakojo, kad jie bijoję, jog 

sušoksią ypatingai blogai. 
Kaltino jie visų dienų tru
kusius pasirodymus, nuo
vargį ir ypač laukimų. Trau
kiant numerius dėl pasiro
dymų eilės, lietuviams iš
puolė paskutinė vieta. Kon
kursas tęsėsi ilgai, žiūro
vais salė buvo perpildyta, 
atėjo vakaras ir nuo anks
tyvo ryto vargę šokėjai jau
tėsi kaskart labiau įerzinti. 
Veikė ir tas, kad varžybose 
dalyvaujančios kitos grupės 
su kiekvieno šokiu pasirodė 
labai stiprios, pav. Meksi
kos šokėjai be abejonių bu
vo profesionalai, Venezue
los šokėjai buvo pajėgios 
Teresa Carreno Fundacijos 
nuolatinė trupė ir pan. Lie
tuviai laukė, žiūrėjo, ir nu
stojo vilties ką nors laimė
ti. Jaunesnės mūsų šokėjos 
pradėjo nebeatlaikyti nervi
nio spaudimo ir "veteranai” 
turėjo jas visaip gaivinti. 
Kai pagaliau atėjo lietuvių 
eilė, jie įšoko į scenų nešini 
didelio įtempimo, kuris at
sileido bešokant. Toks bent 
buvo pačių šokėjų pasakoji
mas.

Kitokį pasakojimų girdė
jau iš vienos festivalio or
ganizatorės, vengrės. Josios 
žodžiais lietuviai užvaldė 
scenų su tokiu laisvumu, iš 
jų tryško tiek jaunatviško 
gyvenimo džiaugsmo, jog, 
josios manymu, ši detalė 
nusvėrė teisėjų palankumų 
tokiose varžybose, kuriose 
visos grupės šoko be prie
kaištų.

Atrodo, kad lietuviams 
daug padėjo, tiek pernai su 
Malūnu, tiek šiemet su Gy- 
vataru, paties šokio vienti
sumas ir struktūrinis tobu
lumas. Antai nepaprastai 
gerai susišokę kroatai, ku
rių puikus pasiruošimas lei
do jiems tikėtis pirmosios 
vietos, atsidūrė aštuntoje 
vietoje vien todėl, kad jie 
varžyboms suklijavo kelių 
skirtingų šokių įspūdingiau
sias figūras. Tokia "kombi
nacija” labai nešė publikų, 
bet jury komisija ją paste
bėjo ir jos nepripažino. Pa
našus nepasisekimas lydėjo 
ir puikiai šokančius grai
kus, kurie neatsilaikė pa
gundai įpinti populiarių 
”Zorba the greek” filmos 
muzikinę temą į savo šokį.

Visais atvejais išėjo taip, 
kad šiose labai kietose var
žybose, ant scenos stovėju-

OPPORTUNITY 
FOR REGISTERED NURSES 

REGISTERED NURSES FOR ALL SERV1CE8 4 ALL SHIFTS 
RN OPPORTUNITIES — NEW HOSPITAL: Ukevood Hospital of 
Morgan City, Louisiana moved into its new, 168-bed facility in July, 
1981. This etate of the art eųuipped hospital offers many advancement 
opportunities. We need staff and supervisor nurses to progresą with us. 
The minimum annual starting salary for graduate nurses is 821,000 
(810.10 an hour) for • BS in nursing. Ali salaries are commensurate with 
ezperience. In addition, Lakevvood Hospital offers a generous shift dif- 
ferential, weekend bonus, and an eacellent fringe benefit prognun. 
Morgan City is located in the southern coastal pert of the stata, and is 
just 90 miles from New Orleane. If you are looking for a chance to ad- 
vance, and would likę to work in a beautifully eųuipped hospital with 
friendly profesaional staff, write or call “collect’ ’ today. Contact:

LA KEWOOD HOSPITAL 
Personnel Director 

P.O. Drawer 2308, Morgas City, La. 70381 
(504) 384-2200 Extension 425

Come grotu uiith tu. — EOE

MIRGA BANKAITYTĖ VENEZUELOJE...
(Atkelta iš 1 psl.) 

te Sandra Saldyte. Sutuok
tuvių apeigas atliko specia
liai atvažiavęs kun. A. Sau- 
laitis ir per visų apeigų lai
kų Mirga koplyčioje švelniai 
kankliavo.

Sekančių dienų, sekma
dienį, po lietuviškų pamal
dų Caracase įvyko trumpas 
birželio išvežimų paminėji
mas, kurį palydėjo Mirgos 
kanklės. Ne vienas prisipa
žino man paskui ašarų nu
braukęs, kai Mirga kanklia
vo "Lietuva brangi”.

Dar dvi dienos, ir mudvi 
su Mirga keliavome į numa
tytąjį Caracas valdiškos 
muzikos mokyklos koncertų. 
Išvažiuojant į mokyklų, no
rėjau kunigui Saulaičiui pa
sakyti, kad bent žvakelę už
degtų ir poterėlius sukalbė
tų dėl mudviejų pasisekimo, 
nes numačiau, kad mums 
nebus lengva.

Iš tiesų, pirmam Mirgos 
svarbesniam koncertui Ca
racase daugiau sunkumų 
užkrauti turbūt nebuvo ga
lima. Labai aukšto prestižo 
”Juan Manuel Olivares” 
vardo muzikos mokykla yra 
nuo seno susispaudusi nedi
deliame name, kuriame ne
besutelpa nei mokiniai, nei 
koncertai. Mėnesiniai mo
kyklos koncertai su paskai
tomis vyksta stogu uždeng
tame viduriniame ”patio”, 
kuriame susigrūda viso
kiausio amžiaus mokiniai 
(pradedant nuo vaikų), pro
fesoriai ir svečiai. Mirgos 
koncertas buvo numatytas 
paskutinis šiais mokslo me
tais. Jis turėjo lydėti trum
pą paskaitų apie kankles.

Mudviem reikėjo supažin
dinti publikų su Lietuva ir 
su kanklėmis, parodyti kan
klių muzikos nueitų kelių 
nuo primityviausių raudų ir 
sutartinių, per pentatoninį 
graikų dorinėje gamoje 
naudotų dainų stilių iki mo
dernių kanklių atsiradimo. 
Į galą, reikėjo įrodyti, kad 
modernios kanklės yra sa
varankiškas, dideles muzi- 

sių trijų didelių trofėjų tre
čiąjį, nusinešė antrus me
tus iš eilės ne kas kitas, 
kaip lietuviai.

Jūratė Statkutė de 
Rosales 

kines galimybes turintis 
koncertinis instrumentas.

Dar Mirgai Clevelande 
bebūnant pasiunčiau jai pa
ruoštos paskaitos griaučius 
ir siūlomų primityvios mu
zikos pavyzdžių užuominas. 
Mano užuominas maestro 
Mikulskis, nors būdamas li
gonio patale, energingai nu
braukė ir jų vietoje davė 
Mirgai jo paties parinktus 
pavyzdžius. Geresnio pata
rimo Mikulskis negalėjo 
duoti: kai jo duotą, labai 
savotišką ir savito stiliaus 
pavyzdį Mirga pakankliavo, 
iš publikos, t. y. muzikos 
žinovų veidų, supratau, kad 
Mikulskis žinojo, ką jis da
ro ii’ ką jis davė.

Pasisekė mums stebėti
nai gerai. Mirga kankliavo 
puikiai ir jos paskutinis pa
rinktas veikalas, Mikulskio 
"Girios idilija” iš tiesų pa
rodė, ką galima išgauti iš 
modernių kanklių.

Kai koncertas pasibaigė, 
pilnos salės stačių žmonių 
plojimas buvo ilgas ir kom
paktinis, man jis išrodė lyg 
mūras plojimų. Paskui pub
lika puolė klausinėti, kada 
bus sekantis Mirgos koncer
tas.

Pirmas svarbesnis Mirgos 
koncertas Caracase pasise
kė. O toliau — tai bus kaip 
Dievulis duos ir kaip Mirga 
pakankliuos.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED RESPIRATORY 

THERAPY TECHNICIAN 
to work and iive in a small congenial 

community.
This is your opportunity as a giadu- 
ate or experienc,ed Tech to join a 
progressive health care team. Locat- 
ed in a beautiful recreational area of 
N. W. Wisc., our 70 bed JCAH ac- 
credited hospital has expanding PT 
service**. Excellent salary čc benefit 
package. Contact Lolita Parks, !n- 
dianhead Medical Center (formarly 
indianhead Memorial Hospital), 215 
4th Avė. West Shell Lake, Wis. 54671.

An Equal Opportunity Employer 
(27-29)

OPPORTUNITY FOR
RN’s/LPN’s

7-3, 3-11, full and part-time positions 
available. Competilive salary, full 
range of benefits. Intercsted indivi- 
duals should contact: 

314-227-5070
For interview appointmenl: 

CLAYTON HOUSE HEALTHCARE 
12S1 E. Clayton Rd. 

Manchester, Mo. 63011 
Equal Opportunity Employer 

(24-27)

KNITTER OPERATOR
Excellent opportunity for experienced 
operator on circular Jacquard TA4. 

The Lion Knitting Mills Co. 
3256 West 25 Street 

Cleveland, Ohio 
216-351-5137

(27-291

KNITER MECHANIC
Exceilent opportunity for experienc.ed 
mechanic on circular Jacquard TA4. 

The Lion Knitting Mills Co. 
3256 West 25 Street

Cleveland, Ohio 
216-351-5137

(27-29)

Envelope Machine 
ADJUSTERS

National envelope company in Hous- 
ton seeks adjusters w/expr. on Snvthe 
LO, M. ans SO machines. Ercellent 
pav & many fringe benefits Call 
collect Wavne Michael. 713-747-481)0. 
MAILWĖLL ENVELOPE CO.

7400 ARDMORE ST.
HOUSTON, TEXAS 77054 

Equal Opportunity Employer M/F 
(27-33)

ENGINEER
Manufacturing engineer BSME/BS1E 
required tvith 3 lo 5 years experience 
in manufacturing. Skilled in tool- 
ing/fixture design, procedure writ- 
ing, methods/standards and training. 
"Uompetitive vvages and benefits. Ke- 
location paid. Send resume to or call 
Bcn Callis, EXPLOSIVE TECHNOLO- 
GY 1NC., P. O. Bok KK, Fairfield, 
Calif. 94533. Phone 707-422-1880.

EOE M/F
(23-26)
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APVOGTU MIRUSIŲJŲ UŽUOJAUTAI
Kaip dabar vis dažniau re

gime, vieni mūsų tautiečiai 
per Viešpaties nepaliaujamą 
malonę susilaukia ilgo am
žiaus ir dar patys save aprašo, 
o kiti, nerūpestingiau gyvenę, 
daug anksčiau su visais nuo
pelnais tyliai nužengia į kapų 
smėlį, nepalikdami nei savo gi
mimo metrikų. Ir atrodo, kad 
nieko čia nėra nuostabaus, nes 
tokią ‘prasilenkimo valandą’ 
mums visada belieka tik amži
nasis vienas kito atminimo liū
desys.

Deja, ne visai taip. Kasdie
ninė patirtis kartais . liudija, 
kad mūsųtarpe esama ir tokių 
gudrių pelėdgalvių, kurie net 
ir iš nabašninko 4ąr sugeba iš
spausti sau bent moralinę nau
dą.

Pavyzdžiui, dar grabo- 
riaus koplyčioje tokiam gud
ruoliui šauna į galvą mintis, 
kad dabar kaip tik yra pui
kiausia proga pasisavinti velio 
nio nuopelnus, pasigražinti 
jais savo paties praeitį, pagau
sinti jais savo didvyriškus žy
gius, o savo šunybes pakišti nu 
mirėliui po velėna. Juk velio
nis jau visties neiškeis savo gra 
sinančio kumščio iš po antka
pio ir neparašys protesto laiško 
į laikraščius! Tad kodėl ne
įsprausti į savo biogra
fiją, kad šį, be artimųjų 
amžinai atsisveikinusį veikėją 
kadaise savo krūtine dengei 
nuo kulkų laisvės kovos linijo
se, kad jį ištraukei iš enkave

distų ir geštapininkų nagų, 
kad išnešei dar gyvą ant savo 
pečių per bombardavimus, 
kad varge paskolinai jam 
stambią sumą, kurios negrąži
no — nors tikrovėje visa tai bu
vo atvirkščiai ...

Yra mėgstančių po šerme
nų įrikiuoti velionį į savo par
tiją, įdėti į nabašninko burną 
savo žodžius, kurių jis niekad 
nepasakė, ar sukurti apie jį 
pikantišką istoriją, kurios nie
kad nebuvo. Juk dar ir šian
dien kiek yra tokių ‘iškilių’ 
mūsų tautiečių, kurie su, am
žiną atilsį, visais mūsų prezi
dentais gėrę konjaką, ministe
riai klausdavę jų nuomonės, 
aukštuomenės ponios ateida
vusios pas juos ‘pasiguosti’, o 
su įžymiais poetais jie mylėję 
net tą pačią merginą ...

Jokio moralo iš tokių nema
lonios tikrovės faktų šį kartą 
net nebandysime išvesti. Šia 
proga tiktai gyvųjų apiplėš
tiems mirusiesiems reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

ŽVILGSNIS | ATEITI 
ATEITIES ISTORIKO

Kadangi istorija yra gy
venimo mokytoja, tai gal 
pravaru būtų jau dabar pa
spėlioti, kaip atrodys bent 
paskutiniųjų laikų mūsų iš
eivijos kultūrinės ir politi

nės istoriko knyga, kurią 
parašys ateities Šapokos, 
Ivinskiai, Jakštai, Trumpos 
ir kiti. Mes manome, kad jo
je bus tokie svarbiausieji 
skyriai ir poskyriai:

Lietuviu tautinis atgimi
mas iš bado ir baimės Vo
kietijos stovyklose

Broli lietuvi, leisk po ta
vo lova bent vienai nakčiai 
priglausti galvą. Kiek jūsų 
lageryje ima amerikoniškų 
cigarečių už šnapso litrą? 
Ne, rupūže, j Ameriką tu 
neišvažiuosi, nes esi repa
triantas !

Atsikūrusio Vliko trisde
šimties metų civilinis karas

Valdžią paima prel. My
kolas Krupavičius. Vytauto 
Alseikos viešpatavimo lai
kotarpis. Dr. Kazio Bobelio 
diktatūra.

Diplomatijos šefo tvirto
vės puolimas

Versti-neversti, versti-ne- 
versti, po 35 metų — prie
šų ir gynėjų bendrom pa
stangom ją sustiprinti.

Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė

Reikalinga - nereikalinga, 
nereikalinga-reikalinga, po 
24 metų gyvavimo — reika
linga ir labai karinga.

Milijoninis Lietuvių Fon
das

Neįmanomas įgyvendinti. 
Po 24 metų praturtėjęs be
veik 3 milijonais dolerių — 
labai naudingas jo kriti
kams.

Lietuvių Enciklopedija
Nereikalinga, nes yra an

gliškų geresnių. Po 30 metų 
ir 36 tomų — kiekvienam 
labai reikalinga savo gimi
mo datai ir išpuoštai bio- 

| grafijai atsiminti.

Baigiamasis autoriaus žo
dis: Kur dingo atsarginėje 
JAV-bių Lietuvoje visi nar
sieji kovotojai ir patrijotai?

A.

KAI ANGELAI UŽMIEGA

Nėra šviesios tiesos, kai angelai užmiega, 
Nėra žavios doros ir po žvaigždžių skara, — 
Net prie dangaus dievų velnių pagundos bėga, 
O nuo moters aistros net ir tvoros nėra.

šventi šeimų namai ir karčiamų pašiūrė, 
Regi, lyg Sodoma jau pragaran garmės, 
O nekalta akis pro rakto skylę žiūri 
Ir semiasi jėgų iš nuodėmių gelmės.

Kai rods kovų giesmėm pašlovinta tėvynė, 
Guodiesi, jog taikoj liežuvis atsilsės, — 
Tamsoj vadam ant sosto stato vinį 
Ir laukia juokdamies kurs pirmas atsisės.

Net ir skaisti mūza, graudi našlė nabagė, 
Tokia reta reta svajų viešnia pas mus, 
Iš laurais užklotų senų poetų vagia 
Jaunystės sonete įamžintus posmus.

O kai ir man tada širdies jausmai apnuogę 
Ir lovoje glėby su angelais miegu, — 
Iš pūko patalų švelni rankytė sliuogia 
Prie mano pinigų ...

MUMS RAŠO
Pastaruoju, laiku esame ga

vę ir tokį laiškelį:

KUR MES EINAME?

Atleiskite už kokį čia pasi
taikantį netinkamą žodį ar 
ženklą, nes pirmą sykį rašau į 
laikraštį. O rašau dėl to, kad 
jau negaliu ištverti šiame jūsų 
naujame pasaulyje, nors iki 
šiol dar ir išlikau toks pat, kokį 
mane tėvelis ir motinėlė pa
gimdė ir užaugino tėvynėje, 
bet mano akys jau pilnos tokių 
regėjimų, kad, palengva artė
damas prie savo grabo, bijau 
ir dėl savo paties dūšios išga
nymo.

Na, tik pagalvokite. Mūsų 
kaime dar niekad nemačiau, 
kad netgi vyras su savo žmona 

viešai ant kiemo prie šeimynos 
bučiuotųsi, o čia piemenys lai
žosi po mano langais gatvėje, 
ir jaunas snarglys dar laiko sa
vo pusmergę apkabinęs už sė
dimosios.

Į pajūrį jau seniai negaliu 
išeiti, kad nebūčiau papiktin
tas, nes netgi senos mergos jau 
tik padvencka prisidengusios 
savo sarmatą.

O mūsų poetų raštų negaliu 
imti nė į rankas, po poros lapų 
nenusispjovęs, nes jie apgieda 
tokias kūno dalis, už kurių pa
minėjimą mano tėvelis net tris 
bernus išvijo dar prieš šventą 
Jurgį. Be to, kas antra giesmė 
tai vis ‘glamonė’, ‘glamonė’ ir 
‘glamonė’. O kas gi yra toji 
‘glamonė’? Argi ne tas pat 
griekas, kaip ir ant šieno ku
petos?

Kai dabar jau beveik kas
dien matau, kad jau ir kuni
gėliai tik su biznais švarkeliais 
o vienuolės ne tik pasikepu
sios andarokus, bet dar ir su 
šilkinėm pančiakom, tai taip 
ir norisi paklausti: ‘Gerbia
mieji, kur gi mes einame, pa
ties šėtono vedami už stimb- 
rio?’

Kleopas Neverdauskas 
St. Petersburg, Florida

Kartais atrodo, kad mūsų visuomenėje tėra tiktai pora vadovaujančių kiaulių, kurios 
savo garsiu žviegimu trukdė ii- rimtų žmonių susirinkimus, ir rimtą problemų svarstymą. Bet 
kai tik jas užkrutini, norėdamas sudrausti, tai iš nematomo žardžio pasipila tokia jų gausybė, 
kad išsigandęs prarandi bet kokią laimėjimo viltį. (Iš nusivylusio žurnalisto užrašų)

UŽSIENIO POLITIKOS

TEMOMIS

Kažkada jus saistė 
Šventa normų meilė ...
Jūs, vadai, pagarbūs 
Tautų sveikam kailiui, 
Kildami prieš peilio 
Dorą ašmeninę, 
Praktikavot dailią 
Teisę tarptautinę!

‘Ar dar kokį kvailį 
Baido ši kaliausė?’ 
Beginąs jus klausia 
Su šypsniu kaimyno: 
‘Ką jėga nusiausiu, 
Tas bylos teisiausiai 
Apie mano žygio 
Šlovę krištolinę!’

Stasys Liepas
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

Vliko pirmininkas Australijoje
Birželio mėn. Australijos di

džiųjų miestų lietuvius aplan
kė VLIKo pirmininkas dr. K. 
Bobelis. Jis taip pat lankėsi ir 
sostinėje Canberroje, kur bu
vo susitikęs su min. pirm. M. 
Fraser. Be savo pranešimų lie
tuviams, jis buvo susitikęs ir 
su Pabaltiečių, Pavergtų Tau
tų paskirais komitetais, su kar
dinolu Freeman Sydnėjuje, 
opozicijos vadu, bei paskirais 
parlamentarais. Taip pat jis 
kalbėjo ir per lietuviškųjų ra- 
dio valandėlių programas.

Jis plačiau papasakojo apie 
visą VLIKo veiklą, savo dar
bus ir kt. Paliesdamas Bend
ruomenės reikalus jis pasakė, 
kad VLIKas yra Lietuvių 
Bendruomenės tėvas, 1946 m. 
sukūręs ją. Jo pasakymu, 
VLIKą ir šiandien sudaro jau
ni žmonės ir VLIKo durys vi
suomet yra atviros Pas. Liet. 
Bendruomenei. Pirmininkas 
plačiau nušvietė VLIKo ir 
Bendruomenės išsiskyrimą ir 
daromus viešus priekaištus. 
VLIKui nesuprantama, kodėl 
Bendruomenė atsisako daly
vauti VLIKo siūlytuose išsiaiš
kinimo susitikimuose. Kalbė
damas per Sydnėjaus radio 
valandėlę jis pareiškė, kad 
VLIKą sudaro 13 lietuvių par
tijų ir Maž. Lietuvos ir 
Vilniaus krašto atstovai. Dau
gumai Australijos - ypatingai 
jaunesniųjų - lietuvių yra ne
suprantama, iš kur dabar yra 

tiek daug paskirų partijų lie
tuvių tarpe, kai pvz. Austra
lijoje tėra tik keturios didesnės 
ir keletas mažesnių politinių 
partijų.

VLIKo pirm. dr. K. Bobe
lio apsilankymas Australijos 
lietuvių tarpe buvo sėkmingas, 
Jis plačiai nušvietė esamą po
litinę padėtį, paaiškino esa
mus tarpusavio politinius ne
sutarimus, susitiko daug įta
kingų Australijos politikų ir 
Sydnėjuje bandė - ar pavyko, 
ar ne, nežinau - sutvarkyti 
Tautos Fondo nesklandumus, 
kai ilgametis jo įgaliotinis 
mons. P. Butkus buvo padary
tas ‘raudonu’ ir bandytas nu
versti.

Atsisveikindamas Sydnėjuje 
pirmininkas su žmona nuošir
džiai padėkojo visiems Austra
lijos lietuviams už jų malonų 
ir gražų priėmimą, pasakyda
mas, kad gal ir vėl labai grei
tai jis atsilankys į Australiją.

ATVYKSTA 
LAIMA BERZINYTE

Ryšium su busimuoju V-ju 
Pas. Liet. Jaunimo Kongresu, 
įvykstančiu 1983 m. JAV-se ir 
Kanadoje, į Australiją atvyks
ta Kanados PLJK atstovė Lai
ma Beržinytė. Ji čia bus nuo 
liepos 11 iki rugpiūčio 25 d. ir 
aplankys beveik visas lietuvių 
kolonijas, duodama praneši
mus apie busimąjį kongresą, 

seminarus ir kt. Iš Australijos 
numatyta 10 oficialių atstovų 
į kongreso studijų dienas.

LIETUVIAI BAIGMĖJE

Šiuo metu krepšinis Austra
lijoje yra labai aukšto lygio. 
Pusiau profesonalai australai 
ir profesionalai amerikiečiai, 
daugiausiai aukštaūgiai neg
rai, žaidžia National League 
krepšinio pirmenybėse, kurios 
kiekvieną savaitę vyksta paski
ruose Australijos miestuose. 
Šios pirmenybės yra labai po
puliarios, nes komandų žaidi
mas yra labai aukšto lygio. 
Sydnėjaus Krepšinio S-ga savo 
žiemos turnyre, prieš šių pro
fesionalų žaidynes, surengė In 
ternational Cup varžybas, 
kuriose dalyvauja 8-nių tauty
bių krepšininkai. Paskutinėse 
savo rungtynėse lietuvių ko
manda Kovas nugalėjo pusfi- 
naluose Nevv Zealand stiprią 
komandą ir finaluose žais su 
graikais dėl taurės.

SLAVA ZIEMELYTE 
AUSTRALIJOJE

Į Slavos Ziemelytės koncer
tą Sydnėjuje prisirinko pilna 
didžioji Lietuvių Klubo salė. 
Nors Australijoje jau buvo lan 
kęsi daug iškiliųjų Amerikos ir 
Kanados lietuvių dainininkų, 
tačiau apie S. Ziemelytę aus- 
traliečiai buvo labai mažai ką 
tegirdėję.

Koncertas praėjo labai paki
lioje nuotaikoje ir, ypatingai 
lietuviškųjų liūdnų dainų per
davimas solistės buvo atliktas 
labai gerai ir susilaukė gausių 
plojimų ir vėliau pakartojimo.

Solistei akompanavo mūsų žy
mioji pianistė Virginija Inkra- 
taitė. Po koncerto solistė buvo 
apdovanota gėlėmis ir Sydnė- 
jaus Apyl. pirm. dr. A. Mau- 
ragis, pasveikindamas ir padė
kodamas už puikų koncertą, 
įteikė dovanas. Vėliau sekė 
bendra vakarienė, kur mons. 
P. Butkus, pats būdamas že
maitis, gražiais žodžiais pa
sveikino ir pagyrė viešnią-že 
maitę S. Ziemelytę.

PASISEKUSIOS PARODOS

Birželio 6-tą dieną dviejose 
paskirose Adelaidės meno ga
lerijose įvyko lietuvių dailinin 
kų meno parodų atidarymas. 
Sydnėjiškė keramikė Jolanta 
Janavičienė turėjo savo paro
dą Kym Bonython galerijoje ir 
grupinėje ‘Octagon 82’ paro
doje dalyvavo skulptorė Ieva 
Pocienė ir tapytojas Jonas Ru- 
dzinskas.

J. Janavičienė savo parodo

KANADOS LIETUVIU DIENOS

je buvo išstačiusi 26 glazūruo
tus ir natūralaus molio ekspo
natus. Molis, daugiausiai, 
yra N. Zelandijos vietovės, tu
rintis gražius atspalvius. Bu
vo išstatytos vazos, amforos, 
lėkštės ir kiti darbai, kurie tei
kė labai gražų menišką pasi
gėrėjimą. Dauguma ekspona
tų buvo išpirkta.

Tapytojas Jonas Rudzinskas 
išstatė 8 aliejinius paveikslus 
ir 8 gamtovaizdžius, kurie 
parodo Australijos vaizdus, 
duodami gražų spalvingumą.

Skulptorė Ieva Pocienė išsta 
tė 14 eksponatų įvairaus dy
džio ir įvairių stilių.

IŠVYKSTU ATOSTOGŲ

Liepos pradžioje trims mė
nesiams išvykstu atostogų į 
Europą, kur lankysiuosi įvai
riuose kraštuose. Jeigu kas 
nors bus įdomaus - parašysiu, 
gi kitu atveju - iki pasimaty
mo po trijų mėnesių!

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOSPACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ibc.
(Licensed by Vnešpoayltorg) VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. T. 10019
Tel.; 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami pei; mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA*.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausiu audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:

Miami Beach. Fla. 3:1139-1201 17 St..................................................................................... 305 673-8220
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street ...................................................................................... 435-1654
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ....................   342-4240
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .................................................................... 633-0090
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ............................................   895-0700
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ......................................................................... 486-2818
Chicago, III. 60629 — 2608 \Vest 69 Street .......................................................................   925-2787
Chicago, III. 60622 — 2222 YVest Chicago Avė...................... ....... 312-227-4850^
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 Statė Rd......................................................................... (216) 845-6078

Detroit 12. Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .................................................................... 365-6780
Herkimer.N.Y. McKennan Rd........................................ .'....................................................... 315-866-3939
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ................................................................. 365-6740
Chester, Pa., 19013 — 2819 W. 3 St.........................................  :...........  302-478-2871

Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .................     385-6550
Nevv York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .....................................   674-1540
Nevv York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St............................................................................................. 475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Maršhall St................................................................. 215 VVA 5-8878
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy.......................................................602-942-8770
Rahvvav, N.J. — 47 East Milton Avenue .......................................................................   381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė..................................-........................................ 101-589-4464
South River. N.J. — 41 SVhitehead Avenue ..................................  257-6320

-Syraeuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ........................................................................... 475-9746

XXVII KANADOS LIETUVIŲ DIENŲ RENGIMO KOMI
TETAS. Sėdi iš kairės: B. Niedvaras, T. Keršytė, V. Piečaitis — 
KLB Montrealio apylinkės pirmininkas ir Lietuvių Dienų koor
dinatorius, J. Adomonytė, J. Šiaučiulis. Stovi iš kairės: D. Ma- 
liška, G. Vazalinskas, A. Staškevičius, R. Lukoševičiūtė, K. To
liušis, B. Staškevičius, D. Lukoševičius. Nuotraukoje trūksta: 
D. Vasiliauskienės ir G. Nagio.

šiais metais Lietuvių Die
nas ruošia Kanados Lietu
vių Bendruomenės Montre
alio apylinkė. Jos įvyks 
Montrealyje, ilgąjį savait
galį, spalio 8, 9 ir 10 dieno
mis.

Rengimo komitetas orga
nizuoja programą, kurioje 
numatomi sekantys įvykiai:

•— Penktadienį, spalio 8 
d., rengiamas poezijos va
karas per kurį bus galima 
pasiklausyti "žemininkų po
ezijos” pristatomos Kazio 
Bradūno, Henriko Nagio ir 
kitų dar kviečiamų poetų. 
Ta pačia proga, bus atidaro
ma retrospektyvinė Juozo 
Akstino, Vytauto Remeikos 
ir Telesforo Valiaus dailės 
paroda.

— šeštadienis, spalio 8 d.,

pasižymės puošniu ir gau
siai lankomu didžiuoju su- 
buvimu-baliumi.

— Sekmadienį, spalio 10 
d., iškilmingos katalikų pa
maldos įvyks šv. Kazimiero 
parapijoje, kuri šiais me
tais švenčia 75 metų įsikū
rimo sukaktį. Ta proga su
tiko dalyvauti vysk. V. 
Brizgys. Po pietų, seks pa- 
grininis Lietuvių Dienų 
koncertas, kuriame daly
vaus Kanados lietuvių an
sambliai, tautinių šokių 
grupės ir chorai atlikdami 
temą "Ijaisvės šauksmas” 
ir minint Maironio 50 metų 
mirties ir Krėvės 100 metų 
gimimo sukaktuves. Atsi
sveikinimo vakaras užbaigs 
Lietuvių Dienų programą.

CEAR & HOB CUTTER 
We are looking for 5-10 yrs. experience ln the sėt 
up and operation of BARBER COLMAN HOB MA- 
CHINES. If you are looking for a position where 
your expertise will be appredated you will be 
interested in tolking to us about this excellent 
opportunity. Good woriung conditions, good wages, 
complete fringe benefit package. Phone personnel 
manager (216) 965-4422 or apply in person.

^BETTCHER
IndustrieSę Ine.

St Rt to ari OMo Tantpike Birrintkais, Ohio
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Maironis • Lietuvos atgimimo
dainius EMILIJA ČEKIENĖ

Laiko tėkmėje gimsta ir 
miršta didieji tautų poetai, 
rašytojai ir kiti kūrėjai. 
Vieni iš jų būna visuome
nės užmiršti tuoj po mirties, 
nors jų kūryba tuo laiku 
buvo ir labai mėgiama. Ki
tų kūrėjų talentą tauta il
gai juo nesidomėjusi pri
pažįsta tik po daugelio me
tų.

O mūsų tautos atgimimo 
dainiaus Jono Mačiulio-Mai
ronio vardas liko nemirš
tantis visiems laikams. Ir 
dabar, minint 120 metų nuo 
jo gimimo ir 50 metų mir
ties Maironio kūryba tebė
ra gyva. Tos kūrybos dva
sia, gaivinusi tautą atgimi
mui, kėlusi iŠ apsnūdimo ir 
nevilties, formavusi sveti
mųjų valdomo lietuvio cha
rakterį, jo žodžiais tariant 
— kantriai viską iškęsti 
smūtkeliu pavirtus; nebijo
ti vargo kieto, nes be jo ga
lingi pūva”. Jis žadino lie- 
uviuose patriotizmą apsi
ginkluoti kieta ištverme, 
kantrybe ir nepaliaujama 
kova siekti Lietuvai laisvės 
iki galutinos tautos perga
lės. Jo kūryba buvo žinoma 
kiekviename Lietuvos kam
pelyje. Ir šiandien jis te
bėra gyvas tolimam Sibire 
ištremto lietuvio širdyje ir 
pavergtoj tėvynėj ir laisva
me pasaulyje gyvenančių 
bet kuriam krašte.

Maironio gyvenimas dar
bais buvo taip turtingas, 
kad jį apibudinti reiktų 
daug valandų kalbėti. Aš 
čia bandysiu nušviesti tik 
vieną, bet šiuo laiku gal 
svarbiausią jo kūrybos 
bruožą. Svarbiausią todėl, 
kad gyvename laikus, kada 
mūsų tėvynė vėl pavergta ir 
reikalingas Maironio ugnin
gas, gilus ir drąsinantis žo
dis į kovą už Lietuvos iš
laisvinimą ir lietuvio išliki
mą savo tautos sūnum ar 
dukra.

AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir Į užsienį —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

11745 Southwest Highway
Palos Heights, Illinois 60463

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312-448-7420
Savininkė 312-785-9393

Maironį vadiname mūsų 
tautinio atgimimo poetu to
dėl, kad jis savo kūryboje 
įkūnijo visos mūsų tautos 
ilgesį ir troškimus, išreiškė 
visos tautos nusistatymą — 
neapkentimą fizinės prie
vartos dėl dvasinės laisvės.

Maironio poezijoje reiš
kiamas skausmas dėl vargų, 
užgulusių lietuvį, bėgimas 
iš skurdžios dabarties į pra
eitį, kad susižavėti praeities 
didvyriais, žvelgimas į atei
tį su nepalaužiamu giedres
nės ateities tikėjimu, jog 
"atsibus tėvynės sūnūs”... 
Su tvirtu tikėjimu, realia 

ideologija Maironis drąsiai 
ir aiškiai prabilo į tautą. Ja
me pasireiškė didysis poeto 
talentas. Pirmasis eilėraščių 
leidinėlis pasirodė 1895 m. 
Tilžėje "Pavasario Balsai”, 
ir tas leidinys buvo papildo
mas ir kartojamas laidų 
skaičius.

Maironio kūryba išreiškė 
ne vien savo laikų kartos 
nusiteikimus, bet liko lietu
vių tautos dvasios ir gyve
nimo formuotoju. Jo kūry
binės įtakos neišvengė nei 
vėlesnės kartos iki šių die
nų. Jis buvo laisvės idealo 
šaukliu, o Lietuvai laisvę 
laimėjus Maironio balsas ta
po visos tautos balsu ir ne 
vien poezijoj, bet įvairiomis 
temomis raštų leidiniais.

Maironis buvo teologijos 
magistras, kunigų semina
rijos, vėliau akademijos 
profesorius ,tai vėl semina
rijos rektorius, kanaunin
kas ir t.t. Išėjęs dvasinį ir 
pasaulinį mokslą. Jo poezija 
buvo neišsemiamas tėvynės 
meilės šaltinis, jo kūrybiniu 
keliu žavėjosi ir sekė jauno
ji lietuvių karta, nes kūry
boje skelbiamos idėjos — 
pamilti savo kraštą, išlai
kyti savo krašto kultūrines, 
religines tradicijas, būti 
šeimininkais savo mažame 
krašte, o ne kokiais įna

miais, kad ir plačios sveti
mos valstybės. Tokios tuo 
laiku naujos idėjos jaunimo 
sielose tartum mėtė žaibus, 
kėlė verpetus, audrino jau
nimą, skleidė idealizmą ja
me. Tai buvo Maironio skel
biama tėvynės meilė.

Ir, nežiūrint į tai, savo 
gyvenimo laikotarpyje, jis 
laimėjęs dvasinio vado var
dą, bet, jo žodžiais tariant, 
nešiojos paslėpęs krūtinėj 
ska'usmo dūmas ...” Pasiro
dė neigiamų kritikų, ypač iš 
kairiųjų pažiūrų, bet, kai 
Maironio aureolė pradėjo 
blėsti Lietuvoje, tada ji 
stipriau ėmė reikštis išeivi
joje lietuvių tarpe. Į poeto 
jausmingus ir liūdnus žo
džius:

"Išnyksiu, kaip dūmas, 
neblaškomas vėjo

Ir niekas manęs nemi
nės !” atsakė Vidiškis ”Dar- 
bininko” laikraštyje 46 nr. 
1925 metais tokiais žo
džiais:

"Sakau tau, Maironi, 
garsus poete,

Didvyri, pegaso jojiks ...
Kuriam ant Parnaso puiki 

yr vieta,
Vards Tavo niekad 

nepranyks ...”
Bet, Maironio tikroji 

reikšmė dar labiau padidė
jo vėl sunkiomis tautai va
landomis, kai Lietuvą išti
ko 1940 m. sovietų okupaci
jos tragedija ir iki šių die
nų jo dainos ir eilės ėmė 
skambėti nauja gaida, seną 
ir jauną graudinti, stiprinti 
dvasioje. Maironis ėjo kartu 
su lietuvių tauta ir dabar 
jos neapleidžia nei paverg
toj tėvynėj, nei Sibiro trem
tyje nei čia laisvajame pa
saulyje.

PARDUODAMA
KOMERCINĖ NUOSAVYBĖ 
"NORTHERN LIBERTIES”. 

Atnaujinimui. Išskirtina galimybe in
vestavimui. Prieky krautuvė, 3 4 bu
tai. Gera vieta arLi miesto centro, 
skambinti FRYSTACKI AGENCY 
(215) 627-3886. (23-26)

Prano Lemberto plokštelė "Dainos, muzika ir gėlės” pri
statyta visuomenei Bostone 1982 m. gegužės 29 d. Nuotraukoje — 
poeto Prano Lemberto našlė Monika, pasirūpinusi plokštelės 
išleidimu, atžymint ir pagerbiant jos vyro 15 m. mirties su
kakti. Plokštelė,'kurios visos dainos — Prano Lemberto žo
džiams — bus pristatyta ir Los Angeles, Ca. — rugsėjo mėnesį.

K. Daugėlos nuotr.

IŠ LOS ANGELES NEOLITUANII 
PADANGĖS

Šiemet, sukankant 50 metų 
nuo neolituanų garbės nario 
Maironio-Mačiulio mirties, 
Los Angeles neolituanų buvo 
pasiryžta surengti atskirą aka
demiją šio mūsų tautos atgi
mimo dainiaus pagerbimui. 
Bet tuo pačiu laiku paaiškėjo, 
kad kita organizacija jau yra 
irgi neva užsiangažavusi pa
našiam paminėjimui (deja, 
bent iki šiol taip ir neteko dau
giau apie tai girdėti). Todėl 
neolituanai nutarė savo gar
bės narį pagerbti ir kartu 
Korp! 60 metų sukaktį pami
nėti 1982 m. lapkričio 20 d. 
O š.m. birželio 26 d. filisteris 
Vytautas Aleksandriūnas pa
rengė visą pusvalandį labai 
aukšto lygio radijo valandėlės 
programą, skirtą Maironiui. 
Per kelias minutes jis supažin
dino klausytojus su Korp! Neo- 
Lithuania nelengvu įsisteigi- 
mu 1922 m. ir tais laikais uni
versiteto rūmuose siautėjusia 
svetimtaučių įtaka. Tačiau 
naujai įsteigtoji korporacija 
buvo labai palankiai priimta 
lietuviškai patriotiškos inteli
gentijos, kurių tarpe buvo ir 
Maironis. Už tai 1928 m. Mai
ronis buvo išrinktas Korp! Neo 
Lithuania garbės nariu.

Priešatostoginėje sueigoje 
buvo plačiai tartasi Korporaci 
jos 60 metų sukakties reikalais. 
Buvo nuspręsta, apjungiant 
turimas pajėgas, viską sutelkti 
į specialią ‘Dirvos’ laidą, api
mančią apie 20-30 psl. ir porą 
straipsnių ‘Naujoje Viltyje’. 
Losangeliečiai pasižadėjo už
pildyti porą-trejetą puslapių 
ir finansinę paramą Korp. 
Vyr. Valdybai.

Surengtame baliuje skautų 
stovyklavietei paremti, Korp! 
pirm. A. Pečiulis įteikė $100 
auką, kuri buvo maloni staig
mena stovyklos vadovybei.

Korporacija buvo pirmoji ir 
iki šiol vienintelė organizacija 
šį jaunimo židinį parėmusi pi
nigine auka.

Iš savo kuklių išteklių vien 
tik šiais metais Korp! dar yra 
paaukojusi $100 Vasario 16 
gimnazijai ir po $25 ALTai, 
VLIKui ir radijo valandėlei.

Vyr. Valdybos rengiamoje 
iškyloje Tabor farmoje š.m. 
darbo dienos savaitgalyje, ža
da dalyvaut bent 3-4 korpo- 
rantai iš Los Angeles.

Sį rudenį yra pramatoma 
surengti iškyla-'initium sėmės 
tri’ kurioje nors sodyboje. Šios 
iškylose dalyvauja tik korpo- 
rantai su šeimomis ir jų kviesti 
bičiuliai, užtat jos yra taip 
mielos, šiltos ir šeimyniškos.

Per iškilmingą sueigą ir 
Korp! 60 m. sukakties minėji
mą 1982.IX.20, mūsų neolitu- 
niška šeima žada padidėti ke
liais naujais nariais. Taigi, 
krutame po truputį. (ab)

OPPORTUNITY FOR 
PHYSICIAN 

to work & live in a small congenial 
community for family practice. Ex- 
cellent opportunity for an aclive 
Reneral medical practice in rnral 
Soulhvvest Kansas. Fecililies ir.clude 
modern medical clinic and wull- 
equipped hospital in a friendly com
munity. For information contact the 

ADMINISTRATOR
MINNEOLA DISTRICT 

HOSPITAL
BOX 127 

MINNEOLA, KANSAS 67865 
(26-28)

OPPORTUNITY FOR 
EXPERIENCED 

REGISTERED NURSES 
FOR 188 BED GENERAL HOSPITAL 
MEDICAL UNIT 3-1 I 4c 11-7:30 Shiil 
SURGICAL UNIT 3-11 «c 11-7:30 Shift 

OR NURSES ALL SHIFTS.
Be a part of our propressive nursing 
leam. Minimum $9 per hour; higher 
rate commensurate with exporience. 
Shift differential. Excellent fringe 
benefit program.

Contact PERSONNEL DEPT.
CENTREVILLE TOWNSHIP 

HOSPITAL
5900 BOND AVĖ. 

CENTREVILLE, ILL. 62207 
618-332-3060, EXT. 3OI 

(23-29)
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Priekaištai ir pastabos

Senoji ir naujoji išeivija
Senosios ir naujosios lie

tuvių išeivijos santykiai: 
tarpusavio sugyvenimas, iš- 
kylę nesklandumai, bendra
darbiavimas, atseit, gero
sios ir blogosios medalio pu
sės, — paskutiniųjų trijų 
dekadų lietuviškoje spaudo
je užsimenamos tik prabė
gomis. Kadangi nuo savi- 
tario santykiavimo įvairių 
laiko etapų lietuvių emigra
cinių grupių priklauso ir 
mūsų, lietuvių, kaipo etni
nės grupės, prestižas ir 
ateitis, tad ar nebūtų pra
vartu tuo klausimu ir pla
čiau pasisakyti.

Atvažiavę į šį kraštą, ge
raširdžių senosios išeivijos 
lietuvių ir jų stiprių orga
nizacijų dėka, mes jau čia 
radome: dar neišnykusias 
lietuviškas parapijas, lietu
vių statytas šventoves, įsi
gytus kapinynus, nuosavas 
susirinkimų patalpas (na
mus, sales, klubus), lietu
viškas mokyklas, dar daug 
gerai veikiančių lietuviškų 
organizacijų, draugijų, klu
bų, kongregacijų, du finan
siškai stiprius fraternali- 
nius pašalpinius susivieni
jimus (SLA ir LRKSA) lie
tuvių vadovaujamas mažes
nes finansines institucijas 
(Taupimo ir Skolinimo ben
droves), prekybas ir geroką 
būrį, dar besisielojančių se
nąja tėvyne — Lietuva, 
nuoširdžių tautiečių. Tačiau 
po keletos naujosios ateivi
uos kūrimosi metų, tarpusa
vio santykiai (senųjų su 
naujaisiais) pradėjo paste

Jau išėjo is 
spaudos

AURELIJOS 
BALAŠAITIENĖS 

novelių rinkinys 

SUSITIKIMAS
PAMALI
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 ...................................................................................

bimai vėsti. Kodėl? Ir čia 
jau, atidžiau pasiklausę, 
randame jau didesnių ar 
mažesnių priekaištų, užuo
minų ar pastabų naująjai 
išeivijai, čia norėčiau pa
liesti tik pačius reikšmin
giausius:

1. Naujoji išeivija (seno
sios vadinama "dipukais”) 
nesi jungė į senosios išeivi
jos jau turimas senas orga
nizacijas, tikslu jas sustip
rinti, bet kūrė naujas — sa
vąsias — senosios išeivijos 
nesuprastas ir laikomas be
reikalingomis.

Likimas jau taip lėmė, 
kad senąją ir naująją išeivi
ją, pirmoje eilėje, skyrė 
apie trisdešimts metų lai
kotarpis, gyventas skirtin
guose kraštuose (Lietuva- 
Amerika). šį laikotarpį 
skaitau, daugiau ar mažiau, 
nuo 1915 metų gimimo gru
pės iki Lietuvą apleidžiant 
1944 metais. Naujieji atvy
kėliai, daugumoje, — Ne
priklausomos Lietuvos pe
riodo vaikai. Nežiūrint daug 
vargo, kovų, nedateklių, 
skurdo ir rūpesčių, jaunoji 
Lietuva mūsų akyse augo ir 
tarpo. Palikome mes daug 
Nepr. Lietuvoje gražiai vei
kusių organizacijų kurios 
mums buvo mielos taip, 
kaip senajai emigracijai jos 
Susivienijimai, Baltosios ar 
Raudonosios Rožių Klubai, 
įvairios religinės draugijos 
ar profesiniai susigrupavi- 
mai.

Kad naujoji išeivija į 
esamas organizacijas nešto-

jo — netiesa, kad ji neįsi
jungė 100% —teisybė. Pir
miausiai buvo jungiamasi į 
tas organizacijas, kurios sa
vo prigimtimi buvo artimes
nės buvusios Nepr. Lietu
vos organizacijoms (pav. — 
religinio pobūdžio). Mote
rys prisiglaudė pas Sodalie- 
tes, Šv. Rožančiaus ar šv. 
Onos draugijose, vyrai — 
Šv. Vardo draugijoje, Lie
tuvos ar Kolumbo Vyčiuo
se — jeigu priimdavo. Visu 
nuoširdumu jaunoji ateivi- 
ja, išsišaukusi tremtinių 
stovyklų choruose, jungėsi 
į parapijinius - bažnytinius 
chorus, tuo juos tikrai su
stiprindama ir, dar pridėjus 
atkeliavusius solistus, juos 
pagarsindama amerikiečių 
tarpe (religiniai ir viešieji 
koncertai).

Toliau sekė abu pašalpi- 
niai Susivienijimai. Dauge
lis stojome į vieną ar kitą, 
noriai ėjome į jų valdybas 
ir stengėmės būti aktyviais. 
Kad ir įsikūrus, kiek vėliau, 
Lietuvių Bendruomenei, pa
skirose vietovėse (oficialiai 
ar neoficialiai) dalyvavome 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Federacijoje ir ten sėkmin
gai ir nuoširdžiai darbavo
mės. Tik papūtus naujiems 
vėjams ir L. B., anot a. a. 
Varno, "Užšokus ant politi
kos laktų” gavosi, ir dar vis 
tebesitęsia, erzelis, nesuta
rimai ir kartelis.

Tad į kokias organizaci
jas senieji ateiviai norėtų, 
kad mes dar būtume įstoję? 
Į Amerikos Lietuvių Legio
nierių Postus, kaip netarna
vusius Amerikos kariuome
nėje, gi mūsų niekas nepri
ėmė. Kita vertus, naujai 
atvykę, tik su tremtinio 
krepšiu, pirmiausia puolė
me dirbti ir atsigauti fiziš
kai, po daugelio vargo Lie
tuvą apleidus, tai ii’ organi
zacinė veikla turėjo kiek 
luktelti. Nemanau, kad tu
rėtumėte dėl to pykti.

2. Antrasis gal ne tiek 
priekaištas, kiek užuomina 
ar pastaba būtų, kad, nau
joji išeivija šiame krašte 
labai gražiai (žinoma ne be 
išimčių) atkuto ir pratur
tėjo. Pasidarę turtingais, 
pradėjo senąją išeiviją ig
noruoti.

Pirmoji šios užuominos 
dalis, dėl atkutimo ir "pra
turtėjimo” turi kiek tiesos. 
Čia pirežasčių reikėtų ieš
koti štai kur. Pirmoje eilė
je, gal net pradedant 1949 
metais, Amerikos gyveni
mas pradėjo grįžti į norma
lias vėžes. Kraštas bandė 
atsigauti po labai nuostolin
go ir privačiam ūkiui žalin
go karo; pajudėjo karo me
tu sustojusi statybos pra
monė, automobilių, praktiš
kų gyvenimo reikmenų 
(šaldytuvų, kepimo-virimo 
krosnių ir kt.) pramonė. 
Darbininkų pareikalavimas

Dainavos ansamblio repeticijos metu Dirvos bendradarbis
A. Juodvalkis (vidury) kalbasi su ansamblio vadovu komp. A. 
Jurgučiu. Šalia stovi ansamblio pirm. V. Jasinevičius.

P. Malėtos nuotr.

buvo didelis. Įmonėse buvo 
galima dirbti 7 dienas ir 
gauti dar "overtimes”. 
Kiek vėliau, Amerikai vėl 
įsivėlus į Korėjos ir Viet
namo karus, darbininkas 
dar pabrango. Vargo pamo
kyti "dypukai” dirbo iš "vi
sos kapytos" — kaip žemai
čiai sako, jau nebepasitikė- 
dami rytojumi.

Antroji to "praturtėji
mo” priežastis išplaukė na
tūraliai, palengva, pritai
kius čia, Amerikoje, jau na
muose įsigytas profesijas. 
Didžioji kliūtis tik buvo — 
anglų kalba. Ją nugalėjus 
— kelias jau buvo, daugiau 
ar mažiau, atviras. Įgytas 
mokslas — mokslu ir paliko, 
išskyrus jau labai specifi
nes profesijas, kaip tai tei
sininkai, karininkai ir kele
tas kitų.

Truputi istorijos. Prisi
minkime, kad pirmosios so
vietų okupacijos aukos buvo 
daugumoje Lietuvos intele- 
gentija. Nenuostabu tad, 
kad ji antrosios okupacijos 
jau ir nelaukė. Antrieji, be
ne daugiausia nukentėję, 
buvo Lietuvos ūkininkai, 
kurie, nenorėdami laisva va
lia atiduoti valstybei protė
vių prakaitu aplaistytos, sa
vo žemės, buvo masėmis 
tremiami ir žudomi.

Tai štai kodėl naujoji 
emigracija buvo gerokai iš- 
prūsus (apsišvietus1). Atli
kusi įvažiavimo pasižadėji
mus, sutartis, pasimokę kal
bos, draugų ir giminių pa
dedami, veržėsi į savas pro
fesijas ir, daugumoje atve-. 
ju, sėkmingai. Negi galima 
buvo galvoti, kad gydytojai, 
inžinieriai, agronomai, eko
nomistai, chemikai, preky
bininkai, visokių specialy
bių technikai paliks visą 
amžių fabrikuose? O ir ten 
palikę, jie greitai prasisiekė 
į geresnius, daugiau apmo
kamus ar "švaresnius” dar
bus ar vadovaujamas vietas 
ir išsitarnavo "riebokas” 
pensijas, šitaip išsisiekus, 
aišku, natūraliai, atėjo ir 
geresnis gyvenimas ir tas 
"praturtėjimas”.

Su antrąja užuominos, 
dalimi, dėl senosios išeivi
jos ignoravimo, kategoriš
kai nesutinku. Nemanau, 
kad nors ir mažas nuošim
tis buvo tokių, kurie savo 
geradarius ignoravo, jiems 
kuo nors neatsiteisė ar jų 
nepagerbė.

Pirmaisiais metais, dar 
dirbant fabrikuose kartu su 
senosios išeivijos lietuviais 
juk buvome tikrai susi
draugavę: po darbo, vieti
niame "saliūne", nuplauda
vome keliais ar net kelioli
ka "šatukų” dienos darbo 
"dulkes”, kaip sakydavome, 
pasikalbėdavome apie ”pi- 
čierius” ir ”homeranus" 
spoksodami pavargusioms 
akimis į televizijos, arba pa
keikdavome "foremanus ir 
bosus” — dėl tvarkos, taip 
sakant...

Išėję gi į savąsias profe
sijas, ir ten radome nors ir 
nedidelį kiekį senosios iš
eivijos profesionalų: gydy
tojų, advokatų, biznierių, 
dvasiškių, mokytojų su ku
riais tikrai nuoširdžiai dar 
ir dabar tebebendraujame.

Tai kur gi čia mes taip la
bai senajai išeivijai esame 
prasikaltę? Mano asmeniš
ku įsitikinimu, kad čia, kaip 
ir kitur, jaučiama vėl ta pa
ti, mums gerai pažįstama, 
ranka, barstanti pikčio sėk
las tarp dviejų, nevienodose 
gyvenime sąlygose išaugu
siu ir subrendusiu lietuvių 
emigracinių grupių, tikslu 
jas supjudyti ir padaryti 
vieną kitos priešais. Nepa
siduokime! Mes tikrai jus, 
senoji išeivija, nuoširdžiai 
gerbiame už jūsų milžiniš
ką, atliktą ir dar dirbamą, 
lietuvišką darbą, mes jumis 
didžiuojamės ir statome pa
vyzdžiu savo vaikams ir pa
tys stengiamės irgi neatsi
likti, kiek tai, žinoma, 
mums seksis. Mes nepamir- 
šome, kad jūs mus suvargu
sius ir alkanus atsikvietėte, 
priglaudėte, pavalgydinote 
ir padėjote susirasti darbą 

■ ir pastogę. Atsiradus pro
gai, ir mes jums norėtume 
tuo pačiu atsilyginti. J. R.

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St., Eastlake, 
Ohio 41094, sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius, 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.
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VYČIIĮ SEIMUI CLEVELANDE SUSIRENKANT
Nors daugumoj Lietuvos 

Vyčiai šiandien yra antros 
ir trečios kartos lietuviai 
Amerikoj gimę, tačiau jų 
prigimtis išsivysčiusi Lietu
vos meilės ryšiais bei tradi
cijomis. Jų tėvai savo valin
gu pasišventimu nepailstan
čiai darbavosi, kad šie ry
šiai augtų ir gyvuotų. Jų 
pastangomis buvo statomos 
bažnyčios, mokyklos, orga
nizavosi jaunimas, buvo už
laikomos institucijos.

Lietuvos Vyčiai laikė arti 
širdies ir tėvynės Lietuvos 
reikalavimus. Jų pastango
mis nuo pat pradžios (1913 
m.) Lietuvos laisvės reika
lai ėmė pirmenybę. 1919 
metais buvo suorganizuoti 
Lietuvos laisvės sargai, pra
dėtas ”Kardo Fondas”, iš 
kurio lėšų vėliau buvo nu
pirktas aukso kardas gen. 
S. Žukauskui, Lietuvos ka
riuomenės vadui. 1927 me

tais buvo užmegsti ryšiai su 
ateitininkais ir pavasarinin
kais. Vyčiai siuntė aukas 
šauliams, kareivių globoji
mo draugijai, bei mokslei
viams.

Vyčių organizacija buvo 
įkurta 1913 m. balandžio 27 
d., Lawrence, Mass. Jos pa
grindinis tikslas buvo su
burti lietuvių jaunimą. Pa
grindiniai steigėjai buvo 
Mykolas Norkūnas ir Sta
sys Bugnavičius, talkinant 
kun. J. Aleknavičiui, kun. 
A. Jusaičiui, A. Simoniūtei, 
K. Urbonui, S. Mačiulskiui, 
A. Jankauskui, V. Paulikai- 
čiui ir A. Mačiulskaitei. Or
ganizacijos minčiai plin
tant, į veiklą įsijungė daug 
jaunimo ir pasižymėjusiųjų 
profesijonalų. Kun. M. Gus
taitis parašė Vyčių himną, 
kuriam melodiją sukūrė 
muz. A. Aleksis. 1915 me
tais pradėjo eiti ir dar šian-'

DIRVA

dien tebeleidžiamas Vyties 
žurnalas, Pirimeji Vyties 
redaktoriai buvo pasižymė
ję žurnalistai: Alex Rackus, 
Kazys Pakštas ii’ Leonardas 
šimutis. Vėliau redagavo 
Matas Zujus, Ignas Sakalas, 
Mikas Bagdonas, Ant. Ski
rtus, Filicija Grandelytė, 
Juozas Leimonas, Loretta 
Stukienė ir dabartinė redak
torė Aldona Ryan.

Lietuvos Vyčių veikla įsi
tvirtino visuose Amerikos 
miestuose ir kolonijose, kur 
tik buvo lietuvių. Organi
zacija savo aukštumą pasie
kė 1921 metais, kai buvo 
5,000 narių, kurie sudarė 
virš 100 kuopų.

šiandien lietuvių visuo
menė dėkinga Lietuvos Vy
čiams, kurie savo rūpesčiu 
ir pasišventimu per tiek 
metų palaikė Lietuvos kul
tūrą ir tradicijas čia Ame
rikoje. Jų skaičius auga, ir

“JINAI IR TRYS GINTARAI” vokalinio vieneto nuotrauka, 
padaryto gastroliuojant auksinėj pakrantėj-Califvrnijoj.

Nuotraukoj iš kairės į dešinę: sėdi V. Daugirdas — grupės va
dovas, J. Nakutavičius. Stovi L. Voevudko — grupės gitaristas, 
D. Striugaitė ir Z. Jurys.

“JINAI IR TRYS GINTARAI” dėkoja San Francisco ir Los 
Angeles lietuviams už šiltą, malonų, brolišką vieneto priėmimą.

su jų augimu Lietuvos mei
lės liepsna didės ... Lietu
vybė gyvuos...

šiemet rugpjūčio 5, 6, 7, 
8 dienomis Lietuvos Vyčių 

69-tas seimas įvyksta Cle
velande. Tikimasi pavaišin
ti virš 500 delegatų bei sve
čių.

Vincas Gražulis

ATTENTION PROPERTy

OF
CUYAHOGA

Dear Property Ovrner:

Z-

OUHfSBS:
MatthewJ.Halchadorian

june 24, 1982

„appruMa b. oonducted ln Cuy“h°8» W82’ ” R°a'

- » r.n.rt ln “X your property.« _

August 23, 1982 as follows:

Ohio law reąuires that a
Property 1-----------

July 19,1982
Bedford 
BedfordHts. 
Brooklyn 
Brooklyn Hts.
Brook Park
Chagrin Pails Twp. 
Cuyahoga Hts. 
GarfieldHts.
Gatės Mills 
Hunting V alley 
MapleHts. 
M.iddlehurg Hts. 
Moreland Hills 
North Randall 
Parma 
ParmaHts.
Valley Vievj
W arrensville Hts. 
W arrensville Twp.

July 26, 1982
Bentleyville
Berea
Bratenahl 
Brecksville 
Broadview Hts. 
Chagrin Falls Vili. 
Euclid 
Glenvrillovf 
HighlandHts. 
Independence 
Lyndhurst 
Mayfield Hts. 
Mayfield Village 
North Royalton 
Oakwood 
Olmsted Falls 
Olmsted Twp. 
Orange 
Richmond Hts. 
Seven Hills 
Solon 
Strongsville 
VJalton Hills 
VToodmere

Augusi 2,1982
Bay Village 
Beachwood 
Cleveland Hts. 
Fairview Park 
Lakevvood 
North Olmsted 
Pepper Pike 
Rocky River 
Shaker Hts. 
South Euclid 
University Hts. 
VJestlake

August 9,1982
Cleveland-West 
Linndale 
Biveredge Twp.

Augusi 16,1982

Cleveland-East 
Condominiums 
East Cleveland 
Newburgh Hts.

Augusi 2S, 1982

Commercial/ 
Industrlal

It you do not receive a notice during the period indicated, please call 443-5700.

Sincerely

MATTHEVJ <J. HATCHADORIAN 
Cuyahoga County Audltor
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Gyventojų prieauglis 
pasaulyje

Dabartinis atskirų pasau
lio valstybių gyventojų 
prieauglis ir jų valstybių 
demografinė politika — 
glaudžiai susiję, vienas ki
tą sąlygojantys procesai. 
Bet dažniausia jie yra prie
šingų krypčių, atskirose ša
lyse pasireiškia nevienodu 
mastu, skirtingai išplitę. 
Tačiau gyventojų prieauglis 
lemia gimimų mažinimo, 
nedidelio vaikų skaičiaus 
šeimose. Nedidelis natūra
laus gyventojų prieauglis 
dažnai, kad ir nevisada, 
skatina kraštų vyriausybes 
vykdyti tokią demografinę 
politiką, kuri remtų gimi
mus ir didesnį vaikų skai
čių šeimose.

Bendras prieauglis 
didėjimas

Dabartinė prieauglio si
tuacija atskirose kraštų 
valstybėse yra labai nevie
noda ir gan sudėtinga. Vie
nok bendras gyventojų prie
auglis pasaulyje kol kas vis 
didėja. Pavyzdžiui, septin
tame šio amžiaus dešimt
metyje vidutiniškai kasmet 
pasaulio gyventojų pagau
sėdavo 62-64 milijonai, o 
jau 1977 m. — 77 mil. Mok
slininkų nustatyta, kad ypa
tingai sparčiai gyventojų 
gausėja bes ivystančiuose 
kraštuose. Statistiniai duo
menys rodo, jog gyventojų 
skaičius juose dabar net pa
dvigubėjo per praeitus 25 
metus. Dėl to vis daugiau ir 
dažniau spaudoj pasigirsta 
nuomonių, kad 2000 metais 
pasaulyje gyvens ne 6 ar 
6,5 bilijonų žmonių, kaip 
buvo manoma ir spėjama 
anksčiau, bet 7 bilijonai ar 
net ir daugiau.

Gausėjimo problemos

Dabar pasauly yra vals
tybių, kuriose gyventojų 
kasmet pagausėja daugiau 
kaip 4%. Vadinasi, tokį

4
4
4
4
4 
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 

JONAS SOLIŪNAS, 
turįs 23-jų metų patyrimą Sočiai Security srityje, 

atidarė savo įstaigą:

SOCIAL SERVICE ADVISORS
2444 West 63rd Street 

Chicago, III. 60629. 

Tel.: 312-737-8039.

Įstaiga veikia — pirmadieniais — penktadieniais nuo 
9:00 vai. iki 4 vai. p. p.

Mielai patarnaujame visais reikalais, kurie liečia Sočiai Secu
rity senatvės, Disability, Medicare pensijas ir klausimus. Tvarkome 
visas apeliacijas ir skundus dėl įvairiausių pensijų problemų.

prieauglį turi Meksika, Fi
lipinai, Kolumbija, Peru, 
Kenija, Malazija ir kai ku
rie kiti mažesni kraštai. Ta
čiau yra pasaulyje ir tokių 
valstybių, kuriose gyvento
jų skaičius didėja labai ne
žymiai. Tai dažniausia eko
nomiškai išvystyti kraštai, 
būtent: Anglija, Vak. Vo
kietija, Belgija, Austrija, 
Vengrija ir kt. Kai kuriuose 
jų bendras gyventojų prie
auglis artėja prie nulio, o 
natūralus prieaugis pasta
raisiais metais jau neigia
mas.

Norint išsamiau susipa
žinti su dabartinio gyvento
jų prieauglio dinamika, rei
kia žvelgti ir panagrinėti, 
kaip išaugo valstybėse, ku
rios 1975 m. turėjo 1 mili
joną ir daugiau gyventojų, 
žmonių skaičius per 16 me
tų (1959-1975). Mes kalbam 
apie bendrą vieno ar kito 
krašto gyventojų paaugėji- 
mą, t. y. natūralųjį ir me
chaninį prieauglį sykiu. Ta
čiau gyventojų skaičiaus di
dėjimą, ypač besivystan
čiuose kraštuose, lemia na
tūralus gyventojų prieaug
lis, kuris padidėjo net 80%.

Tyrėjų nustatyta, kad gy
ventojų pagausėjimas 1959- 
1975 m. atskirose valstybė
se buvo labai skirtingas, pa
vyzdžiui, Rytų Vokietijoje 
per šį laikotarpį gyventojų 
skaičius beveik nepasikeitė, 
o kai kuriuose Azijos ir Af
rikos kraštuose išaugo dau
giau kaip 80 % . Atrodo, kad 
pagal gyventojų pagausėji
mą pasaulio valstybės skir
stomos į kelias grupes. La
bai nežymiai iki 20% gy
ventojų skaičius išaugo 
daugelyje Europos kraštų, 
ypač Anglijoje, Vak. Vokie
tijoje, Belgijoje. Iš 23 šios 
grupės valstybių 22 yra Eu
ropoje ir tik viena — Urag- 
vajus — Lotynų Ameriko
je. Vidutiniškai 20-40'i gy
ventojų skaičius padidėjo

Pensylvanijos gubernatorius Diek Thornburgh liepos 18-24 paskelbė Pavergtų tautų sa
vaitę savo valstijoje. Iš kairės sėdi: Joann Gilbert, gubernatorius D. Thornburgh, Louis Skepar- 
nias — vykdomasis direktorius: stovi Charles Bojanic — tautybių reik, vadovas, Joe Macka- 
lonis ir John Povilaitis.

taip pat 23 valstybėse. Tai 
tokios didelės valstybės, 
kaip Kinija, Sovietų Sąjun
ga, JAV, Japonija ir kt. šią 
grupę sudaro įvairių žemy
nų valstybės. Europai at
stovauja valstybės, turin
čios didžiausią gyventojų 
prieauglį, o Azijai, Afrikai 
ar lotynų Amerikai — ma
žiausią. žymiai 40-60% gy
ventojų skaičius išaugo net 
43 valstybėse, tarp kurių 
dominuoja Indija, Indonezi
ja, Nigerija, Pakistanas ir 
kt. Europai čia atstovauja 
tik Albanija. Daugiausia 
čia besivystančių Azijos ir 
Afrikos kraštų. Smarkiai 
iki 60-80% gyventojų skai
čius padidėjo 29 valstybėse. 
Iš didesnių pažymėtina Bra
zilija, Meksika ir Filipinai. 
Bet daugiausia kai Lotynų 
Amerikos ir Afrikos šalys, 
čia labai smarkiai gyvento
jų skaičius padidėjo iki 
80%.

Todėl sudėtinga pasaulio 
gyventojų dinamika, per 
spartus ar per lėtas gyven
tojų daugėjimas, kelia dau
geliui pasaulio kraštų labai 
sudėtingas problemas. Tai
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gi pastaraisiais dešimtme
čiai vis daugėja šalių, ku
rios rūpinasi demografinė
mis problemomis, vis pla
čiau įgyvendina vienokią ar 
kitokią demokratinę politi
ką.

Demografinė politika — 
tai valstybinių priemonių 
visuma, kurių tikslas for
muoti labiausiai visuomenės 
vystymąsi atitinkančią gy
ventojų reprodukciją, žo
džiu, pagrindinis šios poli
tikos tikslas — administra
cinėmis, juridinėmis, socia
linėmis, pro pagandinėmis 
priemonėmis veikti gimimų 
skaičių, jį skatinti arba ri
boti. Iš tokių priemonių ga
lima paminėti: įstatymų 
nustatymą minimalinį ve

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje1 pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINA
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tel. krautuvės (312) 263-5826; uamij (312) 677-8489.

dybinį amžių, abarto drau
dimą legalizavimą, mokes
čių bevaikėms šeimoms įve
dimą, daugiavaikių šeimų 
materialinį rėmimą, masi
nės informacijos: spaudos, 
radijo, televizijos ir kino 
priemonių panaudojimą.

Pažymėtina, kad šiuo me
tu pasaulyje vis gausėja to
kių valstybių, kurių vyriau
sybių priimtos demografi
nės programos tapo oficia
lia demografine politika. Be 
to, nemaža yra ir tokių 
kraštų, kuriuose nevykdo
ma oficiali demografinė po
litika, tačiau jų vyriausy
bės praktiškai remia šios 
srities nacionalinių ir tarp
tautinių organizacijų veik
lą. J. Miškinis
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■ BOSTONO LIETUVIAI
MINKAI SKELBIA 

RAŠINIO KONKURSĄ
Lietuvių radijo valandė

lės vedėjai Steponas ir Va
lentina Minkai skelbia kon
kursų rašiniui; Kodėl lietu
vių kalba man turi būti ant
roji kalba?

Pirmoji kalba visiems gy
venantiems Amerikoje yra 
anglų kalba. Jos mokosi visi 
nuo pat pirmojo pradžios 
mokyklos skyriaus iki mok
slo pabaigos. Visos įstaigos, 
visas gyvenimas natūraliai 
yra anglų kalboje. Bet ko
dėl "man” antroji kalba tu
ri būti lietuvių kalba ir yra 
šio konkursinio rašinio te
ma.

šį rašinį galima rašyti lie
tuvių ar anglų kalba ir ra
šinius prisiųsti iki spalio 12 
d. šiuo adresu: Mrs. Valen
tina Minkus, c/'o Baltic Flo- 
rist, 502 E. Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127. Raši

nys neturi būti ilgesnis kaip 
2000 žodžių. Rašyti gali visi 
be amžiaus skirtumo.

Minkai šiam konkursui 
yra paskyrę $500. Bus trys 
premijos: pirmoji $250, ant
roji $150 ir trečioji $100.

Kas įdomu, kad abu Min
kai yra gimę ir augę Ame
rikoje, tačiau jie labai rū
pinasi lietuvybe, savo tėvų 
tauta, valstybe ir jų kalba. 
Praeitais metais, kad buvo 
paskelbta, kad reikia re
montuoti Lietuvos atstovy
bės pastatų Washingtone, 
Minkai tuojau paskyrė 1000 
dol. tam reikalui. Tai tur 
būt pirmieji iš Bostono, ku
rie tų padarė.

Praeitais metais jie pa
skyrė irgi $500 premijas už 
rašinį — Kodėl man garbė 
būti lietuviu? Tų premijų 
laimėję trys rašiniai buvo 
paskelbti lietuvių laikraš
čiuose. O rašinių autoriai

Moterų Federacijos Bostono skyrius, kurio pirm, yra žymi kultūrininkė E. Vasyliūnienė, 
1982. V. 29 d. pristatė Prano Lemberto plokštelę, paruoštą 15-kos metų poeto mirties sukakčiai 
pagerbti. Visos Įdainuotos dainos ii- arijos — Pr. Lemberto žodžiai. Iš kairės Į dešinę: EI. Vasy
liūnienė, pasisekusio vakaro rengėja, sol. St. St. Daugėlienė (plokštelės dalyvė), M. Lember
tienė, poeto žmona, pasirūpinusi plokštelės išleidimu, ir Kauno Dramos teatro žvaigždė — L. 
Tvirbutienė. K. Daugėlos nuotr.

Prano Lemberto plokštelės Bostone pristatymo metu (1982. 
V. 29 d.) — poeto geri bičiuliai: J. Kačinskas, kompozitorius, 
parašęs Pr. Lemberto žodžiams keletą kūrinių, poetas Antanas 
Gustaitis, M. Lembertienė ir dail. Viktoras Vizgirda.

Prano Lemberto žodžiams parašytų dainų plokštelė išleista 
žmonos Monikos rūpesčiu, poeto 15 m. mirties sukakčiai prisi
minti. K. Daugėlos nuotr.

Ir Vi •* ' ** "
M J, -c- * BĮ s

‘A.rpber Holidays” 
1982 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVA 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

Maskva/Vilnius:
liepos 19 —$1135.00
rugpiūčio 4 —$1135.00 
rugpjūčio 18 — $1350.00 
(su Ryga)

rugsėjo 6 
rugsėjo 15 
rugsėjo 27 
spalio 6 
gruodžio 2

— $1171.00
— $1045.00
— $1082.00
— $ 995.00
— $ 995.00

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mo
kesčiu. Grupes lydės vadovai.
Registracijos ir informacijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.

393 West Broadway 
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127

member

Telefonas: (617) 268-8764
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 

sutvarkome dokumentus.
-Įstaigai vadovauja:

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Registered Ohio Travel Agent #TA0324

buvo iš įvairių vietovių 
Amerikoje.

Šis konkursas yra labai 
gražus Minkų ryžtas ir pa
skatinimas rašyti apie lie
tuvius ir lietuvių kalbų. Ka
da visur kalbame ir rūpina
mės, kad reikia palaikyti 
lietuvybę tokie konkursai 
irgi yra didieji lietuvybės 
puoselėtojai.

Minkų vedama radijo va
landėlė Bostone jau atšven
tė 48 metų darbo sukaktį. 
Jie ir toliau nepavargsta ir 
nenuleidžia rankų tam dar
bui. Tai ir yra lietuviškumo 
pavyzdys. Jų programa yra 
kas sekmadienį nuo 8 vai. 
iki 8:30 ir nuo 4:30 iki 5 
vai. banga 1360 iš Lynn, 
Mass.

LIETUVIŠKOS 
PARAPIJOS METAI?
šie metai yra paskelbti 

"Lietuviškos Parapijos Me
tais”. Jau pradėjome antrų
jų pusę šių metų, o kas pa
daryta lietuviškos parapijos 
reikalu? Tik tiek, kad laik
raščiuose buvo paskelbti tie 
parapijos metai, bet dau
giau nieko nesigirdi, kad 
būtų kas daroma tų lietu
viškų parapijų atgaivinimui 
ar nors sulaikymui nuo iš
nykimo.

Ar negalėtų, kad ir tokia
me Bostone, Lietuvių Ben
druomenė, pasitaikinusi ki
tas organizacijas — vyčius, 
ateitininkus, skautus ir ki
tas, surengi parapijos die
nų parapijos bažnyčioje, ku
rion susirinku visi Bostono 
ir apylinkių lietuviai pamal
doms, o pamoksle kunigas 
pakalbėtų apie mūsų para
pijos reikšmė. Gi po pamal
dų, parapijos salėje tas 
klausimas būtų dar plačiau 
nagrinėjamas, nurodant pa
rapijos reikšmę lietuvybės 
išlaikyme, o taip pat aptar
ti bendro lietuviškojo gyve
nimo ir veiklos reikalai. Po 
tokios parapijos dienos gal

daugiau sekmadieniais su
sirinktume į, lietuvių kalba 
mišias, o tuo pačiu gal atsi
rastų ir nuoširdesnis mūsų 
pačių bendravimas.

Pavasari buvo surengta 
parapijos sueiga - reunion. 
Tas gražu, bet tai nebuvo 
parapijos diena. Ten buvb 
pavalgyta, pasišokta, iš
klausyta meninė programa, 
pasiklausyta kelių kalbėto
jų ir po to išsiskirsčius, vėl 
laukiama sekančio pavasa
rio, kad vėl galėsime susi
rinkti. Tas negerai.

Parapijos diena turi vyk
ti parapijos bažnyčioje, o 
sekmadieniais bažnyčia ne
turėtų būti apituštė. Tos 
parapijos dienos suorgani
zavimu turėtų pasirūpinti 
Lietuviu Bendruomenė.

(Pž)

VVORCESTER
MAIRONIO 
MINĖJIMAS

Pirmieji Worcesterio lie
tuviai emigrantai įsigyjo 
1919 m. Shresvvsbury mies
tely, prie gražaus Quinsi- 
gamond ežero, didelį žemės 
plotų ir jį pavadino "Mai
ronio Parku”.

Dabartinė Lietuvių Lab
daros Maironio Parko drau
gijos vadovybė savo patro
nui ir didžiajam lietuvių po
etui Maironiui-Mačiuliui, š. 
m. rugpiūčio 1 d. ruošia jo 
50 metų mirties proga mi
nėj imų-akademi ja šia tvar
ka:

11:30 ryto šv. mišios, 
apatinėje Maironio Parko 
salėje, kurias atnašaus Pro- 
vidence Lietuvių parapijos 
klebonas kun. dr. V. Cuku- 
ras. šv. mišių metu giedos 
Šv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas mu
ziko Zigmo Snarskio. Var
gonais palydės Olga Keršy- 
tė.

12:30 Maironio paveiks- 
lo-portreto š v e n t inimas.

šventina kun. dr. V. Cuku- 
■ras.

Po pietų minėjimas-aka- 
demija. Pagrindinis kalbė
tojas Worcesterio šv. Ka
zimiero parapijos klebonas 
kun. Antanas Miciūnas.

Maironio Parko valdyba 
kviečia narius ir svečius, ne 
tik iš Worcesterio, bet ir 
apylinkių gausiai dalyvauti. 
Bilietus prašome įsigyti iš 
anksto, kurie gaunami pas 
valdybos narius ir Maironio 
Parke. (JP)

CAPE COD

• Julius E. Baškys iš Os- 
terville, Mass. baigė Lowell 
Universitetą gaudamas ba
kalauro laipsnį iš mechani
nės inžinerijos. Taip pat 
dar studijavo ir kompiute
rių pritaikimo inžinerijoje 
mokslų. Gavo darbų savo 
srityje ir nuo rudens išvyk
sta dirbti į Dalias. Dabar 
atostogauja pas tėvus Os- 
tervillėje Cape Cod. Linki
me sėkmės ateičiai.

• Cape Cod lietuvių tra
dicinė gegužinė - piknikas 
šiais metais įvyks liepos 17 
d. 12 vai. Mandeikių sody
boje ten kur ir pernai buvo. 
Jos metu bus surengta vie
tinių meno mėgėjų dailės 
paroda. Laukiama svečių iš 
visur.

1NSTRUCTORS
TIRED OF SN0W?
COME TO SUNNY 

NEW MEXICO
MACHINE SHOP 

INSTRUCTOR 
AND

KELDINO INSTRUCTOR
• NEWLY FOU1PPED SHOP
• NINE-MONTHS CONTRACT

• EXCELLENT FUTURE
• TEACHING OR WORK 
EXPERIENCE REQUIRED 
CLOSING JULY 1S. 1982 
Call or write: JERRY NIX,

SAN JAUN COLLEGĖ, 
4601 COLLEGE BLVD.

FARMINGTON. N. M. 87401 
(505) 326-3311

(26-36)



Nr. 27 — 12 DIRVA 1982 m. liepos 15 d.

Gintaras Karosas, talkinant Maryann Curiane, filmuoja su 
video kamera.

KĄ VEIKIA BALTIC ASSOCIATES, LTD.

PABALTIEČIAI JT NUSIGINKLAVIMO SESIJOJE

Baltic Associates, Ltd., 
ąrba lietuviškiau tariant, 
Baltų Bendrovė Bostone, 
žengia j savo veiklos ketvir
tuosius metus. Per tą trum
pą laiką Baltų Bendrovės 
vedėjas Gintaras Karosas 
suspėjo užmegzti ryšius su 
lietuviais tautodailės, puoš
menų ir audinių dirbėjais, 
susitarti su leidyklomis, 
spausdinančiomis veikalus 
lietuviškomis temomis ang
liškai, užsakyti įvairius lie
tuviškus ženkliukus pas 
amerikiečius gamintojus, ir 
sutelkti nemažą inventorių 
lietuviškos buities gaminių. 
Pagaliau pasirodė ir Baltic 
Associates spalvotas ir įdo
mus ”Lithuanian Heritage” 
užsakymų katalogas su 
1000 įrašų!

”Lithuanian Heritage” 
katalogo abonentai randasi 
visose Amerikos valstijose 
ir Kanados provincijose. 
Laiks nuo laiko abonentams 
siunčiami katalogo papildy

BALTIC 
TOURS

KELIONĖS Į 
LIETUVĄ —1982

18 DIENU EKSKURSIJOS
rugsėjo 15-30 ........................   $1,599
gruodžio 21-ėaualo 4............................................   $1,549
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 6, Rygoj 4, Frankfurte 1.

11 DIENŲ EKSKURSIJOS
rugpiūčio 18-28..........................................-..................... $1,229
rugsėjo 1*11 $1,229
Kelionėj: Varšuvoj 2, Vilniuj 6, Frankfurte 1
liepos 22-31 ....................................................................... $1,289
spalio 7-16...............-........................................................ $1,199
Kelionėj: Maskvoj 1, Vilniuj 6, Leningrade 2

Ekskursijų kainos bazuojamos pagal lėktuvų kainas su 
Lufthansa Iš Bostono ir New Yorko arba Flnnalr Iš New Yorko.

Visos mūsų ekskursijos yra palydimos prityrusių palydovų 
iš mūsų įstaigos. Vietų skaičius ribotas. Dėl smulkesnių 
informacijų kreiptis:

BALTIC ’TOURS
8 White Oak Road 
Newton, MA 02168 
(617) 969-1190

Daromi giminių iškvietimo dokumentai

mai ir kiti priedai. Daugu
mą abonentų sudaro trečios 
ir net ketvirtos kartos Ame
rikos lietuviai, inteligentai 
ir profesionalai. Pernai Bal
tic Associates pastatė "ke
liaujantį lietuvišką muzie
jų”, bakūžės pavidalu, ku
riame išstatomi reprezenta
ciniai lietuvių tautodailės ir 
kultūriški - istoriški ekspo
natai. Dalyvaudami tarp
tautiniuose festivaliuose ir 
etninėse parodose, Baltic 
Associates išstatytas "ke
liaujantis lietuviškas mu
ziejus” supažindina kita
taučius festivalių lankyto
jus su lietuvių kultūra.

Bet tai dar neviskas! Mo- 
dernindami savo organiza
cijų, veikėjų ir interesantų 
adresų sąrašus, tie duome
nys surašomi į Baltic As
sociates nuosavą kompiute
rį. Netrukus Baltic Asso
ciates galės akimirkos grei
čiu sudaryti ištisą daugia
tūkstantinį adresų sąrašą

JAV ambasadorės Jeanne 
Kirkpatrick pakvietimu, pabal
tiečių organizacija prie Jungti
nių Tautų, BATUNas, davė pra
šymą Jungtinėm Tautom oficia
liai dalyvauti dabar vykstančioj 
nusiginklavimo sesijoj New Yor
ke. Šis prašymas buvo priim
tas: BATUNo delegacijai buvo 
suteikta laikinė nevaldinės or-

arba rinktinius, specifiškus 
sąrašus. Planuojamas žinia
raštis, kurį, naudojant kom
piuterį, bus galima gana 
greit užadresuoti ir ekspe- 
dijuoti. Pats naujausias už
simojimas nufilmuoti, nau
dojant modernią videofil- 
mavimo apartūrą, iškilius 
veikėjus, menininkus ir kul
tūrininkus, lietuvių istori
nius paminklus, kaip tai se
nas bažnyžčias, tautinius 
namus, muziejus, tautinių 
šokių grupes, minėjimus. 
Tie spalvoti ir garsiniai vi
deofilmai vėliau bus perre
daguoti, dubliuoti ir iš jų 
bus susukti dokumentiniai 
spalvoti videofilmai, anglų 
ar lietuvių kalbomis pagal 
reikalą. Tie filmai, kuriuos 
bus galima padauginti, tu
rės mokslinę, edukacinę ir 
pramoginę reikšmę mūsų 
visuomenei, šeštadieninėms 
mokslo ir organizacijoms 
bendrai. 

HM /uperior/oving/
1 ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIU SASKAITA

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

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior /oving/

Pogrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481*3008
DARBO VALANDOS: Į§Bj

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

ganizacijos teisė dalyvauti sesi
joj bei įteikti temą liečiančias 
informacijas.

BATUNo delegaciją JT nusi
ginklavimo sesijoj sudarė trys 
tarybos nariai: lietuvė Gintė 
Damušytė, latvis Ints Rupners 
bei estė pirmininkė Juta Ristsoo.

Šia proga birželio 24 BATUNo 
delegacija įteikė 38 pabaltiečių 
kreipimąsi JT nusiginklavimo 
sesijos informacijos direktorei 
poniai Lehmann, kuri užtikrino, 
kad jis bus įtrauktas į sesijos 
protokolą. Be kita ko, šis pareiš
kimas Maskvai ir Šiaurės Eu
ropos kraštų vyriausybėm, kvie
čiantis eventualiai paskelbti nuo 
branduolinio ginklo laisvą zoną 
Šiaurės Europoj, kad į ją būtų 
įjungtos ir trys Pabaltijo respub
likos, bus išdalintas visom se
sijom dalyvaujančiom misijom.

Pareiškimo tekstai buvo ati
duoti asamblėjos informacijos 
stalui bei nusiginklavimo sesijos 
informacijos būstinei laisvam 
dalinimui.

Nuo branduolinio ginklo lais
va zona Pabaltijo rajone, rašo 
laiško autoriai, apsaugotų mažų
jų tautų išlikimą didžiųjų vals
tybių susirėmimo atveju.

Ponia Ristsoo buvo JT asamb
lėjoje, kai Amerikos prezidentas 
Ronald Reagan pasakė, kad Ru
sija nesilaiko ginklų kontrolės 
sutarčių ir kad komunistų žiau
rumai užvaldytuose kraštuose 
supurto laisvąjį pasaulį.

BATUNo delegacija pramato 
asmeninius susitikimus su įvai
riomis misijomis, kurių metu 

ji iškels 38 pabaltiečių ragini
mą uždrausti branduolinio gink
lo gamybą, dislokavimą ir per
kėlimus ne tiktai Šiaurės Eu
ropoj, bet ir Pabaltijo rajone.

BATUNas veikia nuo 1967 
metų. Per pastaruosius metus 
ši organizacija yra atkreipusi dė
mesį į Pabaltijo kraštų būklę 
diplomatiniuose forumuose. 
Pvz., JAV atstovas JT Žmogaus 
Teisių sesijoj Ženevoj Richard 
Schifter, kalbėdamas apie lais
vo apsisprendimo teisę tautom, 
pabrėžė Pabaltijo pavyzdį.

Gintė Damušytė

ANGLU KALBA APIE 
TERORĄ LIETUVOJE
Išėjo iš spaudos naujas 

leidinys kun. J. Prunskio 
paruošta knyga: "Lithuania 
under Soviet Occupation. 
Eyvvitness Accounts of At- 
rocities”. Tai N. Gražulie- 
nės į anglų kalbą išversta 
anksčiau pasirodžiusi kny
ga "Lietuva bolševikų oku
pacijoje”. Knyga turi 291 
psl. Joje gausu liudijimų 
apie bolševikų terorą ir 
žiaurumus Lietuvoje. Duo
damas ilgas sąrašas Lietu
voje bolševikų nužudytų 
žmonių. Knygos aplanką su
kūrė dail. J. Tričys. Išleido 
Jūros šaulių kuopa Klaipė
da. Kaina 8 dol.
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FILATELIJA

JAV birželio 10 d. išleido 
20 centų pašto ženklą Dr. 
Marijai Walker pagerbti.

Antanas Bernotas

Mary Edwards Walker 
(1832-1919) gimė farmerio 
šeimoje prie Oswego, New 
Yorko valstijoje. 1855 m. 
baigė Syracuse medicinos 
kolegiją. Po to vertėsi gy
dytojos praktika Columbus, 
Ohio ir Rome, N. Y. mies
tuose. Prasidėjus pilieti
niam karui 1861 m., kad ir 
su sunkumais, nes buvo mo
teris, savanore įstojo į ar
miją ir dirbo kaipo gydyto
jo padėjėja įvairiose karo 
ligoninėse. Pasibaigus ka
rui, grįžo į savo gimtinį Os- 
wego, kur įkūrė džiovinin
kams ligoninę. Buvo ištekė
jusi už Dr. Alberto Mille- 
rio, bet šeimos gyvenimas 
nebuvo laimingas, ir 1869 
m. jie persiskyrė. Kovojo už 
moterų lygias teises su vy
rais. Už jos drąsą ir pasi
šventimą karinėje tarnybo
je, prezidento Andrew Jack- 
sono aktu buvo apdovanota 
Garbės Medaliu.

V. BERLYNAS išleido 60 
pfenigių pašto ženklą Spau
dau miesto 750 metų įkūri
mo sukakčiai * paminėti.

nijos salos. Sala labai kal
nuota, tik jos rytinė dalis 
lygumos ir tinka žemės 
ūkiui. Gyventojai, dauguma 
italų kilmės, verčiasi žemės 
ūkiu, daržovių, vaisių ir gy
vulių auginimu. Iškasama 
vario, anglies, marmuro ir 
įvairių mineralų. Korsika 
buvo valdoma graikų, romė
nų, vandalų, popiežiaus ir 
įvairių italų valstybėlių, bet 
ilgiausia Genujos, ir tik 
1768 m. perleista Prancūzi
jai. Sala apima 3367 kv. 
mylių plotą ir turi apie 300 
tūkstančių gyventojų. Sa
los sostinė yra Ajaccio 
miestas, kur gimė Napoleo
nas Bonaparte.

SIRIJA išleido pašto žen
klų seriją su archeologiniais 
radiniais, čia dedama 60 
piastrų pašto ženklą, kuria
me parodyta pergalėš deivė 
Nikė.

Spandau miestas, fakti
nai Berlyno vakarinė dalis, 
randasi apie 14 km. į šiau
rės vakarus nuo Berlyno 
centro. Jis guli prie Have- 
lio ir Spree upių santakos. 
Iki 1920 m. miestas bu
vo laikomas Brandenburgo 
provincijos dalimi. Jau nuo 
XVI amžiaus Spandau buvo 
įruošta tvirtovė, skirta Ber
lyno apsaugai. Dar prieš I 
Pasaulinį karą tvirtovės rū
muose buvo įrengtas kalė
jimas. Po II Pasaulinio ka
ro, pasidalinus Berlyną zo
nomis, Spandau atsidūrė 
britų zonoje. Spandau gyve
na apie 95 tūkstančiai gy
ventojų.

Nikė buvo senovės graikų 
pergalės deivė. Ji graikų 
mene dažnai vaizduojama 
laikoma Zeuso ir Atėnės 
rankose, paprastai sparnuo
ta ir laikanti palmių šakų 
vainiką. Romėnai tokią pat 
pergalės deivę pavadino 
Victoria. Gražiausias spar
nuotos Nikės skulptūros pa
vyzdys, kad kiek ir apdau
žytas, yra Paryžiaus Louv- 
ro muziejue.

• Pasaulio Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademijos na
rių suvažiavimas įvyks š. 
m. lapkričio 24-28 dienomis 
St. Petersburg, Floridoje.

DETROIT

DLOC VALDYBA 
PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

Išrinkta naujoji Detroito 
Lietuvių Organizacijų Cen
tro valdyba pasiskirstė pa
reigomis taip: adv. Raimon
das Sakis — pirmininkas, 
dr. Algis Barauskas, dr. 
Stefa Miškinienė, dr. Sau
lius šimoliūnas, adv. Algir
das Ambrozė, Eugenija Bu
lotienė ir inž. Bernardas 
Brizgys — vicepirmininkai, 
teis. Stasys šimoliūnas — 
ypatingiems reikalams se
kretorius, Petras Bliūdžius 
— finansų sekretorius, Ro
mas Macionis — sekreto
rius, Antanas Vaitėnas — 
iždininkas, Antanas Su- 
kauskas — reikalų vedėjas 
ir Česys šadeika — karto
tekos vedėjas.

Bernardas Brizgys, Anta
nas Sukauskas ir Antanas 
Grinius — lietuvių kalba in
formacijai, dr. Saulius Ši
moliūnas — anglų kalba in
formacijai.

Milda Skorupskienė, Gra
žina Vaškely tė, Algirdas 
Vaitiekaitis ir Povilas čeč- 
kus — valdybos nariai.

Revizijos komisija: Vin
cas Tamošiūnas, Edvardas 
Milkauskas ir Petras Januš
ka — nariai ir Vytautas 
Ogelvis — kandidatas.

Valdybai pasiskirsčius pa
reigomis buvo aptartas 
1983 metų Vasario 16 minė
jimas, kuris įvyks vasario 
1 3d. Dievo Apvaizdos pa
rapijos Kultūros centre ir 
sudaryta provizorinė minė
jimo programa. Minėjimui 
ruošti sudarytas komitetas 
iš šių asmenų: R. Šakio, A. 
Barausko S. Miškinienės, S. 
ir Šaul. šimoliūnų, E. Bu
lotienės, C. šadeikos, P. čeč- 
kaus, Mildos Skorupskie- 
nės, Romo Macionio ir Al
girdo Vaitiekaičio.

Posėdyje pirmininkas R. 
Sakis pristatė šių metų Pa
baltiečių komitetą, į kurį iš 
lietuvių įeina: dr. St. Miški
nienė, inž. Bernardas Briz
gys, adv. Algirdas Ambrose 
ir Antanas Sukauskas.

Pavergtų tautų komitetą 
sudaro 11 tautų atstovai. Iš 
lietuvių jame dalyvauja: 
adv. R. Sakis, adv. A. Am
brose, dr. A. Barauskas, inž. 
Bern. Brizgys ir Ant. Su
kauskas.

PAVERGTŲ TAUTŲ 
FESTIVALIS

šiais metais Pavergtų 
tautų festivalis įvyksta lie
pos 18 d. ukrainiečių kultū
ros centre, 26601 Rayan Rd. 
Warren, Mich. Festivalis 
pradedamas 9 vai. ryto ir 
tęsis iki 9 vai. vakaro. Fes
tivalyje dalyvaus 11 tautų. 
Lietuviai turės maisto ga
minių ir kultūrinių daiktų 
stalus. Iškilmės pradedamos 
12 vai., Po pietų prasidės 
tautybių meninė^programa. 
Atidarymo iškilmėse lietu

vius atstovauja adv. R. Sa
kis. Įėjimas į salę 1 dol.

Detroito lietuviai prašo
mi festivalį remti maisto 
gaminiais, aukomis ir gau
siu atsilankymu. Festiva
liui ruošti sudarytas lietu
vių komitetas iš šių asme
nų: adv. R. Šakio, dr. A. 
Barausko, inž. B. Brizgio, 
E. Bulotienės, A. Sukausko, 
St. Šimoliūno, M. Skorups- 
kienės, Gr. Vaškelytės, Č. 
šadeikos, Romo Macionio ir 
A. Vaitiekaičio.

A. Grinius
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association

PRANCŪZIJA išleido 1.90 
frankų pašto ženklą, kuriuo 
paminima Korsikos sala.

Korsika (Corsica, pranc. 
Corse) yra Viduržemio jū- ; 
roję, į vakarus nuo Italijos, 
šalia italų valdomos Sardi-
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1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd 

Willowbrook, III. 60521

Phones: Chicago: (312) 242-4395 
_ Cicero: (312) 656-6330

FSLTC Willowbrook: (312) 789-0777

Joseph F. Gribauskas
Executive-Sceretary

Dennis N. Gribauskas 
Senior Viee-President/ 
Willowbrook Manager

St.).

Open Mon.. 9-8; Tues., Thurs., Fri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.

* 
♦
»♦ »•* *

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS l AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAM 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 Lakervood, Ohio

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — JSITIKINSITE.



Nr. 27 — 14 DIRVA 1982 m. liepos 15 d.

SIU METŲ ABITURIENTAI

• Rima Apanavičiūtė, Da
nutės ir Raimundo Apana
vičių duktė, šiemet baigė 
Vilią Angelą Academy ir 
Šv. Kazimiero lituanistinę

• Vida Kašubaitė, Nijo
lės ir dr. Romualdo Kašu
bų duktė, baigė lake Ca- 
tholic gimnazijų ir šv. Ka
zimiero lituanistinę mokyk
lų. Nuo birželio 14 d. lanko 
Akrono universitetų, kur 
priimta šešerių metų medi
cinos programom

• Peteris Kampe, Graži
nos ir Kalvio Kampes sū
nus, baigė St. Joseph gim

• Paulius Kijauskas, Gied
rės ir Algio Kijauskų sū
nus, baigė St. Joseph gim
nazijų. Rudenį pradės stu
dijuoti komunikacijų' Ohio 
universitete.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

• Ilona Kuprevičiūtė, Ire
nos ir prof. Andriaus Kup
revičių duktė, baigė Cleve
land Heights gimnazijų. 
Mokslus tęs Cleveland Statė 
universitete.

mokyklų. Rudenį Rima 
mokslų tęs Cleveland Statė 
universitete, kur žada stu
dijuoti teisę.

• Antanas Kižys, Mirgos 
ir Džinaro Kižių sūnus, bai
gė St. Joseph gimnazija ir 
lankė šv. Kazimiero litua
nistinę mokyklų, žada stu
dijuoti "business” Cleve
land Statė universitete.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

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

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. [2161 531-7770

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

liams pastatyti.

Clevelando šaulių Karin. A. Juozapavičiaus kuopos 10-ties sukaktuvinių veiklos metų proga, 
birželio mėn. 5 d. baliaus metu Lietuvių klubo salėje, linksmą lietuvių liaudies dainų ir pra
moginės muzikos koncertą atliko p. Daugirdo (trečias iš kairės) vadovaujamas kvartetas iš 
New Yorko. Jie labai linksmai nuteikė visus svečius. Kairėje kuopos pirm. P. Vencius ir 
dešinėje J. Vencienė prisegusi programos atlikėjams gėles. P. Malėtos nuotr.

nazijų. Jis taip pat lankė 
šv. Kazimiero lituanistinę 
mokyklų 12 metų. Rudenį 
pradės studijuoti mechani
nę inžinierijų Cleveland 
Statė universitete.

• Edas Čepulis, Romos ir 
dr. Algio Čepulių sūnus, bai
gė Lake Catholic gimnazija 
ir šv. Kazimiero lituanisti
nę mokykla. Rudenį pradės 
studijuoti kompiuterių mok
slus Purdue universitete.

PRISIMINTAS KOMP. 
VL. JAKUBĖNAS

Prieš daugiau negu 5 me
tus Chicagoje miręs vienas 
iš žymiausių kompozitorių 
išeivijoje —• Vladas Jakubė- 
nas buvo prisimintas birže
lio 4 d. Chicagos Jaunimo 

Centre įvykusioje vakaro
nėje.

Šių prisiminimo progra
mų surengė neseniai įsistei
gusi Vlado Jakubėno Drau
gija, kurios pirmininkas, 
teisininkas Jonas Vasaitis 
atidarė ir pravedė šį minėji
mų.

Pradžioje jis apibudino 
pačių Jakubėno draugijų, 
kurios tikslai yra įvairūs: 
surinkti ir multipilikuoti vi
sus Vlado Jakubėno kūri
nius, spaudos apžvalgas, re
cenzijas ir įvairius pasisa
kymus muzikos klausimais; 
pasirūpinti Jakubėno mono
grafijos bei kitų raštų lei
dimu ; pasirūpinti Jakubė
no rankraščių ir raštų tin
kama apsauga ir t.t.

Įdomiu, niekur neskelb
tų minčių apie kompozitorių 
papasakojo jo sesuo Halina 
Dilienė, gyvenanti Chicago
je. Pora VI. Jakubėno kūri
nių gana jausmingai padai
navo jauna solistė Aldona 
Buntinaitė, o jai akompana
vęs Arūnas Kaminskas vie
nų kompozitoriaus kūrinį 
perdavė fortepionu.

Labai įdomus buvo apie 
30 minučių trukęs spalvo
tas, garsinis Algimanto Ke- 
zio susuktas filmas apie 
Vladų Jakubėna, kuriame 
be kompozitoriaus pasirodė 
ir apklausinėtojas prof. V. 
MarijoŠius, solistė Dana 
Stankaitytė, šokėja V. Ga- 
lėnaitė ir kt.

Taip pat rumpai kalbėjo 
ir VI. Jakubėno vienas tes
tamento vykdytojas — J. 
Kreivėnas. Be to buvo ii- pa
klausimų kompozitorių lie
čiančiais reikalais. Nežiū
rint, kad tų vakarų buvo dar 
keli renginiai, publikos atsi
lankė apie 100 žmonių.

Tai buvo gražus komp. 
VI. Jakubėno pagerbimas ir 
pavykęs jo vardo draugijos 
prisistatymas visuomenei. 
Ateityje numatoma ir dau
giau šios draugijos rengi
nių. Dabartinę Vlado Jaku
bėno draugijos valdybų su
daro: J. Vasaitis, E. Dily- 
tė-Brooks ,J. Kreivėnas, Ed. 
šulaitis. (k)

NAUJA LIETUVIŠKA 
ŠEIMA

Egidijus Jutkus ir Laura Dau
girdaitė birželio 19 d. Chicago
je, švč. M. Marijos Gimimo 
šventovėje sumainė aukso žie
dus — sukūrė lietuvių šeimą. 
Visas jungtuvių apeigas atliko ir 
jaunuosius skatinantį pamokslą 
pasakė kan. V. Zakarauskas. 
Apeigų metu jtarpose šauniai 
aidėjo solistės Romos Mastie- 
nės giesmės. Bažnyčioje buvo 
gausus būrys jaunųjų, jų tėve
lių draugų, pažįstamų ir išskir
tinai daug giminaičių.

Vestuvių pokylis buvo tos pat 
dienos vakare Lietuvių Tauti
niuose namuose. Pokylio pro
gramą nuotaikingai vedė lietu
vių; anglų ir protarpiais žemai
čių kalbomis Viktoras Mastys. 
Vedėjas pareiškė, viBa progra
ma esanti peržiūrėta jo žmonos, 
todėl anekdotų nebūsią. Ir ne
buvo. Bet vietoj jų buvo aps
čiai gražaus sąmojaus ir hu
moro.

Jaunuosius šia proga sveikino 
pirmasis pabrolys Algis Mažiu
lis, pakviesdamas išlenkti į jau
nųjų sveikatą šampano taurę ir 
sugiedoti Ilgiausių metų linkėji
mus. Kiti sveikinusieji: jauno
sios giminių vardu — Valdas 
Adamkus ir Algirdas Budrec- 
kas (Bartkų šakos), jaunojo gi
minių vardu — Teodoras Blin
strubas, neolituanų vardu — 
Edas Modestas (Egidijus ir jo 
tėvai neolituanai).

Į sveikinimus gražiu žodžiu 
atsakė jaunasis Egidijus Juš
kus, dėkodamas savo ir Lauros 
tėveliams, giminėms ir visiems 
juos sveikinusiems tiek žodžiu, 
tiek laiškais bei telegramomis, 
kurių dalis iš ok. Lietuvoje gy
venančių giminaičių. Dėkojo vi
siems jų jaunystės šventės da
lyviams. Visas vakaras praėjo 
darnia, pakilusia nuotaika. Ta 
prasme daug lėmė Ąžuolo Stel
moko lietuviškais motyvais mu
zika. (mv).

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



1982 m. liepos 15 d. DIRVA Nr. 27 — 15

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

VYČIŲ SEIMAS

Rugpiūčio 5-8 d. d. Cleve
lande įvyks Lietuvos Vyčių 
69-tas seimas. Vietinė Vy
čių kuopa stengiasi paruoš
ti programą. Seime tikimasi 
sulaukti virš 500 delegatų 
bei svečių. Delegatai atvyk
sta iš visos Amerikos.

Seimo posėdžiai vyks 
Harley House viešbuty, 
6051 S.O.M. Center Road, 
Willoughby, Ohio.

Ketvirtadienį, rugpiūčio 
5 d., 6 v. v. kalbės kun. A. 
Jurgelaitis, Vyčių dvasios 
vadas, tema: Lietuvių pa
rapijos metai.

Penktadienį, rugpiūčio 6 
d., 9 v. ryto kalbės dr. Jack 
Stukas, tema: ”Mūsų daly
vavimas lietuvių reikaluo
se”

Penktadienį, rugpiūčio 6 
d., 2 v. p. p. kalbės Povilas 
Binkis ir Nancy Rimo. Jų 
tema: ”Kas daugiau — kas 
geriau”. Vakare 7 vai. kon
certas ir šokiai.

šeštadienį, rugpiūčio 7 d. 
9 v. ryto bus jaunųjų sesi
ja. Vakare 7:30 v. iškilmin
gas banketas.

Sekmadienį, rugpiūčio 8 
d., 10 vai. ryto seimo užda
rymo iškilmingos mišios 
Dievo Motinos parapijos 
bažnyčioje. Ir 12 vai. bus 
atsisveikinimo užkandžiai 
Gintaro valgykloje.

Vincas Gražulis

ŠAULIŲ GEGUŽINĖ

Šį sekmadienį, liepos 18 
d. 1 v. p. p. Žalgirio šaulių 
kuopia rengia tradicinę ge
gužinę spaudai ir radijui 
paremti, prie Erie ežero, 
Landseer ir Canterbury 
gatvių. Bus skanus mais
tas, gėrimai ir muzika.

Clevelando ir apylinkės 
lietuviai kviečiami atsilan
kyti ir maloniai praleisti 
sekmadienio popietę.

Liepos 4 d. lietuviai respublikonai surengė gegužinę V. ir O. Jokūbaičių sodyboje, į kurią 
atsilankė ir amerikiečiai respublikonų veikėjai. Nuotraukoje pokalbio metu apskrities kontro
lierius Campanella, VI. Plečkaitis, R. Kudukis su dukrele ir V. Jokūbaitis. J. Garlos nuotr,

• Neringos ir Pilėnų tun
tų skautės ir skautai, lydimi 
abiejų tuntininkų R. Bel- 
zinsko ir S. Gedgaudienės, 
praeitą šsštadienį išvyko į 
Rako stovyklą, Michigane, 
kur 2 savaites stovyklaus 
su Chicagos skautėm ir 
skautais. >

• Ingrida ir Romas Bub
liai liepos 2 d. dalyvavo kun. 
A. Edward Pevec šventini
mo iškilmėse, šv. Jono ka
tedroje. Jis buvo įšventin
tas kaip rytinės diocezijos 
vyskupas. Jo ekscelencija 
vyskupas A. Edward Pevec 
yra buvęs labai palankus 
lietuviams ir daug prisidėjo 
prie Jėzuitų atvykimo į Die
vo Motinos parapiją.

• šv. Vito slovėnų para
pija, Dirvos kaimynystėje, 
liepos 16-18 d. d. rengia va
saros festivalį, ryšium su 
parapijos 50 metų sukakti
mi. Festivalis įvyks parapi
jos aikštėje ir auditorijoje 
prie St. Clair ir Norwood 
gatvių. Bus dainos, šokiai, 
vaidinimai, bingo ir didelis 
įvairaus maisto pasirinki
mas. Kasdien nuo 7 iki 11 
vai. ir sekmadienį nuo 2 iki 
5 vai. p. p. Automobilius 
nemokamai leidžiama pasi
statyti AmeriTrust banko 
aikštėje ir prie Slovėnų au
ditorijos.

• Rūta Maželytė baigė 
cum Įaudė Clevelando Vals
tybinį Universitetą su 
Bachelor of Science in Phy
sical Therapy laipsniu. Pra
dėjo darbą savo srityje Wo- 
mans General ligoninėje, 
Clevelande. Linkime jai 
sėkmės.

PADĖKA

Stasys Santvaras atsiun
tė laišką, kuriame dėkoja 
man už surengtą jam pa
gerbimą š. m. gegužės 30 d. 
Clevelande ir prašo perduo
ti padėką visiems renginio 
komiteto nariams ir talki
ninkėms bei talkininkams 
išvardindamas visus pavar
dėmis kaip seka: I. Bublie
nei, dr. A. Butkui, dr. D. 
Degėsiui, B. Gaidžiūnui, dr. 
V. Stankui, J. Steponienei, 
L. ir V. Apaniams, J. Balbo- 
tui, M. Barniškaitei, R. De- 
gėsieniai, N. Gaidžiūnienei, 
I. Jonaitienei, A. Karsokui, 
S. Kersnauskienei, A. ir V. 
Mauručiams, J. ir J. Račy- 
lams, L. Račylienei, B. 
Skrinskienei, R. Snarskie- 
nei, A. ir C. Staškams, I. ir 
š. Satkams, A. šenbergienei 
ir I. Vinclovienei.

Bronius Snarskis

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _

• LIEPOS 18 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė.

• LIEPOS 25 D. pensininkų 
gegužinė. s

• RUGPIŪČIO 5-8 D. D. 
Clevelande Harley viešbutyje 
įvyksta visuotinas Vyčių su
važiavimas.

• RUGPJIŪČIO 13 D., 1 vai. 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungons gegužinė B. Nasvy- 
tienės sodyboje, 10823 Magno- 
lia Dr.

•RUGPIŪČIO 29 D. gegu
žinė prie ežero. Rengia L.K. 
V.S. ”Ramovė” Clevelando 
skyrius.

• RUGSĖJO 11 D. Šv. Jur
gio parapijos koncertas ir ba
lius parapijos salėje.

• RUGSĖJO 12 D. Šv. Jur
gio parapijoje Šilinės šventė. 
Specialios pamaldos ir proce
sija prie Dievo Motinos grotos 
parapijos sode.

• RUGSĖJO 18 D. Abitu
rientų balius, Lietuvių Namuo
se. Rengia LB Ohio Apygarda.

• RUGSĖJO 19 D. LB Ohio 
apygardos suvažiavimas.

• RUGSĖJO 25 D. Vasarą 
palydint — Neringos skaučių 
tunto balius Lietuvių Namuose.
• SPALIO 2 D. -Pabaltiečių 
vaKaras. Ruošia Amerikos Lie
tuvių Taryba, Latvių Sąjunga 
ir Estų Taryba.

vajaus atidarymo popietė su 
menine programa.

• SPALIO 3 D. Šv. Pran
ciškaus 800 m. gimimo sukak
ties minėjimas šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Paskaita ir me
ninė programa.

• SPALIO 9 D. Jaunųjų mu
zikų konkursas. Rengia JAV 
LB Kultūros Taryba.

• SPALIO 9-10 D. Vidurio 
Rajono skautų vadovų-vių sąs
krydis Clevelande.

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

• SPALIO 16 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos me
tinis susirinkimas

• SPALIO 24 D., 4 vai. po
piet — Atstatyto Laisvės pa
minklo šventinimas ir simfoni
nis koncertas su Clevelando 
Fiilharmonijos orkestru. Ren
gia Dievo Motinos parapija.

• LAPKRIČIO 14 D. Šv. 
Jurgio parapijos rudens mini- 
festivalis parapijos salėje.

• LAPKRIČIO 20 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas 
ir balius Lietuvių namuose. 
Rengia L.K.V.S. Ramovė

1983 m.
• KOVO 20 D. Grandinėlės 

trisdešimtmečio šventė.

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

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

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★A 
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- SPALIO 3 D. Lietuvių 
Namuose Balfo 145 skyriaus

APARTMENT FOR RENT

4 rooms, second floor with 
apliances. East 69 St. No 
pets no children. Call: 781- 
6893. (26-27)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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ne AMBER STUDIOS, m<.
505 East 185 Street,

Tel. (216) 531-3500 CLEVELAND, Ohio 44119

Galerijoje rasite didelį pasirinkimą sekančių menininkų tapybos ir
grafikos kūrinių:

• Ignas • Leach • žumbakienė
• Kezys • Palubinskienė • Zulik
• Rimas • Petrikonis • Nackovvitz
• Hicks

Galerija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 6 vai. 
vak., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 vai. vak. ir šeštadieniais 
nuo 10 iki 6 vai. vak. Uždaryta trečiadieniais.

Rimas Laniauskas, prezidentas
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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



DIRVA
• Susivienijimo Lietuvių 

Amerikoje seimas, posė
džiavęs liepos 5-8 d. d. St. 
Peterburg Beach, Fla., pa
tvirtino naujai išrinktą Pil
domąją tarybą: prezidentą 
Povilą P. Dargj, viceprez. 
Alenksandrą Čapliką, sekr. 
Genovaitę Meiliūnienę, ižd. 
Euphrosinę Mikužiūtę, ižd. 
globėjas Kristiną Austin bei 
Josephinę Mileriūtę ir dak
tarą kvotėją Vytautą P. 
Dargį.

Atidarant seimą, įspūdin
gą sveikinimo kalbą pasakė 
grįžęs iš Australijos Vliko 
pirm. dr. K. Bobelis.

Seime dalyvavo 64 atsto
vai.

NĖRA BŪTINA TEIKTI 
ŽINIAS

Lietuvių spaudoje pasi
rodžius straipsniui ”Soviet 
Interview Project — Studi
ja apie dabartinius emi
grantus”, daug kas kreipėsi 
į BALFo vadovybę, teirau
damiesi, kaip reikėtų žiū
rėti į šį reikalą.

Straipsnyje yra prašoma, 
kad asmenys, nuo 1970 m. 
atvykę iš Sovietų Sąjungos 
valdomų kraštų į JAV nuo
latiniam apsigyvenimui, at
silieptų, suteiktų apie save 
žinias, pranešant ir savo pa
skutinę gyvenamąją vietą 
Sovietų Sąjungoje ir suteik
tų duomenis apie padėtį So
vietų Sąjungoje. Nors ten 
rašoma, kad "žinios yra 
renkamos anonimiškai-kon- 
fidencialiai”, tačiau tam už
tikrinimo nėra. Toks kreipi
masis daug kam sukėlė rū
pesčio, nes šiuo laiku žmo
nės yra labai įbaiminti da

JAU IŠĖJO Iš 

SPAUDOS

ROMUALDO 

SPALIO 

RINKTINĖS 
NOVELĖS

Knygoje dešimt no

velių. Kaina 8 dol. 

Išleido Viltis. 

------------------------ IŠKIRPTI--------------------------

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Siunčiu 8 dol. ir prašau atsiųsti R. Spalio knygą — 
RINKTINĖS NOVELĖS.

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

Adresas ......................................................................s...........

bar vykstančių apklausinė
jimų, surištų su kaltinimais 
dėl įvykių nacių okupuotoje 
Lietuvoje, antrojo pasauli
nio karo metu.

BALFo vadovybė prane
ša, kad nėra būtina ir nėra 
reikalinga tokias asmeniš
kas žinias teikti šioms įstai
goms, .kurios ruošia studiją 
sovietine tema.

JAV valdžia turi visą rei
kalingą informaciją apie So
vietų Sąjungą — jos socia
linę, ekonominę ir politinę 
padėtį, šios žinios yra priei
namos kompetetingiems as
menims ir jos yra teikiamos 
reikalingoms institucijoms, 
jas gauna ir BALFas. JAV 
valdžia taip pat turi visą 
reikalingą informaciją apie 
atvykusius asmenis iš So
vietų Sąjungos ir, jei būtų 
reikalinga, tas žinias gali 
panaudoti.

Reikia pabrėžti, kad 
straisnyje skelbiama studi
ja yra projektas keliolikos 
institucijų, kurios yra gavę 
didesnę sumą pinigų šiam 
tikslui. Tačiau tai neįparei- 
g^a privačių asmenų at
skleisti asmeniškas žinias, 
kurios tam tikrais atvejais 
galėtų būti panaudojamos 
netikslingai.

BALFo Centro 
Valdyba

SPORTO ISTORINĖS 
MEDŽIAGOS REIKALU
Pakartotinai, jau trečią 

kartą, kreipiamės į Vakarų 
Europoje, Kanadoje, JAV ir 
Pietų Amerikoje gyvenan
čius sportininkus, sporto ve
teranus, darbuotojus bei 
mėgėjus ir nuoširdžiai pra-

Grupė chicagiečių visuomenės veikėjų vienos išvykos metu. Iš kairės: A. Juodvalkis, 
kun, dr. J. Prunskis, B. Vindošienė, Br. Nainys ir A. Milūnas. P. Malėtos nuotr.

šome siųsti medžiagą, kuri 
apimtų 1944-1980 sportinę 
veiklą ir organizaciją.

Pageidautina tiksli spor
to vienetų metrika (įsteigi
mas, valdybų ar komitetų 
sudėtis, santykiai su visuo
mene, organizacijomis, sve
timtaučiais ir t.t.). Prašo
me siųsti nuotraukas (jos 
bus gąžintos), kur matomi 
asmenys būtų išvardyti.

šia proga pabrėžiame, 
kad vis dar laukiame spor
to klubų veiklos aprašymų 
ir specialių straipsnių, ku
riuos autoriai pažadėjo jau 
prieš keletą metų. Nė vienas 
jų nėra užmirštas. Didelė 
dalis sportinės veiklos Ka
nadoje ir JAV jau tvarko
ma, tačiau ypač stokojame 
medžiagos iš Rytų sporto 
apygardoje buvusių ar esa
mų klubų. Su mažomis iš
imtimis, itin skurdi padėtis 
ir su buvusia Vokietijoje 
veikla.

Medžiagą prašome siųsti 
kaip galima skubiau šiais 
adresais: Pranas Mickevi
čius, 4831 Eo. 23rd St., Mil- 
waukee, Wis. 53221, USA; 
arba: Sigitas Krasauskas, 
32 Pasadena Gardens, To
ronto, Ont. M6S 4R5, Ca
nada.

Medžiaga bus panaudota 
ŠALFASS leidiniui "Išeivi
jos sporto istorija 1944-80".

Ir išleidimo laikas, ir kny
gos kokybė priklausys tik 
nuo mūsų visų glaudaus 
bendradarbiavimo.

Leidinio redakcija

PADĖKA

Man, kaip buv. ilgamečiui, 
Tautinės Sąjungos Eliza- 
betho, N. J. skyriaus valdy
bos sekretoriui, išvykstant 
nuolatiniam apsigyvenimui 
į Floridą, St. Petersburg 
Beach skyriaus valdyba, su
ruošė išleistuves.

Išleistuvėse dalyvavo apie 
60 žmonių.

Už įdėtas pastangas, ruo
šiant išleistuves, dėkoju 
skyriaus pirm. J. Veblai- 
čiui, ižd. V. Misiūnui ir 
abiems vicepirmininkams P. 
Lukui ir Alb. Stukui.

Ypatingą padėką reiškiu 
V. Misiūnui, kaip daugiau
sia pasidarbavusiam ruo

šiant nepamirštamas išleis
tuves.

Jonas švedas

DRAMOS VEIKALO 
KONKURSAS

Los Angeles Dramos 
Sambūris skelbia dramos 
veikalo konkursą, kuriame 
kviečia dalyvauti viso lais
vojo pasaulio rašytojus. 
Veikalo ir tema ir turinys 
laisvai pasirenkami. Pobū
dis pritaikomas nedideliam 
teatro kolektyvui. Pagei
dautinas paprastas lankstus 
scenarijus, galbūt, trijų 
veiksmų apimties, neilges
nis kaip dviejų su puse va
landos. Konkurso rankraš
čiai paruošti rašomąja ma
šinėle ir pasirašomi slapy
vardžiu. Tas pats slapyvar
dis užrašomas ant uždaro 
vokelio, kuriame įdėta tik
roji autoriaus pavardė, ad
resas ir telefonas. Vokelis 
nebus atidarytas nelaimė
jus. Konkurso premijos dy
dis 2000 dolerių. D ramos 
sambūris turi teisę premi
juotą veikalą pagal savo 
nuožiūrą pirmas pastatyti. 
Nepremijuoti r a n kraščiai 
grąžinami tik autoriams pa
prašius. Jury komisija iš 5 
narių sprendžia kas premi- 
juotina balsų dauguma. Jei
gu komisija nerastų nei vie
no premijuotino veikalo, 
konkursas bus pratęsiamas 
naujam laikotarpiui. Rank
raščio įteikimo data 1983 m. 
sausio mėn. 1 d. adresu: 
Mrs. D. Mitkienė, 2610 Grif- 
fith Pk. Blvd., Los Angeles, 
Ca. 90039.

Los Angeles Dramos 
Sambūrio Valdyba

• Muzikė Nijolė Ulėnienė 
liepos 29 išskrenda į Austri
ją, kur Insbruko mieste lan
kys dviejų savaičių tarptau
tinius fortepijono kursus. Iš 
Amerikos vyksta 77 muzi
kai.

• Norai Sugintailei, gy
venančiai Oak Lawn, III., šį 
pavasarį gegužės 16 d. II- 
linois Universitete Urbano- 
je buvo suteiktas veterina
rijos medicinos daktaro 
laipsnis. Prieš tai Nora stu- 
dijavo Illinois universitete • SAULIUI (216) 461-3500.

Chicagoje, gaudama baka
lauro laipsnį iš biologijos ir 
chemijos su aukščiausiu pa
žymėjimu — highest dis- 
tinction.

• Raimondas Žukauskas, 
sūnus Danutės ir Klemenso 
Žukauskų, gegužės 22 d. 
baigė Milwaukee MSOE 
School of Ingineering in Ar
chitektūrai and Building 
Construction Engineering 
Technology ir gavo baka
lauro diplomą. Nuo birželio 
1 d. priimtas Milwaukee į 
E. B. Boechos bendrovę ir 
dirba statybos darbų apkai- 
navimų srityje.

• Vinco Krėvės literatūri
nė premija, skiriama kas 
antri metai už grožinės li
teratūros kūrinį, išleistą iš
eivijoje, bus įteikta rudenį. 
Premiją skiria Lietuvių 
Akademinis Sambūris Mon- 
trealyje, Kanadoje. Iki šiol 
šią premiją yra laimėję: 
Jonas Aistis, Jonas Mekas, 
Algimantas Mackus, Kostas 
Ostrauskas, Vincas Ramo
nas, Marius Katiliškis, An
tanas Vaičiulaitis, Liūne 
Eutema, Juozas Kralikaus- 
kas, Eduardas Cinzas, To
mas Venclova ir Henrikas 
Nagys.

Leidyklos arba patys au
toriai prašomi atsiųsti bent 
po vieną egzempliorių 1980- 
1981 metais išleistų groži
nės literatūros veikalų šiuo 
adresu: H. Nagys, 700-B 
Champagneur Avė., Mont- 
real-Outremont, Que., Ca
nada H2V 3P8. Neatsiųstos 
knygos nebus svarstomos.

Dabartinę Lietuvių Aka
deminio Sambūrio valdybą 
sudaro: J. Kibirkštis — 
pirm., H. Nagys — vice
pirm., A. Ottienė — sekr., 
J. Niedvarienė — ižd. ir A. 
Kličius — narys.

NAT1ONW1DE 
INSURANCE 
Nanonwide Is on yov sioe

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