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Rytietiški paradoksai
Iš kariško pralaimėjimo į

politinį laimėjime^
Vytautas Meškauskas
Kariškai samprotaujant pasaulį išsklaidytiems tau
atrodo, kad Izraelis padarė tiečiams, nors ir negalėtų
didelę klaidą sulaikydamas jų visų priglausti. Vakarų
savo ofenzyvą prie vakari Pakraštys ir Gaza yra vie
nio Beiruto, žinoma, gali nintelė galima vieta tai tė
mas daiktas, kad ir jo ka vynei ar kaip nepriklauso
riuomenei reikėjo kiek atsi mai valstybei ar sujungtai
kvėpti prieš puolant mies federaliniais ryšiais su Jor
tą. Pagaliau ir tas puolimas danu ar kaip dalis Izraelionebūtą populiarus namuo Jordano konfederacijos. Už
se ir svetur. Bet sykį pra tai mes visados atmesdaradus įsibėgėjimą, iš naujo vom jūsų pretenzijas ir
pradėti jau sunkiau. Sun naujokynus tose teritorijo
ku būtų pateisinti ir aukas se. Dabar kai palestiniečiai
nes PLO šiaip ar taip pra nebesudaro didesnės grės
laimėjo kariškai ir jos kari mės saugumui, mes tai turi
nės pajėgos likučių nenori me aiškiai pasakyti ir pra
nė vienas arabų kraštas, nes dėti bendradarbiauti su pa
tai būtų valstybė valstybė lestiniečiais, kurie sutiktų
su koegzistencija.”
je, kaip buvo Libane.
"Mano pirmas tikslas yra
Tokioje situacijoje JAV"pilna
autonomija”, kurią
bėms užsiangažavus kur
pažadėtoje
Camp Davide. Ji
nors išgabenti PLO karinių
turi
suteikti
teisę spręsti lo
pajėgų likučius, PLO, pra
kalinius
reikalus,
politikuo
laimėjusi kariškai, staiga
ti
ir
turėtų
vesti
prie
Izrae
laimėjo politiškai. Jei PLO
lio
karinių
pajėgų
pasitrau

tikslas yra palestiniečių val
stybė, ji prie to tikslo prisi kimo. Suverenumo, sienų,
artino daugiau negu su so Jeruzalės, arabų imigraci
vietų ginklų ir arabų naf jos ir žydų naujokynų pro
tos pinigų pagalba. JAV įsi blemų sprendimą atidedant
pareigojo, tiesa — neforma iki to laiko, kai palestinie
liai, lygiai kaip jos jokios čiai išsirinks sau vadus, ku
sutarties neįpareigotos pa rie galėtų apie tai derėtis...
deda Izraeliui, dabar dau aš tikiuos šilto Izraelio ben
giau negu bet kada susirū dradarbiavimo... Jūsų drau
gas Ron.”
pinti palestiniečių byla.
Reaganas tokio laiško ne
Įrodymų tam netrūksta,
štai, pavyzdžiui, WASH- parašė, bet sakoma, kad jis
INGTON POST paskelbė parašęs kitokį, gana griež
buv. aukšto Valstybės De- tą dėl Beiruto. Galima pri
parta mento par eigūno leisti, kad ir New Yorko
Granville S. Austin straips Times "laiškas” Beginui
nį, kuriame teigiama, kad dar mažiau patiko. Jis, kaip
jau atėjo pats laikas JAV jau daug anksčiau prieš jį
padiktuoti SAVO TAIKĄ kiti Rytų Europos žydai, tu
Viduriniuose Rytuose, o rėtų būti kiek nusivylęs sa
NEW YORK TIMES tą patį vo'tautiečiais ar jų palikuo
sekmadienį paskelbė veda niais Amerikoje.
Amerikos žydų nuotaikas
mąjį tariamo Reagano laiš
ir
Amerikos pažiūra į Izrae
ko Beginui formoje. Reaga
lį
įdomiai nušvietė WASHnas turėtų tarp kitko štai
INGTON POST paskelbti su
ką parašyti:
”... Dėl to, kad jūs išva jų autorių leidimu privatūs
rėte PLO mes turime pro laiškai tarp George W. Bali,
gos ir pareigos spręsti pa 1961-69 buvusio Valstybės
lestiniečių problemą. Jų na- pasekretoriaus ir buv. Ame
ęionalizmas, gimęs kartu su rikos žydų komiteto pirmi
Izraelio įsisteigimu, nėra ninko bei JAV atstovo JT
susijęs su sovietų raketom žmonių Teisų Komisijoje
ir marxizmo ideologija. Jei Morris B. Abram.
Tą pasikeitimą laiškais
jis nebus patenkintas, jis
iššaukė
G. W. Bali pareiški
dar daugiau nukryps į kraš
mas
per
"Nightline” televi
tutinumą, pasidarys dar la
zijos
programą.
Į progra
biau pavojingas Amerikas
draugingiems arabams ir mos vedėjo Ted Koppel
dar sunkesnė našta Izrae klausimą:
"Mr. Bali, aš nenoriu įdė
liui.”
ti
žodžius j jūsų burną, bet
"Palestiniečiai yra verti
atrodo,
kad jūs duodant sutėvynės, kuri lygiai kaip Iz
(Nukelta į 2 psl.)
raelis būtų švyturiu po visą

Į

1
Koplytstulpis Linkmenų apylinkėje, Utenos apskr. 1939 m.

Lietuvoje bažnyčia yra pasidariusi
nacionalistinių judėjimų telkinys
Sako šveicaru žurnalistas apsilankęs Lietuvoje
Šveicarijos sostinės
dienraščio "Der Bund”
korespondentas paskel
bė straipsnį apie savo
apsilankymą Vilniuje
ir Kaune. Tas pats ko
respondentas bendra
darbiauja dar keliuo
se šveicarų dienraš
čiuose (tarp jų stam
bios pramonės Winterthuro miesto "Der
Landbote), tokiu būdu
ta pati korespondencija
pasiekė kelių vietovių
skaitytojus. Straipsnio
vertimas skamba taip:
Birželio mėnesio baltos
naktys tik kelioms valan
doms sutemsta, Lietuvos
ekspresas rieda iš Gudijos
geležinkelio stoties Maskvo

je pro satelitinius sostinės
priemiesčius, išsidėsčiusius
beržynuose. Ekspresas nie
kur nesustoja, nyra pro Borodiną, kur Napoleonas
1812 sumušė rusus, pra
skrodžia g a m t ovaizdžius,
kaimus ir miestus, kuriuos
Vakarų žmogus jau kelis
dešimtmečius tegali pama
tyti iš traukinio lango.
Šis kraštas pasilieka už
sklęstas. Vakarų lankyto
jas tegauna pamatyti Vilnių
ir Kauną, buvusią sostinę
tarp abiejų karų. Nepriei
nama Tauragė ir visas pa
sienio ruožas, susisiekiantis
su buvusiąja Rytų Prūsija,
neįsileidžiama į Kuršių Mares, į Nidą Kuršių Nerijoje,
kur Thomas Mann pasista
tydino poilsio namą, užda

rytos kitos pajūrio ir mau
dymosi vietovės, įskaitant
Kaliningradą (Karaliaučių).
Traukinyje daug karei
vių. Nuo Vilniaus iki lenkų
sienos tėra 200 kilometrų.
Mažasis pasienio susisieki
mas uždarytas nuo 1980 me
tų vasaros. Penktadalis Lie
tuvos gyventojų yra lenkų
kilmės, Vilniuje dar dau
giau (čia autorius klysta,
nes pačių sovietų statistika
1979 m. terado Lietuvoje
7,3% lenkų!). Iš to fakto
susidaro daug ryšių per val
stybinę sieną. Sovietinė
valstybė dėl to turi jaustis
nejaukiai.
Taksi šoferis prie gele
žinkelio stoties sakosi, ne
mokąs rusiškai. Tai mes pa
lukei t a į 3 psl.)
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■ Iš kitos pusės
Praveniškių riaušės Londono spaudoje. - Sėkmingas Batkio
protestas. - Mgr. P. Marcinkaus bėdos su Vatikano
_ _ _ _ _ _ _ pinigais. ■ Dar apie žydu įtakų Amerikoje _ _ _ _
Skundžiamės, kad mūsų
pranešimai apie padėtį Lie
tuvoje atsimuša j tylos są
mokslą. Malonią išimtį š. m.
liepos 6 d. padarė įtakingas
londoniškis THE TIMES
pranešdamas apie pereitų
metų riaušes Praveniškių
stovykloje prie Kauno, rem
damasis pogrindžio AUŠ
RA, kurią pristatė kaip ”civil rights journal”. Riaušės
iššaukė visų kalinių nubau
dimas už KGB šnipo sto
vykloje nužudymą. Apsi
ginklavę stovyklos dirbtu
vėse padarytais peiliais, ka
liniai reikalavo pagerinti
stovyklos tvarką. Komen
dantas, atsiklausęs Maskvos
iš ten gavo įsakymą nesi
ginčyti, bet "šaudyti be pa
sigailėjimo". 15 kalinių bu
vo nušauti, 50 sužeista. Su
žeisti nebuvo gabenami į
Kauno ligonines, kad niekas
nesužinotų apie riaušes. Dėl
to ir lavonai nebuvo atiduo
ti giminėm palaikoti.

★

Ne tik slaptos žinios iš
Lietuvos keliauja labai il
gai, nedaug geriau sekasi
ir oficialiom, štai pavyz
džiui JAV-bėse leidžiamas
ir spausdinamas propagan
dinis žurnalas SOVIET
LIPE tik savo birželio mė
nesio Nr. paskelbė Edmunto
Venckaus straipsnį apie
tanklaivio paskendimą neto
li Klaipėdos prieš gerą pus
metį ir didelį pajūrio užter
šimą sunkiąja nafta. Dėl tos
naftos savybių sovietai ne
galėję pasinaudoti kitų
kraštų patyrimu jūros va
lymui ir todėl turėję patys
ką nors sugalvoti. Straips
nis lydimas visos eilės dide
lių Bernardo Aleknavičiaus
ir Vladimiro Christyakovo
nuotraukų. Įvykis pristaty
tas kaip atsitikimas SO
VIET LITHUANIA, kas iš
šaukė mūsų charge d’affai
res dr. Bačkio protestą Val
stybės Departamentui. JAV
jokios tarybinės Lietuvos
nepripažįstančios ... Vals
tybės Departamentas su
tuo sutiko ir iš savo pusės
birželio 30 d. įteikė protestą
Sovietų Ambasadai, apie tai
painformuodamas Baltijos
kraštų diplomatus, prisidė
jusius prie protesto.

★

Pelningai investuoti Vati
kano pinigus nėra lengvas
uždavinys, nes didesnis pel
nas yra susijęs ir su didesne
rizika. Tai atlieka Cicero,
Illinois gimęs arkivyskupas
Paulius Marcinkus, vadina
mo Vatikano Banko, oficia
liai — Instituto Religiniams
Darbams — valdytojas.
Prieš kiek laiko jo pavardė
buvo plačiai pasaulinės

spaudos linksniuojama ryšum su N. Y. Franklin Na
tional Bank bankrotu. To
banko prezidentas M. Sindona šiuo metu atlieka 25 m.
bausmė už apgaulę. Jis kar
tu buvo ir dvejų Italijos
Bankų prezidentu kurių ak
cijų turėjo Vatikanas. Ir jie
bankrutavo. Kiek dėl to Va
tikanas prarado, oficialiai
nebuvo pranešta, tačiau spė
jama, kad milijonus dolerių.
šių metų birželio mėn.
ant Londono "Blackfriars”
tilto pasikorė ar buvo pik
tadarių pakartas italų ban
ko "Banco Ambrosiano”
prezidentas Roberto Calvi.
Po jo mirties susekta, kad
bankui trūksta 1,4 bilijonų
dolerių. Vatikanui priklau
so 1,6% to banko kapitalo,
bet Calvi iš Marcinkaus ga
vęs tam tikrų garantijų
operacijom Pietų Ameriko
je, kurios sukasi apie 1,3 bi
lijonus dolerių. Marcinkus
pareiškė, kad nieko neteisė
to nedaręs, o dėl operacijų
Pietų Amerikoje gavęs iš
banko "Lettera Liberatora”, kuriais Vatikanas buvo
atpalaiduojamas nuo finan
sinės atsakomybės. Italijos
finansų ministeris pareiškė
seime, kad vyriausybė norė
tų išsiaiškinti Vatikano ry
šius su "Banco Ambrosia
no”, o italų laikraščiuose
pasirodė gandų, kad popie
žius norįs ar net jau Mar
cinkų atstatydinęs. Taip pat
jau buvo rašoma ir po Sindono aferos. Trečiadienį bu
vo pranešta, kad Vatikanas
tam įvykiui ištirti paskyrė
trijų finansininkų: ameri
kiečio, italo ir šveicaro ko
misiją. N. Y. TIMES ta
proga savo biznio sekcijoje
atspausdino didelę Marcin
kaus fotografiją, pastebė
damas, kad jis ne tik tvarko
Vatikano finansus, bet ir
yra pagrindinis popiežiaus
asmens sargybinis (bodyguard), jo kelionių po pa
saulį organizatorius ir visos
108 akerių Vatikano valsty
bės ūkiškas administrato
rius. Chicagos kardinolui
Cody mirus buvę kalbama,
kad Marcinkus busiąs pa
skirtas jo vieton, bet atro
do, kad pačiame Vatikane
jis iki šiol laikomas ne
pamainomu. NEWSWEEK
mano, kad Marcinkus bus
anksčiau ar vėliau pakeltas
į kardinolus.

★

Grįžtant prie Amerikos
žydų įtakos ir poveikio į
JAV politiką (žiūr. RYTIE
TIŠKI PARADOKSAI pir
mame psl.)... Kolumnistai
Rowland Evans ir Robert
Novak rašo, kad paskutiniai
įvykiai Vid. Rytuose nesu

mažino Izraelio įtakos šiame
krašte:
"Protestai prieš Izraelio
karinį siautėjimą girdisi tik
spaudoje, liberalių žydų intelektdifių ir kelių žinomų
asmenybių tarpe, kurie jau
seniai atsitolino nuo Begino ekspansijos politikos ...
Reaganas nepasinaudojo jo
kia proga pareikšti protestą
prieš Begino jo traktavimą,
anot vieno pareigūno, kaip
savo ... berno (caddy) ...
Jei Baltųjų Rūmų ir Vals
tybės Departamento propa
gandistai sako tiesą, kad
Reaganas yra pasiryžęs bū
ti "kietas", aiškindamasis
su Izraeliu, prezidentui tek
tų kovoti su palankių (Izra
eliui) nuotaikų banga, kurią
pats padėjo sukurti... Grei
čiau patikėtina, kad JAV
politika prisitaikins prie
Izraelio interesų ... Begino
triumfas per paskutines
penkias savaites Amerikoje
bus atidaręs duris dar di
desnei Amerikos impotenci
jai ir didesnėm Izraelio per
galėm.

★

Naujai paskirtas Vals
tybės sekretorium George
Shurtz per senato užs. reik,
komisijos klausinėjimą jo
patvirtinimo proga pareiš
kė:
"Libano krizė skausmin
gai, bet visai aiškiai paro
do, kad pagrindinė Vid. Ry
tų problema yra palestinie
čių likimas — ta problema
turi būti skubiai ir pilnai
sprendžiama.”
Kartu jis pareiškė, kad
neturi jokių abejonių dėl
tvirtų Amerikos įsipareigo
jimų Izraelio saugumui ir
tam, kad Izraelis turėtų vi
sas reikalingas priemonės
apsiginti.

★

Tuo tarpu Irano kariuo
menė trečiadienį peržengė
Irako sieną ir graso to kraš
to naftos rajonui prie Basros miesto. JAV diplomatija
gavo papildomą nemalonų
uždavinį neleisti tam kon
fliktui tarp dviejų JAV
priešų toliau išsiplėsti.

Rytietiški
paradoksai •••
(Atkelta iš 1 psl.)

prasti, kad trys milijonai
Amerikos žydų, kurie vai
dina didelę rolę šiame kraš
te, įtaigoja JAV eiti prieš
savo pačių interesus. Ar
taip jūs sakote?” —
Bali atsakė:
"Tai būtų labai griežtas
pareiškimas, bet, mano nuo
mone, nelabai nutolęs nuo
tiesos”.

NESENIAI šioje vietoje stebėjomės Lietuvių Fondo
finansuotu tyrinėjimu su kuo esame giminingi pagal pirš
tų ir delnų nuospaudas, (atsakymas: su latviais ir gu
dais) , o birželio 19 d. DRAUGE skaitome korespondenciją
iš Columbus, Ohio, kurioje baramasi dėl panašumo išve
dimo iš valgių. Gegužės 26 d. The Columbus Dispatche
davęs visą puslapį aprašymui "lietuvių-slavų tradicijų dr.
Frank šilbajorio ir jo žmonos Mildos namuose":
"Pagal tą straipsnį susidaro įspūdis, kad jau
ne tik Lietuva yra tapusi rusiška, bet net ir mūsų
lietuviški patiekalai yra savo kilmę gavę iš slavų
tautų... Galima suprasti, kad dėstant slavisiką
tam tikros identifikacijos su Rusija yra sunku iš
vengti. Tačiau lietuviai okupuotoje Lietuvoje ir
laisvame pasaulyje buvo ir yra priešingi tokiai
identifikacijai, kuri ir moksliškai nėra pagrįsta.”
Šiais specializacijos laikais kiek nedrąsu pareikti ei
linio žmogaus nuomonę, bet man atrodo, kad jei žmonės
gyvena panašiame klimate, turi tokią pat augmeniją ir
gyvulius, jie greičiausia ir valgo labai panašiai. Už tat
užėjus madai būtinai surasti savo skirtingas šaknis, susi
duriame su nenumatytais sunkumais. Pavyzdžiui: T'IMELIFE BOOKS Inc. leidyklos išleistoje "RECIPESr Russian Cooking” knygutėje yra keletas lietuviams (faktinai
bendrai "Baltic Statės”) priskiriamų patiekalų. Pvz.
"AGURKAI SU RUKCSCIA GRIETINE".
Man atrodo, kad geniali mintis sumaišyti agurkus
su grietine galėjo ateiti ne tik išradingai lietuvei, bet ir
rusei, gudei ar net lenkei, bet kreditą ča gavome mes.
Tuo tarpu pas mus popularūs koldūnai priskirti rusams
kaip PELMENI, bet mums atiduotas KUGELIS, kuris
yra tipiškas mūsų krašto neturtingų žydų patiekalas.
Mums priskiriami LAŠINĖČIAI (parašyti su tašku ant
e ir š bei č), nors aš atsimenu, kad mes juos namuose
kažkodėl vadinome "Speckkuchenais". Mat, anais laikais
tautinis identifikacijos klausimas dar nebuvo toks jaut
rus. Su juo dabar susidūrus skirtumo su kitomis tauto
mis gal reikėtų ieškoti ne pirštų nuospaudose ar ko gero
naguose, ir net ne valgiuose, bet aukštesnės kultūros reiš
kiniuose. Ar neturime, pavyzdžiui, savų laikraščių? Ar
tai ne skirtingumo įrodymas?
(via)

Savo laiške Bali paneigia
esąs antisemitas. Jis net nesugestijanuojąs, kad net pa
tys karščiausi sionistai są
moningai pasirinktų Izraelį
vietoje Amerikos, tačiau
manąs, kad nekritiška para
ma radikaliems Izraelio už
simojimams, kaip invazija į
Libaną, nevisai sutinka su
JAV interesais.
Ne viena save gerbianti
valstybė negali skirti 7 mi
lijonų dolerių į dieną para
mą valstybei, kuri savo žy
giais daro jai nemalonumus.
Vėliau Bali kaip nekritišką
Izraelio politikos vertinimo
pavyzdį nurodė faktą, kad
Beginui čia jau invazijos
metu atvykus, New Yorko
žydai jam sumėtė 35 mili
jonus dolerių aukų per tik
vienus priešpiečius. Morris
B. Abram iš savo pusės nu
rodo, kad praktiškai Izrae
lio žygis į Libaną JAV-bėms
tik išėjo į naudą, ką mes
jau kelis kartus svarstėme.
Susirašinėjime iškeltas
vienas ir mums specifiniai
įdomus klausimas, liečiąs
išeivijos ryšius su tautos
kamienu..Bali mano, kad Iz
raelyje padidėjo Oriento žy
dų, kurie sudaro gyventojų
daugumą, įtaka, o jų pažiū
ros žymiai skiriasi nuo Va
karų, ypač Amerikos žydų
pažiūrų ir galvosenos. Man
atrodo, kad panašiai yra ir
su kitų tautų išeiviais Ame
rikoje, ypač jaunesniom
kartom, čia išsimokslinusiom ii' subrendusiom. Tau

tinis momentas čia staiga
pasidaro nebeaktualus, nes
niekas tiesiogiai tavo tauti
nių aspiracijų nevaržo. To
dėl šio krašto tradicijose iš
augusiam sunku suprasti,
kodėl arabas neturi lygių
teisių tautinėje žydų vals
tybėje, lygiai kaip ir kitų
tautų nacionalizmą, jau ne
kalbant apie kiekvieną tau
tinį atgimimą lydintį šovi
nizmą. Mes galime lengviau
suprasti Begino pretenzijas
į biblines žydų teritorijas
atsiminę savo pažiūras į
Rytprūsius, ar Vilniaus
kraštą, amerikiečiams tai
sunkiau suprasti.
OPPORTUNITY FOR

PHYSICAL THERAPIST
Registered or registry eligible. Sa
lary comipensurate with experience &
ability. Free retirement.
Apply call or writc to Personrel

ST. MARY HOSPITAL
BOX 3696
PORT ARTHUR. TEXAS 77640
E.O.E.
713-985-7431 Collect
(28-31)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED RESP1RATORY
THERAPY TECHNICIAN
to work and iive in a small congenial
community.
This is your opportunity as a giaduate or experienced Tech to join a
progressive heallh care team. Located in a beautiful recreatior.al area of
N. W. Wisc., our 70 bed JCAH accredited hospital has expanding PT
services. Excellent salary & benefit
packagc. Contact Lolita Parks, Indianhead Medical Center (formarly
indianhead Meniorial Hospital), 215
4th Avė. West Shell Lake, Wis. 5 4671.
An Equal Opportunity Employer
(27-29)

Envelope Machine
ADJUSTERS
• National envelope company in Houston seeks adjusters w/expr. on Smitbe
LO, M. ans SO machines. Ercellent
pav & many fringe benefitš Call
collect Wavne Michael, 713-747-4800.

MAILAVĖLL ENVELOPE CO.
7400 ARDMORE ST.
HOUSTON, TEXAS 770S4
ILqual Opportunity Employer M/F
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LIETUVOJE
BAŽNYČIA...
(Atkelta iš 1 psl.)
tirsime dar keliais atvejais.
Daugiau nekaip vokiečių bei
protestantų paveiktos vaka
rinės baltų respublikos Es
tija ir Latvija, Lietuva yra
nacionalistiškai nusiteikusi
ir atrėmė rusų įtaką. Iš 3,4
milijonų Lietuvos gyvento
jų rusai tesudaro tik maž
daug devynis nuošimčius.
Bet ir Vilniuje, kur prieš
antrąjį pasaulinį karą dau
giausia buvo lenkų ir žydų,
lietuvių gyventojų skaičius
per paskutinius metus nuo
lat didėjo. Jeigu vadovybė
Maskvoje reiškia susirūpi
nimo dėl nacianalistinių
tendencijų ir nusiskundžia,
kad jaunimas provincijoje
dažnai nenoriai mokosi ru
siškai, tai toji vadovybė
greičiausia turi galvoje Lie
tuvą, nors taip pat Kauka
zas teikia ir kitų gausių pa
vyzdžių.
šv. Rapolo katedroje restauratorė auksina angelų
figūrų sparnus. Tarp pal
mių ir gumos medžio kuni
gas Kazimieras Vasiliaus
kas sutuokia porą: jaunoji
balta suknele, jaunavedžių
tėvai, apsupti gausių gimi
nių ir vaikų, sustojusių
tvarkingai poromis. Vilniu
je dar atidaryta 11 katali
kų bažnyčių, prieš karą jų
buvo 35. Trys ketvirtada
liai Lietuvos gyventojų yra
katalikai. Jų saitai su baž
nyčia yra glaudūs. Tokia

Mus maloniai pradžiugino si už naujas vėliavas. Tai
netoli Kėdainių gimusio ir dainius ir žynys ,pašventin
ten vaikystę praleidusio to žodžio kūrėjas. Jis apČeslovo Milošo už poeziją žvalgsto pasaulį kontem
pelnyta Nobelio premija. Jo pliaciniu žvilgsniu ir bando
giminės šaknys per keletą aprėpti praeities su ateitim
Los Angeles county supervisor Michael D. Antonovich (de
šimtmečių įaugo Lietuvoje sintezę. Poezija nėra vien
šinėje) įteikia Pabaltiečių komitetui, kuriam šiais metais vado
ir lietuviškom sultim gaivi šio momento deimantas.
vauja ALT pirm. Antanas Mažeika, proklamaciją, skelbiant bir
nosi. Deja, 19-20 amžių san Kad istorinė lemtis jį išau
želio 13 d. ”Baltic occupation and deportation commemoration
dūroj mūsų tautai atbun- gino svetimoj kultūroj, to
day”. Tai pirmas kartas, kai pabaltiečiai išsirūpino proklamaciją.
dant ir sunkiomis kovomis dėl tik lenkų kalba tegalėjo
siekiant laisvės, bajorų tik išpuoselėti savo talentą poe
retos išimtys atsiplėšė nuo tinio žodžio gilybei ir gro
būklė egzistuoja ne tik nuo savo laiku susidarė disiden
amžiais įsisavintos lenkys žiui. Taip įkūnijo savo ypa
to laiko, kai Popiežius yra tinė Helsinkio grupė. Gausi
tės, ir daugumas jų, Lietu tingo pašaukimo misiją,
lenkas. Gyventojai apsigy užsienio lietuvių bendruo
vai savą valstybę atkūrus pasiekė aukščiausią garbę
nė tiek nuo kovingojo ateiz menė (užsienyje gyveną
— pasiliko ištikimi varšuvi- lenkų literatūrai, sykiu ir
mo, tiek nuo rusų kalbos. apie vienas milijonas lietu
nei tėvynei. Toki buvo ir savo gimtinei Lietuvai. Jei
Lietuvoje nuolat sekta, kaip vių) rūpinasi, kad opozici
smulkūs bajorai Milošai. kam šios simbiozės mįslė
Lenkijos katalikų bažnyčia nis nusistatymas būtų pla
Todėl Česlovas dabar — len užkliūva, tepateikia sąskai
laikėsi
darbininkų pasiprie čiai išgarsintas.
kų poetas, nes ta kalba ir tą karaliui Jogailai, kuris,
šinimo
atžvilgiu,
— visa tai
Netoli nuo senamiesčio
kultūra jam buvo gimtoji, dėl svetimos valdovo karū
galima matyti lenkų televi Aušros Vartų, į kuriuos
šeimoj per kartų kartas gi nos kartodamas iš naujo
zijoje. Ant kaimų, per ku įkomponuota Terezės baž
liai įsidaiginusi. Anksčiau Lietuvos krikštą, prieš še
riuos važiuoja mūsų trau nyčia su paauksuotu Dievo
mes turėjom panašų atvejį šis šimtus metų įvykdė fa
— pasaulinės garbės poetas tališką klaidą — atsisakė M. Tonkūnas, Chicago .. 8.00 kinys, stogų iškeltos aukš Motinos paveikslu, kurį ka
Ad. Mickevičius taip pat ge Mindaugo taip išmaniai J. Draugelis, Brooklyn .. 8.00 tos antenos, nukreiptos į talikai garbina kaip stebuk
vakarus.
lingą ne mažiau kaip lenkai
nialų talentą atsidavė Len įkurtos atskiros bažnytinės E. Damijonaitis,
Harwichport
................
5.00
Po
persekiojimų
Stalino
Juodąją Madoną Čenstochakijai, nors nuoširdžiai Lie provincijos ir visą dvasinęA.
Iškauskas,
Weston
....
3.00
laikais,
—
beje,
už
tuos
per

ve,
stūkso atremontuotas
tuvą mylėjo (Lietuva, tėvy kultūrinę mūsų tautos globą
Dr.
E.
Eymontt,
sekiojimus
atsakingas
taip
restoranas,
kuris ir pagal
ne mano ,tu man kaip svei atidavė į Lenkijos primo
Cherry Hill ................. 13.00 pat neseniai miręs vyriau
vakarietinį skonį atitiks
kata) __
rankas ... Nuo tos datos ir G. Radvenis, Los Angeles 8.00
Tikrai pasididžiuotina, dygo svetimos spalvos mūsų P. Beleckas, Brossard .. 3.83 sias ideologas Michail Sus- jaukios svetainės lygį. Kie
jog mūsų kraštas vėl išug šviesuomenės šventenybių F. Česonis, Baltimore .... 3.00 lov, — sovietų valstybė su me išstatytos kelios lietuvių
rado tam tikrą įtemptą san menininkų skulptūros: gu
dė talentingą poetą, kuris vėliavose, iro ir eižėjo visos M. Lembertienė,
pasauly garsina mus (Li tautos gyvybės dama. Už tą
Santa Monica ............. 40.00 dėrį su bažnyčia. Lietuvoje linti moteriškė, kurios auto
thuanian born). Ir jo raštai karaliaus klaidą mūsų di K. Žygas, Cleveland .... 5.00 vis dar yra daugiau kaip rius galėtų būti Henry
nuausti mūsų šalies mete- duomenė apmokėjo ilgų lai B. Gedvilienė, Willowick 3.00 500 parapijų su 700 kunigų. Moore; kelios abstraktinės
menim: buitiniai paveikslai kų dvasiniu pasimetimu, o H. Bagdonienė, Chicago .. 10.00 Kauno kunigų seminarijoje skulptūros, labai tolimos so
ir žmonės, net kalbos nuo tauta sunyko, kentėdama D. Nasvytis, Conneaut .. 1.00 vėl priskaitoma 100 klieri cialistinio realizmo kryp
A. Dirsė, St. Petersburg .. 3.00
trupos — iš lietuviškų vers įvairių nuopuolių negeroves. A. Drasutis, Chicago .... 6.00 kų ; betgi valstybinė bažny čiai, privalomai pagal vieti
mių semiami. Kai skaitom
Istorija kieta ir negailes A. Jablonskis, Australia 3.32 čios taryba ir policija su ne nių kultūros įstaigų direk
anglišką vertimą romano tinga: nieko jau nepakeisi, Gr. Kavaliūnas, Meąuon 3.00 pasitikėjimu seka nutari tyvas. čia kaip ir architek
įsos slėnis, tuoj atpažįstam neišbrauksi, tik priimk vis
Iz. Straukas, Chicago .... 3.00 mus dėl personalo ir pačią tūroje, kuri laikoma mo
mūsiškos sąmonės atsisklei ką bona fide ir stenkis pra P. Balčiūnas, Hot Springs 3.00 bažnytinę veiklą. Du iš ke derniškiausia ir geriausiai
dimą, mūsiškio būdo jaus eities skaudžius faktus šal Ch. Grigas, Šalinas......... 3.00 turių vyskupų — jų tarpe nusisekusia Sovietų Sąjun
Dr. R. Sidrys, Streator .. 8.00 Vilniaus vyskupas Stepona goje, reiškiasi gyvybinga
minį gilumą ir temperamen tu protu suprasti.
Šv. Jurgio parapija
vičius — ištremti į provin jėga tautos, kuri sugebėjo
to santūrumą: autorius
Clevelande
....................
25.00
išlaikyti per šimtmečius sa
kukliai mąslus, giluminių
DIRVOS RĖMĖJAI J. Krikščiūnas, Australija 5.00 ciją.
Kaip ir Lenkijoje, Lietu vo savaimingumą.
įžvalgų sklidinas, žmogišku
Atnaujindami prenume A. Karklius, Cleveland .. 8.00 vos bažnyčia yra pasidariu
paprastumu tiesus ir atvi
J. Povilaitienė, Omaha .. 5.00
ratą ir kitomis progomis
Skaitykit ir platinkit
ras, vėsiai romaus požiūrio Dirvai paremti aukojo:
J. Petružis, Milton .......... 33.00 si nacionalistinių opozicijos
DIRVĄ
judėjimų simbolis ir telki
į tikrovės reiškinius. Net I. Galiūnas( Vancouver .. 5.00 Br. Juodelis,
nys.
Kaip
pogrindžio
leidi
dėl to gente lituanus, natio- Br. Gediminas,
Downers Grove .......... 3.00
ne polonus jo sąžinė irgi tie
Garden Grove ............. 10.00 M. Šimkus, Chicago.......... 10.00 nys leidžiama "Katalikų
KNITTER OPERATOR
Bažnyčios Kronika”, o tiek Excellent
si: jis atvirai gerbia savo A. Braškys, Sudbury .... 3.00 V. Gadliauskas,
opportunity for experienced
Ridgewood.................... 5.00 Varšuvos, tiek Maskvos vie operator on
circular Jacquard TA4.
lietuvišką kilmę, taip pat O. Kašubienė, Cleveland 5.00
V.
Patašius,
Australija
..
8.00
The
Lion
Knitting
Mills Co.
nodai neapkenčiamas turi
pripažįsta savo vaikystės S. Smulkaitis, Gulfport .. 3.00
3256 West 25 Street
J. Dragunevičius, Hartford 3.00 nys perduodamas iš Free
S.
Butkūnas,
St.
Charles
5.00
tėviškės aplinkumos lemia
Cleveland, Ohio
A. Samusis, Richmond Hill 3.00
mą įtaką savo poetinei kū A. Meilus, Parma .......... 13.00 G. J. Auštras, Baltimore 6.00 Europe radijaus Muenche216-351-5137
(27-29)
rybai. Ne, jis nenutauto, o B. Garlauskas, Cleveland 3.00 J. Petronis, Los Angeles .. 23.00 ne. Leidinys daro įtakos lie
V. Pausa, Wallingford .... 3.00
KNITER MECHANIC
tuvių bažnytinei politikai ir
tik pagarbiai nuėjo savo tė J. J. Daunorai, Oak Lawn 13.00 Los Angeles Lietuvių
Excellent opportunity for experienced
kelia
viešumon
neteisėtu

vų ir protėvių šimtmečiais O. Jarašūnienė, Cleveland 3.00
Tautiniai Namai .... 500.00
mechanic on circular Jacquard TA4.
žengtu taku. Jis gimė būti A. Gruzdys, St. Petersburg 3.00 V. Vygantas, Dalias .... 1.00 mus, tuo tarpu kai valstybė The Lion Knitting Mills Co.
3256 West 25 Street
poetu, ne politikos ar visuo VI. Šniolis, St. Petersburg 2.00' M. Jasėnas, Binghamton 7.00 nepajėgia sutildinti leidėjų,
Cleveland, Ohio
menės kovūnu ar tautų san J. Ramanauskas, Elizabeth 8.00
Visiems aukotojams nuo nors leidinys eina jau kelin
216-351-5137
(27-29)
ti metai. Lietuvoje taip pat
tykių keitėju, kurie grumia R. Belzinskas, Cleveland 3.00 širdžiai dėkojame.

Užgauliojimai nėra kritikos argumentas
Pastabos dėl kaikuriiį spaudos komentarų apie LB minėjimų
JAV Lietuvių Bendruo
menės trisdešimtmečio mi
nėjimas jau senokai praei
tyje. Sukaktis didelė ir
prasminga išeivijos lietuvių
gyvenime. Nenuostabu, kad
mūsų spauda ją plačiai
komentavo. Stebėtina tik
komentavo. Stebėtina tik
kad komentatorių nuomo
nės taip griežai išsiskyrė.
Dirva, Tėviškės žiburiai ir
Aidai minėjimo šventą ver
tino teigiamai. Draugo ko
respondentui (gegužės 11
numeryje) užkliuvo vaka
ro programos perkrovimas,
nors pabrėžė, kad pagrindi
nis kalbėtojas "kalbėjo la
bai įdomiai”, poetas B.
Brazdžionis publiką čia pra
juokino, čia rimtai nuteik
davo. Gi solistė Gina čapkauskienė kaip ir visados
publikos buvo labai šiltai
sutikta. Nei koncerte nei
suvažiavime negalėjus daly
vauti (tą šeštadienį turėjau
paskaitą New Orleans mok
slininkų suvažiavime) sun
ku savo trigrašį pridėti. Ta
čiau negaliu susilaikyti
trumpai nekomentavęs Dar
bininke tilpusių aprašymų
apie LB trisdešimtmečio mi
nėjimą.
Po ilgų spėliojimų bei po
kalbių su kolegomis Krašto
Valdyboje, niekaip negaliu
suprasti, kodėl Darbininko
redaktorius kun. Kornelijus
Bučmys veik su pagieža tą
minėjimą aprašė. Ypatingai
jam užkliuvo žyminiai ir šv.
mišių metu atneštas "Pa
baigtuvių vainikas”, š. m.
gegužės 7 d. Darbininke tęs
damas LB 30-ties metų
šventės aprašymą K. B. pa
vadino jį "Michigane klęsti
medžio pramonė”, šalia pa
šiepimo, ką tas pavadini
mas turi bendro su Lietu
vių Bendruomenės minėji
mo aprašymu ? Gal tik tiek,
kad K. B. nemėgsta medžio
dirbinių. Kas link medžio,
tai gaila, kad K. B. neteko
progos susipažinti su mano
bičiuliu Naujoje Zelandijo
je, kuris tvirtina, kad me
dis, jei jis būtų atrastas da
bartiniam šimtmetyje, tai
apie medį net ir poetai, jį
garbindami, eiles rašytų.
Medis ir jo gaminiai šim
taprocentiniai estetiškesni,
negu kai kurie iš polyesterių gaminami blizgantys er
zacai.
Darbininko redaktorius
savo aprašyme užgiria me
dalį, ypač jei jis paauksuo
tas ir jeigu jame Lietuvos
Vytis ryškiau matosi, negu
Latvijos ar Estijos herbai.
Tuo pačiu K. B. užgiria Ka
nados LB, kad "su lemtom
neprasideda”. Nepeikiu ir aš
Kanados LB, dažnai ją net
pavyzdžiu kitiems pastaty
damas, nors jie man nei me
dalio nei lentos nedavė.
Tiesa, K. B. rašo, kad
Darbininko redakcija neto
limoje praeityje Vasario 16-

1982 m. liepos 22 d.
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DR. ANTANAS BUTKUS

tosios šventės proga ruoš
davo metines šventes, ku
riose apdovanodavo metali
niais medaliais Darbininkui
nusipelniusius asmenis. Pa
sirodo, kad ir metalinių me
dalių dalinimas sukėlė ne
maža nepasitenkinimo tad
tos tradicijos Darbininkas
turėjo atsisakyti. Išeitų,
kad bet kokia forma yra pa
skirstomi įvertinimai, vis
tiek atsiranda dalis nepa
tenkintų.

Ne vien tik žyminių (len
tų) padalinimu K. B. pasi
piktino. Užkliuvo jam ir
"Pabaigtuvių vainikas”, ku
rį per iškilmingas mišias
prie altoriaus nunešė Kraš
to valdybos pirmininkas V.
Kutkus. Tą simbolinį padė
kos gestą K. B. pavadino
Lietuvių Bendruomenės lai
dotuviniais linkėjimais, ku
rių, anot K. B., tegalėtų
trokšti tik bolševikai. Nesi
norėtų tikėti, kad Darbinin
ko redaktorius būtų toks
naivus galvoti, jog tų mišių
metu suneštom dovanom
skelbė visiškas LB užbaigtuves. Pabaigtuvės vieno
našaus ir ilgo etapo, jokiu
būdu nereiškia veiklos galo,
lygiai kaip kad su rudens
derliaus švente, su jos pro
ga nupintais vainikais ir ki
tokios formos ceremonijo
mis ūkininkas tik pareiškia
džiaugsmą ir padėką, o pa
vasarį jis ir kiti vėl ciklą
pradeda iš naujo.
Kažin ar užtektų Salia
mono išminties išvengti
priekaištų dėl žyminiais ap
dovanotų sąrašo. Juoba, kad
LB eilėse atžymėjimo nusi
pelniusių yra labai daug.
Faktas, kad ne tik Darbi
ninko redaktorius, bet ir ki
ti kėlė gyvas diskusijas dėl
žyminių dalinimo ir dėl at
žymėtųjų sąrašo, rodo, kad
žyminiai ir atžymėjimas
yra svarbus faktorius vi
suomeniniame darbe. Triukš
mo sukelia kiekviena aktua
li naujovė. Amerikoniškam
gyvenime žyminių dalini
mas yra populiarus. Pa
triukšmavę priprasime ir
mes. Medalius, tiesa, net ir
paauksuotus galima nusi
pirkti. JAV LB Krašto val
dyba savo žyminių už pini

gus nepardavinėja. Kas lie
čia jų išvaizdą ir medžiagos
rūšį, tai daugiau skonio da
lykas, o dėl skonio sunku
ginčytis ir tuo atsiekti vie
ningos nuomonės, šioje vie
toje noriu prisipažintį, kad
žyminiu apdovanojo ir ma
ne, nors kai sumanymas ki
lo tuos žyminius pagaminti,
Krašto valdyboje pasisa
kiau prieš tų žyminių dali
nimą, nes jaučiau, kad dar
prie to nesame priaugę. An
tra mano priežastis buvo tai
laiko stoka tinkamiau pa
ruošti sąrašą. Prisipažinsiu,
kad žyminį gavęs jį verti
mi ir dėl meniško apipavi
dalinimo ir dėl prasmingo
įrašo.
Draugo korespondentas,
kritikuodamas ilgą žyminį
gavusių sąrašą, nurodė net
kelias žyminio negavusių
pavardes, kurie jo nuomo
ne, buvo žymiai vertesni
gauti tuos žymenis, už dau
gelį tų (pavardžių nenuro
dė), kurie jį gavo. Neprieš
tarauju, kad Draugo skil
tyse išvardintieji yra LB
pasidarbavę ir atžymėjimo
verti. Tačiau šioje vietoje
noriu priminti, kad Krašto
Valdybos asmenys tuos žy
menis paskirstę dėl tų as
menų neatžymėjimo tikrai
nėra kalti. Nekalti jie dėl
to, kad minėtų pavardžių
atžymėjimui nepristatė nei
apylinkės nei apygardų val
dybos. Didžiausias sąrašas
atžymėtų asmenų pavardžių
turėjo būti pristatytas iš
vietinių LB apylinkių ar
apygardų.
Daugiausiai pylos šiam
nelemtam epizode gavo
Krašto valdybos pirminin
kas, o jis, patikėkite, čia
mažiausiai dėtas, nebent tik
tiek kad kas gero LB pada
ryta tai visų kitų nuopel
nas, o kas sukelia nepasi
tenkinimą ar erzelį dėl to —
tai kaltas tik pirmininkas...
Nei mano kolegos Krašto
valdyboje, nei aš pirmąjį
žyminių padalinimą nelai
kome tobulu. Iš pasitaikiu
sių klaidų bus pasimokyta.
Bus išdirbtos gairės ko
kiais principais vadovau
jantis bus ateityje prista
tomi kandidatai tam žyminiui gauti. Tačiau ir dabar
negaliu suprasti kokie mo-

■ laiškai Dirvai
BEREIKALO SĖJAMA
NESANTAIKA

Mūsų tėvynainiai, paskli
dę įvairiose plataus pasau
lio šalyse, dažnai tarptauti
nius įvykius vertina skir
tingai veikiami gyvenamo
sios aplinkos nuotaikų.
Nenuostabu kad ir Dir
vos bendradarbė Jūratė
Statkutė de Rosales į Falklando karo nelaimę Dirvos
Nr. 25 pažvelgė grynai argentinietiškos kasdienybės
akimis. Tačiau jau jos to
kie, sakyčiau, labai griežti
išsireiškimai: "Mrs. That
cher pasirašė Europos mir
ties sprendimą”, "Su vienu
pasisakymu už anglus prez.
Reaganas pereitą mėnesį
padovanojo sovietams tai,
ko jie siekė nuo šešto de
šimtmečio pradžios"... Liu
dija daugiau Dirvos bendra
darbės moteriško tempera
mento išsiveržimą nei tarp
tautinių įvykių bent kiek
rimtesnį aptarimą.
Prie ko čia lietuviai ir
lietuviukai? Kodėl jau, anot
Jūratės, "Kas iš Argentinos
lietuvių sekančiais metais
panorės įkelti savo koją į
Amerikos žemyno išdavikų
kraštą".
Nejaugi ji mano, kad se
kančių metų Lietuvių Jau
nimo Pasaulinis Kongresas
svarstys Falklando salų ka
ro priežastis arba nagrinės
"kiek jiems
(anglams)
Falklando ekspedicija kai
nuos tiesioginiais mokes
čiais, gyvybėmis ir ekspor
tais”. Tektų daugiau spėlio
ti, kad šis istorinis lietuviš
ko jaunimo pasaulinis sąs
krydis visą suvažiavimo lai
ką pašvęs lietuvybės išlai
kymo ir tautos vadavimo
klausimams aptarti. Ir var
gu ar bet kurie nelemtos
tarptautinės politikos įvy
kiai ir jų vargai pajėgs su
drumsti lietuviško jaunimo

patriotinį nusiteikimą ir
rengėjų puoselėjamas vil
tis.
Tenka abejoti, ar gen.
Leopoldo Fortūnato Galtieri, prieš pradėdamas savo
karišką avantiūrą į Falklando salas, bandė susiekti su
Argentinos lietuviais ir iš
klausyti jų nuomonę. Nema
nau, kad ir Margareth
Thatcher pasiklausė Angli
jos lietuvių, ar verta siųsti
du trečdalius karališkojo
laivyno 8000 mylių, kad su
laikyti Argentinos generolų
agresiją. O lygiai taip pat
ir JAV prez. Reaganas nesitarė su šios šalies lietu
viais, kurią pusę šiame ne
sutarime paremti...
Tad ką gi bendro šie visi
pasauliniai įvykiai gali tu
rėti su atskirose šalyse gy
venančiais lietuviais ir jų
vienokiu ar kitokiu nusitei
kimu.
Tenka stipriai abejoti, ar
visi šie įvykiai, kurių eigą
pakreipti viena ar kita
kryptimi, lietuviai yra vi
sai bejėgiai, nukreips Pietų
Amerikos lietuviukus prieš
kiekvieną šiaurietį. Ir tai
vien tik dėl to, kad karo ir
bolševizmo pavojai vienus
mūsų nubloškė į Pietų Ame
riką, o kitiems pavyko įsi
kurti JA Valstybėse ar
Anglijoje.
Jonas Daugėla
Juno Beach, Fla.
OPPORTUNITY FOR
EXPER1ENCED

REGISTERED NURSES
FOR 188 BED GENERAL HOSPITAL
MEDICAL UNIT 3-1 I & 11-7:30 Shiil
SURGICAL UNIT 3-II & 11-7:30 Shift
OR NURSES ALL SHIFTS.
Be a part of our propressive numinu
team. Minimuni $•> per hour; hipher
rate commentiurale with experience.
Shift diffnrentinl. Exce!lent fringe
benefit program.

Contact PERSONNLL DEPE

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

1NSTRUCTORS

tyvai privedė K. B. taip
griežtai, paniekinančiai ir
net (gal nesąmoningai),
prasilenkiant su tiesa, cha
rakterizuoti LB 30-ties me
tų sukakuvinio minėjimo
Detroite rengėjus, ypačiai
dabartinį Krašto valdybos
pirmininką, kuris tiek daug
darbo ir širdies sudeda ben
druomeniniame darbe.

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

AVELDING INSTRUCTOR
• NEWLY EOUIPPED SHOP
• NINE-MONTHS CONTRACT
• EXCELLENT FUTURE
• TEACHING OR WORK
EXPER1ENCE REQU1RED
CLOSING JULY 15. 1982
Call or write: JERRY NIX,

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB UKEBIŲ KRAUTUVĘ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savtalakai: J. JANUtAITlS ir J. MAtKIKA

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

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

i
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Jūrų skautijai 60 metų
KELIAI Į JŪRĄ IR JŪROJE
šiais metais vienintelei
jaunimo jūrinei organizaci
jai, jūrų skautams sukako
60 metų. 'Tikimės, kad šis
susibūrimas sulauks ir 100
metų, jei ne čia, tai gal at
sikūręs Lietuvoje, šia pro
ga prisiminkime ir pirmuo
sius jūrų skautų vadovus
bei globėjus brolius Julių,
Kostą ir Petrą Jurgėlas —
tai jie pralaužė ledus šiam
jūriniam jaunimo sambū
riui.
čia norėčiau pasidalinti
prisiminimais apie dviejų
jūrų skautų laivų ir mano
bendraamžių, jų vadovų,
pastangas išeiti į jūrą ir jų
kelius jūroje.
Būsiu nekuklus ir pradė
siu nuo savęs, nes galvoju,
kad ii- kitų vadovų kelias į I
jūrą buvo panašus.
Skautišką uniformą užsivilkau būdamas pirmoje vi
durinės mokyklos (gimna
zijos) Aušra klasėje, Kau
ne. Mano pirmieji vadovai
buvo V. širka, vėliau išėjęs
Į kunigus ir V. Kišonas, da
bar gydytojas Australijoje.
Įdomios tai buvo dienos su
žaidimais iškylomis, sto
vyklomis. Bet artėjant Į pa
auglio amžių, kažkaip pra
dėjau bodėtis trumpų kel
nių ir žaidimų ; — gal Į mer
gaites buvo pradėta dairy
tis.
Nežinau, kaip užsikrėčiau
”jūros liga”; gal kad teko
augti, kur už kiemo tvoros
buvo Neris, kuri beveik kas
met pavasarį apsemdavo
mūsų gyvenamą namelį. Dėliai potvynių, ant kiemo vi
sada gulėdavo valtis,-kurią
kartais su draugu ištemp
davome į upę. Būdavo tai
didelis malonumas su ja
irkluotis, — ypač pavasa
ryje, kai šiltesnis oras atei
davo.
Pirmą kartą jūrų skautų
vardą išgirdau būdamas
pradžios mokyklos antrame
skyriuje, kai du berniokai,
mano draugai pradėjo gir
tis: vienas šaukė — aš jū

ros skautas, o antras nenu
sileisdamas tvirtino — o aš
vandens skautas! Unifor
muotus jūros skautus pir
mą kartą pamačiau vienos
iškylos metu; jie mokėsi
kažką sprogdinti. Vėliau te
ko stebėti nedidelį jų būrelį
su vėliava žygiuojant per
Jurgio paradą. Mano nuste
bimui vienas uniformuotas
jūrų skautas pasirodė tėvo
darbovietėje. Tai buvo ma
lonus, žydų kilmės jaunuo
lis, kuris dirbo buhalterijo
je sąskaitiniku ir gerai kal
bėjo lietuviškai. Tie, mano
matyti jūrų skautai pri
klausė pirmajam jūrų skau
tų Algimanto laivui, kuris
apie 1931 metus buvo išar
dytas ir buvo uždrausta
Kauno tunte organizuoti jū
rų skautus. Apeinant tą
draudimą susidarė K. Vai
doto draugovė, kurios tiks
las buvo užsiimti vandens
sportu. Keista buvo stebėti
trumpakelnius ir geltonšlipsius irkluojant didžiulę
irklinę valtį-barkasą, bene
su penkiomis ar daugiau po
rų irklų.
Vienos stovyklos metu
ant Nemuno kranto išsikal
bėjau su to paties vieneto
skautu V. Petukausku ir
pasirodė, kad abu domimės
jūrų skautais. Pirmas mū
sų žinių šaltinis buvo jūrų
skautų statutas, kuriame
buvo aprašytos jūrų skautų
programos, uniformos ir pa
tiektos irklavimo koman
dos. Sutarėme abu ieškoti
daugiau bendraminčių. Ne
gaišdami tuoj suradome V.
švedą — žuvusį kare, J.
Garmų — žuvusį Klaipėdo
je buriavimo mokykloje ir
V. Zelenį, dabar gyvenantį
Los Angeles. Tai ir buvo
pradžia. Iš draugininko ga
vome sutikimą sudaryti
naują žuvėdrų skiltį ir pra
tintis prie vandens sporto.
O tuo metu K. Vaidoto
draugovės skautai vieno pa
rado metu pasirodė jūrų
skautų uniformose ir tuo

B. Stundžia
pramynė neteisėtą tunto va
dovybės draudimą. Tur būt
ir mes sekėme jų pavyzdžiu,
nes gavę iš jūrų skautų sky
riaus palaiminimą, draugo
vės vadovybė vieną dieną ir
mus išvydo jūrų skautų
uniformose.
Uniformos buvo, bet apie
jūreivybę nieko neišmanė
me. Gal tik irkluoti pramo
kome. Įsigyję burinę klasi
nę valtj, kad ir be nusima
nymo, šiaip taip buriuoda
vome.
žuvėdrų valtis netruko
išaugti ir persitvarkyti j
DLK Birutės laivą. Įsigyta
antra irklinė valtis ir uosto
saloje buvo pastatytas kil
nojamas namukas. Vaidotiečiai pasistatė sau prie
plauką ant pontonų ir ša
lia borkaso Įsigijo burinę
valtį. Veikloje vaidotiečiai

Birutiečiai jūrų skautai, būdami buriavimo mokykloje, ant
laivo Šarūnas.

Vladas Petukauskas Kauno saloje prie savo suprojektuoto
ir pastatyto jūrų skautų buklo.

ir birutiečiai netiesioginiai
lenktyniavo, ypač su vaidotiečių vadovais k. a. broliais
Kęstučiu ir Algirdu Aglins
kais, R. Dačinsku, A. Kanclyviu, — katrie geriau iš
vystys veiklą? įgaus daugiau jūrinio patyrimo, iš
moks buriuoti. Vaidoto lai
vas surengė stovyklą Juod
krantėje ir Viesulas paim
davo juos ant savo jachtos
buriuoti. Vėliau, kai kurie
vadovai buriavo su klaipė-

Jūrų skautų DLK Birutės laivo Įgula 1937 metais. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: Stundžia
(šio straipsnio autorius), Šarūnas, Švedas, Petukauskas, Kraujelis, Adomaitis. Stovi iš dešinės:
Bagdonavičius, Zelenis, Zairys ir kt.

diškiais jūrų skautais. Iš
Birutės laivo net šeši jūrų
skautai Įstojo į Klaipėdos
buriavimo mokyklą. Baigę
mokyklą prie birutiečių pri
sidėjo dar V. Bagdonavi
čius, kuris vėliau mokėsi
Suomijos jūrų mokykloje,
apiplaukė Horno iškyšulį ir

neaiškiomis aplinkybėmis
karo metu žuvo, bene Leningrade, ir taip pat A.
Urbelis ir K. Kraujelis. Mū
sų slaptas troškimas buvo
prisivyti klaipėdiškius jū
rų skautus, kurie į toliau
nuo jūros gyvenančius bro
lius iš aukšto žiūrėjo.
s Būta tarp Vaidoto ir Bi
rutės laivų darnaus bendra
darbiavimo, ypač suorgani
zavus Kauno jūrų skautų
tuntą, pravedant buriavimo
kursus šventosios uoste.
Iš abiejų laivų išaugo
profesionalų jūrininkų ir
vėlesnių buriavimo sporto
vadovų. Panaikinus Skautų
Sąjungą daugumas buvusių
vadovų organizavo buriuo
tojų klubus Vilniuje, Kau
ne ir Šiauliuose, ruošė Įvai
rius kursus, rengė varžybas.
Užjūryje, kur apsigyveno
buvusieji abiejų laivų vado
vai, ten gražiai veikė jūrų
skautų vienetai ir vyravo
jūrinė dvasia: broliai Kęs

tutis ir Algirdas Aglinskai
Chicagoje, V. Petukauskas
Clevelande, šių eilučių au
torius Toronte, V. Zelenis
New Yorke.
Buvę vadovai ne tik kitus
mokė buriuoti, bet ir patys
buriavo vietoje, jūrose ir
vanndenynuose. Taip V. Pe
tukauskas pasižymėjo bu
riuodamas Bodeno ežere, K.
Aglinskas keliolika kartų
sėkmingai vedė savo jachtą
žymiausioje didžiųjų ežerų
regatoje, Mackinac varžy
bose, kur kelio ilgis Michigano ežeru yra apie 300 jūr
mylių. (Vienoje regatoje tą
jachtą vedė K. Oželis), o
dar reikia ir atgal grįžti! Be
to, dalyvavo dvejose dide
lėse kelionėse Ramiajame
vandenyne siekiant iš JAV
Havajus, o iš ten į kitas
tropikų salas. Tėvui nenu
sileidžia ir sūnus Audrius
Aglinskas, šių eilučių auto
rius irgi dalyvavo eilėje ke
lionių Karibų jūroje ir Ra
miajame vandenyne. A. Ur
belis ir dabar žiemos metu
plaukioja prekybos laivyne,
o vasaromis dirba prie di
delių jachtų atnaujinimo,
be to, pats turi dideles jach
tas, kaip antai 60-90 pėdų.
Ne visada kelionėse ir re
gatose saulė šviečia ir lydi
palankus oras. Dažniau ten
ka laukti permainingų vė
jų, kai dieną, ar naktį kelioliką kartų reikia keisti bu
res, sėdėti ilgas valandas ly
jant prie vairo, kepti be vė
jo saulėje, išsproginus akis
ir ištempus ausis budėti ant
denio esant tirštam rūkui,
išsisuodinti prie variklio, ar
perkaisti verdant valgyti.
Bet viskas tas pamirštama
pasiekus uostą ir lieka tik
malonūs prisiminimai.
Jeigu Lietuvoje po karo
buvo išleista vos viena kny
ga "Buriavimas”, kurią pa
rašė J. Stabinis, buvęs lie
tuvių jūrų skautų vadovas
Liepojoje, tai emigracijoje

(Nukelta į 6 psl.)
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DETROITO LIETUVIAI

BEVERLV SHORES

■ Antanas Grinius

ŠAULIŲ KULTŪRINIS
SAVAITGALIS
Liepos 3-4 d. švyturio jū
rų šaulių kuopa atšventė
dvigubą šventę. Jūros dieną
ir kuopos 15 metų sukaktį.
Švęsti pradėta liepos 3 d. 11
vai. (šeštadienį), vėliavų
pakėlimu Pilėnų stovykloje.
Po pietų įvyko suvažiavusių
šaulių vadovu pasitarimas.
Vakare nuleidus vėliavas,
Pilėnų salėje įvyko banke
tas. Meninę programą atli
ko muz. St. Sližio vadovau
jamas moterų kvartetas,
kuri sudaro: N. Sližienė, B.
Januškienė, č. Pliurienė ir
A. Tamulionienė. žurnalis
tas Balys Gražulis paskaitė
savo, tam minėjimui sukur
tą, homaristinį kūrinį. To
liau sekė vaišės ir šokiai.
Dalyvavo netoli 100 žmonių.
Liepos 4 d. švęsti pradėta
10:30 vai. vėliavų pakeli-.

JŪRŲ SKAUTIJAI...
(Atkelta iš 5 psl.)
buvo išleista pora knygų,
kurių paskutinė BURĖS IR
VARIKLIAI labai graibsto
ma Lietuvoje. Nors buvu
sieji abiejų laivų vadovai
jau nebe jaunikliai, bet ke
letas dar vikriai sukasi apie
savo jachtas, dar su noru
leistųsi buriuoti per Atlan
tą, gal net ir į Kliaipėdą.
Rašant Lietuvos jūrinin
kystės istoriją, jūrų skautų
veiklos įvertinimas, turėtų
užimti prideramą vietą, nes
jūrų skautai vistik pastū
mėjo lietuvius arčiau jūros
ir į laivus, nors dažniausiai
išeivijoje tik į laivus, tinka
mus ešeriams gaudyti. Jū
rų skautai ne vien ragina
kitus atsikreipti į jūrą, bet
patys sėda į irklines, buri
nes ir motorines valtis, mo
kosi jas valdyti, taisyti, ži
no saugumo nuostatus ir
dažnai siekia aplankyti toli
mesnius uostus, svečias ša
lis, romantiškas salas. Tad
palinkėkime jiems ir sep
tintame dešimtmetyje gero
vėjo!
GIMINĖS LIETUVOJE,
kurie domisi vandens spor
tu, tikrai apsidžiaugtų gavę
gausiai iliustruotą 270 psl.
knygą
BURĖS IR VARIKLIAI,
kurią paruošė B. Stundžia.
Galima siųsti paštu. Kaina
$5.00, Kanadoje $6.00.
Knyga gaunama pas pla
tintojus arba pas šiuos as
menis :
V. Petukauskas
17908 Ingleside Rd.
Cleveland, Ohio 44119
telef. (216) 531-3872.
E. Namikienė
302 Wright Avė.
Toronto, Ont. M6R 1L9
Canada
telef. (416) 534-3763.

mu prie paminklo žuvusiems dėl Lietuvos laisvės.
Keliant Lietuvos vėliavą
buvo giedamas Lietuvos
himnas.
11 vai. prie to paties pa
minklo tėvas kun. Jonas
Borevičius, S. J. atnašavo
šv. mišias ir pasakė turinin
gą ir šventei pritaikintą pa
mokslą "Tauta ir mūsų įsi
pareigojimai”. Moterų sek
cijos vadovė ir kuopos pir
mininkas Bronius Valiukė
nas padėjo vainiką prie pa
minklo. LŠST pirmininkas
Karolis Milkovaitis savo žo
dyje paminė jo, kad tą dieną
ne tik šauliai švenčia savo
veiklos 15 metų sukaktį, bet
ir JAV irgi švenčia savo
Nepriklausomybės šventę.
Tai labai gražus supolimas,
kad mums tenka kartu švęs
ti. Vilija Telyčėnaitė pade
klamavo šiai šventei skirtą
eilėrašti. Mišiose dalyvavo
daug uniformuotų šaulių su
Lietuvos, Amerikos ir 9
šaulių kuopų vėliavomis.
Po mišių Pilėnų salėje
Švyturio jūrų šaulių kuopos
pirmininkas Bronius Valiu
kėnas atidarė akademiją.
Į garbės prezidiumą pa
kvietė : kun. Joną Borevičių,
LŠST pirmininką Karolį
Milkovaitį, LŠST moterų
vadovę Birutę Jasaitienę,
LŠST jūrų vadovą Edmun
dą Vengianską, LŠST vice
pirm. Vladą Išganaitį, Trimties Trimito redaktorę Ste
pą Kaunelienę, buvusią mo
terų vadovę Oną Mikulskie
nę, garbės narį Alfonsą Mi
kulskį, buvusį LŠST pirmi
ninką Vincą Tamošiūną, bu
vusį LŠST vicepirm. inž. Al
fą Šukį, Vilniaus krašto lie
tuvių sąjungos pirmininką
Albertą Misiūną ir pamink
lo mecenatą Klemensą Urbšaitį. Kun. Jonas Borevičius
sukalbėjo invokaciją. Atsi
stojimu ir tylos minute pa
gerbti mirę ir žuvę šauliai.
šaulių žvaigždės ordenu
apdovanoti: kuopos vicepir
mininkas Mykolas Abarius
ir ižd. Vincas Rinkevičius.
Šaulių žvaigždės ordeno
medaliu Angelė Bukšnienė.
Trumpą švyturio kuopos ir
Pilėnų stovyklos apžvalgą
padarė pirm. Bronius Valiu
kėnas. Padaręs apžvalgą to
limesnei programai vesti
pakvietė Albertą Misiūną,

GEGUŽINĖ VISIEMS
VARDADIENIUS
ŠVENČIANTIEMS

Kun. J. Borevičius atnašauja šv. Mišias jurų šaulių Švytu
rio kuopos 15 metų sukakties šventėje. K. Sragausko nuotr.

kuris pakvietė Birutę Jasai
tienę paskaityti paskaitą.
Jos paskaita buvo ilga, lietė
40 metų laikotarpį, žinoma
ne visi jos ta paskaita buvo
patenkinti. Vietoje, kad kal
bėjus apie šaulius ji nukripo ir į politiką. Kam čia
reikėjo liesti Altą ir Vliką.
Buvo šaulių šventė ir gal
būt būtų geriau, kad apie
juos būtų ir kalbama. Paskaitininkę Ona Mikulskie
nė apdovanojo gintaro sag
timi, o Albertas Misiūnas
padėkojo.
Pirmasis žodį tarė ir kuo
pą 15 metų sukakties proga
sveikino LŠST pirmininkas
Karolis Milkovaitis. Pasvei
kinęs kuopos pirmininkui
Broniui Valiukėnui prie
krūtinės prisegė šaulių
žvaigždės ordeno medalį ir
padėkojo už gražų darbą
tvarkant kuopą ir Pilėnus.
Po jo sveikino tėvas Jonas
Borevičius ir pristatė čia
esančius šiuos svečius: Vys
kupo Deksnio sekretorių
kun. dr. Savicką ir kleriką
jėzuitą Vilių Dundzilą. To
liau sveikino: Alfonsas Mi
kulskis — Žalgirio šaulių
kuopos vardu, Vincas Ta
mošiūnas — St. Butkaus
šaulių kuopos ir ALT S-gos
Detroito skyriaus vardu,
Antanas Sukauskas —■
DLOC-ro valdybos ir Alto
vardu, Kazys Gogelis — ra
dijo klubo "Lietuvių Bal
sas” vardu, inž. Alfa šūkis
— Švyturio Jūrų kuopos
vardu, Violeta Abariūtė —
P. L. J. kongreso vardu,
inž. Algis Zaparackas — ra
dijo valandėlės "Lietuvių
Meliodijos" vardu, Vladas
Išganaitis — Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės var
du, Edmundas Vengianskas
— Jūrų šaulių vardu.
Buvo gauta daug sveiki
nimų raštu. Jos perskaitė
Albertai Misiūnas. Buvęs

švyturio kuopos pirminin
kas Mykolas Vitkus sveiki
nimą prisiuntė su 600 dol.
čekiu. Akademija baigta sugiedant Tautos himną.
šventei buvo gerai pasi
rengta ir energingo- kuopos
pirmininko Broniaus Valiu
kėno sklandžiai pravesta,
žinoma čia ne vieno darbas.
Jam talkininkavo visa val
dyba ir moterų vadovė An
gelė Bukšnienė su savo tal
kininkėmis.
15 metų sukakties proga
Švyturio Jūrų kuopos val
dyba išleido leidinį, kuriame
trumpai aprašyti kuopoje ir
Pilėnuose' atlikti darbai.
Leidinį puošia svarbesnių
įvykių nuotraukos. Leidi
niui gražų viršelį parengė
kuopos vicepirmininkas My
kolas Abarius.
• švyturio jūrų šaulių
kuopa Detroite, per Dirvos
bendradarbį Antaną Grinių,
Dirvai paremti atsiuntė au* ką 20 dol. Ačiū.

Beverly Shores gražiame
miestelyje tiek daug Jonų
gyvena, kad net keli mėne
siai užtrunka, kol baigi Jo
nines atšvęsti, laužus užge
sinti, paparčio žiedus prisi
rinkti. O kur dar Petrai ir
Povilai, Leonai, Rūtos ir
Onos, vienas kitą seką. To
dėl kas vasarą rengiamos
gegužinės, kad būrin suėję,
atšvęstumėme visas savas
šventes.
šią vasarą pirmąją gegu
žinę rengia Lietuvos Duk
terų vietos seniūnija liepos
25 d. 1 vai. po pietų gražia
me ir jaukiame Stankūnų
restorano sodelyje. Bus pa
teiktas karališkas maistas,
rojaus gėrimai, nuoširdus
priėmimas. Kur dukterys
pasirodo, ten ir nuotaika ge
riausia. Laukiama daug
svečių iš plačios apylinkės,
o taip pat iš Chicagos. At
vyks Lietuvos Dukterų
draugijos pirmininkė Emili
ja Kielienė, valdybos narės
ir vilkstinė automobilių.
Laimingieji bus apdovanoti
vertingomis dovanomis iš
laimės šulinio. Uogautojai
bei grybautojai prašomi at
vykti su krepšiais. Jei uogų
bei grybų nesurasite, tai
švaraus, gryno oro krepšius
prikrausime, čia bujojančios darnios vienybės, susi
klausymo ir širdingos mei
lės maišus kelionėn įdėsime.
(ovž)
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TAUPYKITE DABAR

St.Anthony

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

Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330
Willowbrook: (312) 789-0777
FSLIC
Joseph F. Gribauskas
Exeeutive-Sccretary

Dennis N. Gribauskas
Senior Viee-President/
Willowbrook Mar.aper
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PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Tel.: 476-2345
Pilėnuose prie žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklo.
K. Sragausko nuotr.

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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Čiurlionio ansamblio sportinė
veikla Vokietijoje
Leonas Baltrūnas
Antrajam pasauliniam ka
rui pasibaigus, Vokietijoje at
sidūrę lietuviai pradėjo orga
nizuotis ir keltis i vadinamuo
sius D.P. lagerius. Tokie emi
grantų lageriai atsirado ame
rikiečių, anglų ir prancūzų
okupuotose zonose. Netrukus
pradėjo reikšti įvairūs tautiniai-kultūriniai parengimai ir
jų tarpe sportinė veikla užėmė
vieną iš vadovaujamų pozici
jų. Kiekviename didesniame
lageryje atsirado tautiniai
sporto klubai, T<urie pradėjo
įvairių sporto šakų varžybas,
kaip lagerių, taip ir okupuotų
zonų mastu.
Nereikėjo ilgai laukti, kol
po visą Vakarų Vokietiją pra
dėjo keliauti įvairūs chorai ir
ansambliai ir, tikriausiai, ne
buvo nei vieno didesnio lage
rio, kur nebūtų su koncertais
atsilankęs ‘Čiurlionio’ ansamb
lis, kuris - vadovaujamas mu
ziko Alfonso Mikulskio, buvo
daugiausiai iškilęs ir plačiau
siai žinomas, kaip lietuvių,
taip vokiečių, amerikiečių,
anglų ir prancūzų tarpe.
Daugumas lietuvių žinojo
apie Čiurlionio ansamblio
aukštą meninį lygį, bet ne
daug kas žinojo, kad čiurlioniečiai gyveno prancūzų zo
noje, mažame Dettingen mies
telyje prie Uracho. Aukštoje
kalno viršūnėje, iš tolo buvo
galima matyti gražią pilaitę,
kurią prancūzų gubernatorius
ir I-os prancūzų armijos ge
nerolas buvo perleidęs Čiur
lionio ansambliui.
Vyšnių,
obuolių, kriaušių ir įvairių
riešutų medžių apsuptą pilai
tės vietovę vadino ‘Koenigshoehe’ - karaliaus aukštuma.
Čia gyveno, dirbo ir rimtai
ruošėsi koncertams apie 60 jau
nų čiurlioniečių, kurie laisvu
laiku sportuodavo ir draugiš
komis rungtynėmis paįvairin
davo savo gyvenimą. Ansamb
liečiai buvo ‘suskilę’ į dvi gru
pes, kurių viena ‘atstovavo’
Vilnių, kita - Kauną. Pasiro
do, kad ansamblyje buvo ne
mažai vilniečių, kurie arba iš
seniau, ar tik po Vilniaus iš
laisvinimo gyveno Vilniuje.
Kiti visi atstovavo Kauną. To
kiu būdu, tarpusavyje dau
giausiai vykdavo futbolo, tink
linio ir stalo teniso varžybos
tarp Kauno ir Vilniaus koman
dų. Aršiausios būdavo futbolo
rungtynės, kurių vilniečiai nie
kaip negalėdavo laimėti, bet
užtai tinki" _,;e kauniečiai
dažniausiai turėdavo nusileis
ti.
1947 metais prancūzų zo
nos UNRRA vadovybė numa
tė pravesti visos zonos išvietintų (DP) sporto žaidynes. Tuo
laiku Freiburge gana daug lie
tuvių lankė Meno Akademiją
ir Konservatoriją ir jie buvo su
darę lietuvių sporto klubą. Tu.
ebingeno universitete studija
vo nemažai lietuvių, iš kurių
mūsų sportiniame gyvenime
daugiausiai buvo žinomi Liu
ką Petrauskas ir Kostas Bagdonavičius, kurių iniciatyva stip
riai reiškėsi lietuviai sportinin
kai. Reutlingeno mieste buvo
įsikūręs mūsų politinis centras

ir čia gyveno daug lietuvių,
kurie taip pat ir sportiniame
gyvenime stipriai reiškėsi. Ir
taip - tarp šių trijų vietovių ir
Čiurlionio ansamblio - dažnai
vykdavo draugiškos krepšinio,
tinklinio, stalo teniso ir net
plaukimo varžybos.
Prancūzų zonos išvietintųjų
šproto varžybos buvo pavadin
tos DP Sport Championships
in French Zone of Occupation
for 1947 (ir vėliau - for 1948).
Šiose varžybose galėjo daly
vauti visų tautybių išvietinti
asmenys, gyveną prancūzų
okupuotoje zonoje. Programo
je buvo pravestos varžybos:
futbole, tenise (vyrai ir mote
rys), 1. atletikoje (vyrai ir mo
terys), plaukime, krepšinyje,
tinklinyje (vyrai ir moterys).
Čiurlionio ansamblio spor
tininkai dalyvavo lengvoje at
letikoje, vyrų krepšinyje ir vy
rų bei moterų tinklinyje.
Lengvoje atletikoje geriau
siai pasirodė vilnietis Gedimi
nas Karazija, kuris gražiais
šuoliais lengvai nugalėjo visus
kitus dalyvius.
Vyrų krepšinyje čiurlioniečiai tapo prancūzų zonos meis
teriais, nugalėdami visus kitus
varžybų dalyvius. Jų koman
doje žaidė: Leonas Baltrūnas
(treneris ir kapitonas), V.
Savrimavičius, G. Karazija,
V. Aukštuolis, J. Johansonas,
V. Giedraitis, A. Milvydas,
A. Kavaliūnas, L. Kazėnas,
V. Jeršovas.
Vyrų tinklinyje čiurlioniečiai turėjo pasitenkinti trečia
vieta. Pirmąją vietą laimėjo
Freiburgo lietuviai ir antrąją Ebenweilerio YMCA. Čiurlio
nio tinklininkų pirmąjį šešetu
ką sudarė: L. Baltrūnas, V.
Savaitis, G. Karazija, J. Savri
mavičius, V. Aukštuolis ir K.
Marcinkevičius.
Didžiausią pasisekimą šiose
prancūzų zonos sportinėse var
žybose išsikovojo Čiurlionio
mergaitės tinklininkės.
Jos
ne tik savo gražiu žaidimu ir
puikiu kamuolio valdymu,
bet ir drausmingumu bei gera
išvaizda sužavėjo žiūrovus,
kurių tarpe matėsi didelis skai
čius prancūzų karių ir UNR
RA vadovybės. Štai tos Čiur
lionio ansamblio lakštingalos:
A. Celnaitė (kapitonė), S.
Juodvalkytė, A. Butkutė, A.
Pociūtė, L. Vilcinaitė ir J.
Liutkutė. Laimėjusios visas
rungtynes čiurlionietės tapo
prancūzų zonos tinklinio meisterės.
Pagrindinis čiurlioniečių už
davinys buvo lankyti choro ir
tautinių šokių repeticijas ir
ruoštis koncertų turams po vi
są Vakarų Vokietiją. O vis
dėl to jaunieji dainininkai ras
davo laiko vakarais išsiblašky
ti ir draugiškose tinklinio, sta
lo teniso ar šachmatų varžybo.
se praleisti laisvąjį laiką.
Daug kartų teko draugiškose
krepšinio ir tinklinio varžybo
se susitikti su Tuebingeno ir
Reutlingeno lietuviais. Daug
kartų teko žaisti su įvairiais
prancūzų kariais, bet didžiau
sias nuotykis čiurlioniečių spor.
tiniame gyvenime buvo susiti

kimas su prancūzais po pasau
linės sporto olimpijados Lon
done. Prancūzų krepšininkai
tenai laimėjo sidabro medalį,
finale pralaimėdami prieš
amerikiečius. Jie buvo labai
garbingai sutikti Paryžiuje,
panašiai, kaip Lietuvos krep
šininkai kad buvo sutikti Kau
ne, po Europos krepšinio pir
menybių Rygoje.
Kaip amerikiečių okupuo
toje žonoje, lygiai taip ir pran
cūzų zonoje, vietos kariuome
nės daliniai turėjo zonos karių
krepšinio pirmenybes. Pran
cūzų okupacinės kariuomenės
krepšinio nugalėtojas buvo Offenburgo karių klubas ‘Julės
Noel’, kuris suorganizavo įspūdingą krepšinio turnyrą, į ku
rį pakvietė dalyvauti Prancū
zijos krepšinio rinktinę, kurio
je žaidė prancūzų olimpinės
komandos kapitonas Bonevie
Michael, Offner Raimond,
Chanorel (abudu rinktinės
dalyviai) ir Gravas Aune, Perniceni Jean, Voydet Roger ir
Deffin Jean (visi internaciona
lai - Paryžiaus rinktinės na
riai). Vietinė prancūzų karių
spauda skelbė, kad tai prancū
zų olimpinė rinktinė. Be to
dar buvo pakviesti Baden Ba
deno apskrities prancūzų ka
rių nugalėtojas ir prancūzų
zonos D.P. krepšinio meisteris
Čiurlionis.

Gavus pakvietimą dalyvau
ti šiame turnyre - ir žinant,
kad iš Paryžiaus atvažiuoja to
kia stipri komanda - buvo nu
tarta pasikviesti iš amerikie
čių zonos kelis pajėgesnius mū
sų krepšininkus. Tuo metu
mūsų geriausi krepšininkai iš
Sheinfeldo ir Kempteno sto
vyklų buvo išvykę gastrolėms į
Prancūziją ir laimei broliai
Norkai, kažkokiu būdu buvo
užsilikę, kartu su Ošlapu ir
Sventicku atvyko padėti čiurlioniečiams.
1948-tų metų rugsėjo 17 d.
čiurlioniečių krepšininkai at
vyko į Villingeno miestelį, kur
turėjo įvykti pirmosios šio tur
nyro rungtynės. 21-mą valan
dą, gražioje krepšinio salėje,
įvyksta pirmosios rungtynės su
Baden-Badeno prancūzų ka
riuomenės nugalėtoju. Balto
je uniformoje išsirikiuoja čiurlioniečiai - Baltrūnas, Jeršo
vas. Johansonas, Ošlapas,
Sventickas, Vytautas ir Algis
Norkai. Nuotaika įtempta,
nes salė pilna žiūrovų, kurių
tarpe aukšto rango prancūzų
karininkai su blizgančiais me
daliais ir - mūsų džiaugsmui gana daug lietuvių.
Pradėjus rungtynes jaučia
me, kad bus sunkumų su pran
cūzų teisėjais, nes jų taisyklių
interpretacija kiek skirtinga.
Greitai apsiprantame su nau
jovėmis ir džiaugiamės, kad
vienas iš teisėjų buvo mums
visai ‘žmoniškas’ - tai Prancū
zijos tarptautinis teisėjas Bionac. Pirmą kėlinį baigiame
rezultatu 14-6, kas įrodo, kad
visą dėmesį kreipėme į gyni
mą. Apsipratus su teisėjavi
mu, pradėjome daug laisviau
žaisti ir baigiame pirmąsias
rungtynes 34-16 rezultatu.
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Antrosios rungtynės vyko
tarp prancūzų rinktinės ir Offenburgo prancūzų zonos ka
riuomenės meisterio Julės No
el. Buvome nustebę, pamatę
Offenburgo komandoje žai
džiant du mūsų tautiečius tai Daukša ir Puzelis. Sužino
jome, kad Algis Daukša ir Ju
lės Noel treneris ir kartu su
jais žaidžia. įdomu buvo sekti
šias rungtynes, nes turėjome
arčiau susipažinti su prancū
zų rinktinės žaidimu. Nustebo
me radę mums labai pažįstafną žaidimo būdą. Pasirodo,
kad Lietuvos rinktinės krepši
ninkas Mykolas Ruzgys, karui
pasibaigus, kelis metus treni
ravo Prancūzijos krepšinio
rinktinę ir jo perduotas moks
las mums buvo lengvai supran
tamas. Prancūzijos rinktinė
savo pirmąsias rungtynes lai
mi gana užtikrintai 47-29
(26-13).
Kitą rytą autobusu važiavo
me per visą gražųjį Schvvarzwaldą, kol pasiekėme antrąją
turnyro vietą - Offenburgą.
Čia pirmose rungtynėse Ba
den-Badeno kariai nustebina
visus, nugalėdami kariuome
nės meisterį Julės Noel rezul
tatu 23-20 (13-11).
Galų gale atėjo čiurlionie
čių eilė stoti į kovą prieš pran
cūzų internacionalus. Kaip ir
pirmose rungtynėse, didžiau
sias dėmesys buvo kreipiamas
į gynimą ir, atgavus sviedinį,
greitais puolimais buvo ata
kuojamas prancūzų krepšis.
Net nepajutome, kaip teisėjas
švilpė pirmojo kėlinio pabaigą
ir, mūsų pačių nustebimui,
rezultatas rodė 13-4 mūsų nau
dai.
Nemanau, kad mūsų krepši
nio istorijoje būtų dar kitas
panašus nuotykis, kur per in
ternacionalines rungtynes per vieną kėlinį - priešas būtų
sugebėjęs įmesti tik vieną pil
ną metimą (kiti du taškai at
siekti iš baudų).
Pradėję antrą kėlinį pajuto
me, kad prancūzai pasisavino
mūsų taktiką ir pradėjo labai
kietai ir aštriai dengti. Nepa
dėjo prancūzams šis užsimoji
mas, nes mūsų Algis ir Vytau

tas Norkai lyg vijurkai praslys
davo pro prancūzų gynimą, o
Baltrūnas nuimdavo atšoku
sius sviedinius. Gražūs deri
niai tarp mūsų žaidėjų atėmė
prancūzų paskutines viltis ir
rungtynės baigiamos 24-11
mūsų naudai - lietuvių ovaci
joms rodos nebus galo!
Išsirikiavus komandoms,
Prancūzijos krepšinio komite
to pirmininkas M. Gibard nuo
širdžiai pagyrė lietuvius ir pa
sakė, kad jie nesitikėję išvie
tintųjų tarpe užtikti tokių ge
rų krepšininkų. Sis laimėji
mas įrodęs, kad lietuviai turi
gerą krepšinio mokyklą.
Sekmadienį atsidūrėme
Freiburge.
Čia pirmąsias
rungtynes žaidė prancūzų
rinktinė su Baden-Badeno ka
riais, kurias prancūzų inter
nacionalai lengvai laimėjo
55-4 (21-2). Antras rungtynes
čiurlioniečiai žaidė prieš Julės
Noel, kurias be ypatingų pas
tangų laimėjome 31-22 (18-6).
Tokiu būdu išėjo, kad šių
gražiai suorganizuotų ir gerai
pravestų žaidynių galutiniu
laimėtoju tapo lietuvių spor
tininkai, žaidę ‘Čiurlionio’ var
du, nepralaimėjus nė vienų
rungtynių.
Pabaigai, Freiburgo apskri
ties gubernatorius įteikė Čiur
lionio komandai laimėtą gra
žią taurę ir gražiais žodžiais
pasveikino lietuvius. Šioji tau
rė dar šiandien yra globojama
Čiurlionio ansamblio vadovės
p. Mikulskienės, Clevelande.
Malonu ir miela prisiminti,
kad Čiurlionio ansamblis Vo
kietijoje turėjo garbės ir malo
numo ne tik gražiai reikštis
dainomis ir tautiniais šokiais,
bet ir sportiniame gyvenime
buvo atsiekęs neužmirštamai
gražių laimėjimų.
OPPORTUNITY FOR

PHYSICIAN
to work & live in a small congenial
community for family practice. Excellent opportunity for an active
general medical practice in rural
Šouthwest Kansas. Fecilities include
modern medical clinic and wellequipped hospital in a friendly com
munity. For information contact the
ADMINISTRATOR

MINNEOLA DISTRICT
HOSI’ITAL
BOX 127
MINNEOLA. KANSAS 67865
(26-28)

‘Arpber H©lidays”
1982 M. EKSKURSIJOS
1 LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO
Maskva/Vilnios:

rugpiūčio 4 —$1135.00
rugpiūčio 18 — $1350.00
(su Ryga)

rugsėjo 6
rugsėjo 15
rugsėjo 27
spalio 6
gruodžio 27

—$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 j:

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 —
sutvąrkome dokumentus.
•įstaigai vadovauja:
AI.DONA ADOMONIS : ' ^BINA RUDZIŪNAS
Registered Ohio Travel Agent #TA0324
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Vasara, stovyklos, išvykos...
Daugelio laukta vasara ANTANAS JUODVALKIS
yra pačiame įsibėgėjime.
Vieni stovyklauja, kiti jau mokytojai, kitur skautai ar
grįžo pailsėję ir pasisėmę ateitininkai bei kitos orga
naujų jėgų, treti dar ruo nizacijos. Stovyklauja jau
šiasi prasmingai ir poilsin- nimas, stovyklauja ir vy
gai išnaudoti atostogų laiką. resnieji. Korp! Neo-Lithua
Lietuvių dauguma atostogų nia taip pat yra numačiusi
laiką skiria ne vien tik po padaryti Darbo dienos sa
ilsiui, bet ir pasiruošti atei vaitgalio išvyką (IX. 4-6 d.
nančių metų veiklai, čia po d.) Tabor Farmoje. Tai bū
ilsiauja ir švietimo reika tų lyg vasaros ir stovykla
lus sprendžia lit. mokyklų vimų sezono uždarymas.

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURSTEINA

»

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

TOURS
KELIONĖS Į
LIETUVĄ — 1982
16 DIENŲ EKSKURSIJOS
rugsėjo 15-30 ...................................................
$"1,599
gruodžio 21-sausio 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 Pozuojamos pagal lėktuvų kalnas su
Lufthansa iš Bostono ir New Yorko arba Flnnair 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
Nevvton, MA 02168 e
(617) 969-1190
Daromi giminių iškvietimo dokumentai

Korp! Neo-Lithuania vyr.
valdyba kreipėsi į visus neolituanus (kurių adresai ži
nomi), prašydama patari
mų ir konkrečios paramos,
kaip tikslingiau ir plačiau
paminėti korporacijos vei
klos 60 metų sukaktį.
Mūsų pastangos iki šiol
dar nesulaukė didesnio at
garsio. Didokas laiškų skai
čius grįžta nepasiekęs gavė
jų, nes yi’a pasikeitę adre
sai. Ar sunku naują adresą
pranešti vyr. valdybai? Iki
šiol turim tik vieną atvejį,
kai kolega, keisdamas gyve
namą vietą, neužmiršo pa
informuoti ii* vyr. valdybą.
Nors ir nemalonu, bet dar
kartą primename, kad pa
keitus gyv. vietą, reikia
naują
adresą
pranešti
Korp! vyr. valdybai (A.
Juodvalkis, 6620 So. Rockvvelj St., Chicago, III. 60629,
telef. 312-925-0035). Prane
šant apie adreso pakeitimą
laikraščių ir žurnalų admi
nistracijoms (o tai turbūt
kiekvienas padaro?), ar
sunku dar vieną laiškelį pa
rašyti ir savų organizacijų
valdyboms. Ne vien Korp!
Neo-Lithuania skundžiasi
pasenusiais adresais, bet
daugelis ir kitų organizaci
jų net ir laikraščių adminis
tracijos. Būkime pareigingesni ir palankesni.
Kalbėjome apie atosto
gas, o nukrypimas į prak
tišką gyvenimo pusę. Nors
stovyklos ruošiamos įvairių
organizacijų nariams, bet
ne visi gali ir turi noro jo
mis pasinaudoti. Didžioji
lietuvių dalis ir vasaros
metą praleidžia nuolatinė
je aplinkoje, nenutraukda
mi įprastų darbų bei įsipa
reigojimų. Stovyklose pabūnama 1-2 savaites, o vasara
trunka 3-4 mėnesius. Taigi
ir vasaros metu kultūrinis
bei pramoginis gyvenimas
tebevyksta tik daugiau ap
linkai ir momentui pritaiky
tomis programomis. Įpras
tinis organizacinis gyveni
mas nenustoja, tik truputi

keičia pobūdį; minimos su
kaktys, ruošiamos geguži
nės, daromi susirinkimai,
kaupiamos lėšos tolimesnei
veiklai.
Chicagos lietuvių gyveni
mas ir vasaros metu nesu
stoja. Kiek čia vyksta susi
rinkimų, minėjimų, įvairių
pramogų, tik turėk pakan
kamai jėgų, noro ir pinigo.
Pramoginiams renginiams
suruošti reikia talkininkų,
kad patenkintų gausiai atsi
lankančią publiką. Juk rei
kia maisto produktus pa
ruošti, pagaminti ir sve
čiams į lėkštes įdėti, trokš
tančius pagirdyti, loteri
joms laimikius parūpinti,
paruošti ir lankytojams
įpiršti. Vis tai nematomi,
dažnai nepaminimi, darbai,
be kurių renginių pasiseki
mas būtų tiesiog neįmano
mas.
s metu ncsustc a

ėję laikraščiai, kuriems pa
rašomi straipsniai, kores
pondencijos, atsiunčiamos
nuotraukos. Dirba redakto
riai, rinkėjai, spaustuvinin
kai, ekspeditoriai ir kt. Jei
kuris išvyksta porai savai
čių atostogų, tai kitas dau
giau turi pasitempti, nes į
tą vietą naujo žmogaus ne
samdo.
Yra žmonių, kurie visą
gyvenimą atostogauja ir iš
dirbančių juokiasi, bet to
kių mažuma, ypač sunku
būtų surasti lietuvių tarpe.
Vyr. amžiaus žmonių socia
linis ir medicininis aprūpi
nimas jau pradeda veikti ir
lietuvių gyvenimo būdą, bet
dauguma savo laisvalaikį
dar atiduoda pozityviam
darbui. Intelektualinių žmo
nių ir kūrėjų, išėjusių į
pensija, darbo našumas ke
leriopai padidėjo, nes nerei
kia gaišti laiko darbui ir ke
lionėms. Jei anksčiau buvo
atiduodamas tik laisvalaikis
kūrybiniam ar moksliniam
darbui tai dabar gali visiš
kai atsidėti savo sričiai. Gal
todėl dabai- daugiau pasiro
do mokslinių veikalų ar sa
vos grožinės literatūros
knygų. Nėra to blogo, kas
neišeitų į gerą, sako lietu
vių patarlė.
Nežiūrint vasaros laiko,
stovyklavimo ir išvykų, pa
grindine lietuvių veikla pa
silieka miestuose,nuolatinė
se gyventėse. Netruks pra
bėgti dar vienas mėnuo ir
mokyklų durys atsidarys
naujiems mokslo metams.
Užpildykime lit. mokyklų
klases ir geriau pramokime
lietuviškai kalbėti ir rašyti.

KVIEČIAME
ATSILANKYTI
STOVYKLON

vyklos darbotvarkėn ir pa
klusti jos nuostatams.
Visi tėveliai ir svečiai yra
prašomi griežtai laikytis
stovyklos vadovybės nuro
dymų. Prašoma nevežti sto
vyklautojams jokio maisto
ar gėrimų.
Michigano valstijos įsta
tymai draudžia stovykloje
laikyti ar naudoti svaigina
muosius gėrimus ar atsi
vežti šunis.
Visi svečiai maloniai kvie
čiami ir laukiami.
Stovykla uždaroma liepos
24 d.
Rako stovyklos vadovybė
— g. v. v. Alvyde Eitutytė
— „Jūros” stovyklos virši
ninkė; s. fil. Rita Penčylienė — „Dainos” stovyklos
viršininkė; vyr. sk. si. Dai
na Paulienė — „Mano Lie
tuvos” stovyklos viršinin
kė; s. Gediminas Deveikis
— "Broliškumo” stovyklos
viršininkas.

• Inž. Anatolijus Milūnas,
gyv. Dotvners Grove, III.,
gavo iš Baltųjų Rūmų pra
nešimą, kad prezidentas
Reagan jį paskyrė į JAV
kelių saugumo reikalams
patariamąjį komitetą.
Anatolijus Milūnas šiuo
metu yra lietuvių respubli
konų federacijos pirminin
ku. Jis jau eile metų dirba
respublikonų partinėje veik
loje ir dalyvavo ar vadova
vo eilei rinkiminių kompa
nijų.
Profesiniai dirba kaip sta
tybos inžinierius, ir turi
virš 25 metų praktiką, dau
giausiai surišta su susisie
kimo projektais. Nuo 1963
metų dirba tarptautiniai ži
nomoj inžinierijos firmoje
De Leuw Cather & Co.
Chicagoje kaip projektų
menageris. Yra projektavęs
ar vadovavęs eilei įvairių
tiltų projektų ne tik JAV,
bet ir Artuose Rytuose, Af
rikoje, Australijoje, ir ki
tur. Eilę metų vadovavo po
žeminių traukinių linijų ir
stočių projektams.
Šiuo metu vadovauja eilei
kelių ir geležinkelių tiltų
inspekcijų ir paruošimu ra
portų įvertinant tų tiltų
struktūrinį pajėgumą ir
duodant rekomendacijas.

Rako stovyklavietėj, Custer, Mich., vėl plevėsuoja
vėliavos ir aidi linksma lie
tuviška skautiška daina —■
broliai ir sesės stovykloje
praktiškai išgyvena skautybę.
Visi stovyklaujančių tė
veliai, o taip pat ir svečiai
yra kviečiami apsilankyti
stovykloj liepos 17-18 d. At
vykę norį informacijų pra
šomi kreiptis į savo tuntų
stovyklų vadovybę. Savait
• Aloyzas A. Pakalniškis,
galio stovyklautojai prašo
mi būtinai atsivežti tvar birželio 11 d. baigė Illinokingas uniformas. Atvykus jaus universito medicinos
tuoj registruotis savo tunto mokyklą ir gavo daktaro
stovykloje, įsijungti sto laipsnį.

OPPORTUNITY
FOR REGISTERED NURSES
REGISTERED NURSES FOR ALL SERVICES & ALL SHDTS
RN OPPORTUNITIE8 — NEW HOSPITAL: Lokewood Hospital of

Morgan City, Louisiana moved into its new, 168-bed facility in July,
1981. This statė of the art eąuipped hospital offers many advancement
opportunities. We need staff and supervisor nurses to progrese with us.
The minimum annual starting salary for graduate nurses is $21,000
($10.10 an hour) for a BS in nursing. All salaries are commensurate with
ezperience. In addition, Lakevood Hospital offers a generous shift differential, weekend bonus, and an ezcellent fringe benefit program.
Morgan City is located in the southern coastal part of the statė, and is
just 90 miles frcm New Orleanu. If you are looking for a chance to advance, and would likę to work in a beautifully eųuipped hospital with
friendly professional staff, write or call "collect” today. Contact:

LAKEWOOD HOSPITAL
Personnel Director
P.O. Dramer 2308, Morgan City, La. 70381
(504) 384-2200Extension 425
Come grow with us. — EOE
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HATCHADORIAN
sumažino namų
mokesčius
Cuyahogos apskrities kon
trolierius Matthew J. Hat
chadorian liepos 16 d. savo
įstaigoje sušaukė tautybių
spaudos ir radijo konferen
ciją, kurioje plačiai paaiš
kino apie savo nutarimą su
mažinti visų rezidencinių
pastatų rinkos vertę 8,6%.
Pasinaudodamas Ohio vals
tijos įstatymų jam suteikta
teise, apskrities kontrolie
rius nutarė sumažinti namų
vertę, o drauge ir namų mo
kesčius dėl to, kad šiuo me
tu yra sunkūs ekonominiai
laikai, daug žmonių nedirba,
labai brangiai kainuoja pa
skolos namų pirkimui. Pre
kybos ir pramonės pastatų
kontrolierius nenuvertino,
nes jų įkainavime yra labai
reikšmingas pelno rodiklis,
šiuo nutarimu kontrolierius
Hatchadorian sutaupė mo
kesčių mokėtojams apie 11
milijonų dolerių.
Toks įvykis Cuyahogos
apskrities istorijoje yra bu

vęs tik prieš penkiasdešimt
metų, 1932, kai kraštą buvo
prislėgusi didžioji ekonomi
nė krizė. ”Mano sprendimas
sumažinti nuosavybių vertę
yra pagristas faktais, doku
mentais ir realybe. Jeigu aš
nebūčiau šio sprendimo pa
daręs, Cuyahogos apskrities
namų savininkai turėtų su
mokėti 11 milijonų dolerių
mokesčių daugiau”, pareiš
kė M. J. Hatchadorian susi
rinkusiems tautybių spau
dos ir radijo bei televizijos
atstovams, kurių buvo net
dvylikos tautybių. Dirvą
k o n f erencijoje atstovavo
Juozas Stempužis ir Jonas
Garla.
Nežiūrint bendrojo nekil
nojamo turto vertės suma
žinimo, kai kuriuose prie
miesčiuose namų mokesčiai
pakils labai nežymiai. Pra
dedant liepos 19 apskrities
kontrolierius pradės siunti
nėti namų savininkams pra
nešimus, kokia yra jų namų

Cuyahogos apskrities kontrolierius Matthew J. Hatchadorian (vidury) tarp tautybių at
stovų spaudos konferencijoje. Dirvą atstovavo J. Stempužis ir J. Garla, Draugą — V. Rociūnas.
J. Garlos nuotr.

rinkos vertė ir kokie bus
nauji mokesčiai. Asmenys,
nesutinką su pranešime
esančiais skaičiais ir turį
rimtų įrodymų, kad jų na
mų vertė tikrai turi būti že
mesnė, privalo atplėšti pra
nešimo atkarpą, joje raštu
padaryti savo pareiškimą, ir
tą atkarpą pasiųsti atgal
apskrities kontrolieriui. Ta
da bus atliktas naujas namo
patikrinimas ir radus, kad
skundas buvo su pagrindu,

BM /uperior Avino/
ASSOCIATION
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00
NAUJAS PATARNAVIMAS

ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

ČEKIU SĄSKAITĄ

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5%% palūkanų

namo vertė bus sumažinta.
Tiem, kuriem patogiau yra
atvykti asmeniškai į aps
krities administracijos rū
mus, gali tai padaryti, ga
vę pranešimą. Kontrolie
riaus įstaigoje dirba įvai
rių tautybių žmonių, ir jie
padės anglų kalba paaiškin
ti arba užpildyti atkarpą.
Jeigu namų savininkas su
tinka su viskuo, kas kontro
lieriaus pranešime atspaus
dinta, nereikia nieko daryti.
Tuo atveju savininkas gruo
džio mėnesį gaus sąskaitą,
kurioje bus tie patys skai
čiai.
Apskrities
kontrolie
riaus surinktais duomeni
mis, 1979-1980-1981 metų
1 a i kotarpyje dramatiškai
pasikeitė namų rinka. 1979
Cuahogos apskrityje buvo
pastatyti 3103 nauji rezi
denciniai namai, 1980 —
988 ir 1981 tiktai 873. Na
mų pasiūlos ir paklausos
skalė dar blogesnė. 1979
apskrityje buvo užregis
truota 30,491 namas parda
vimui,
buvo
nupirkta
15,195. 1980 užregistruota
pardavimui 27,548, o nu
pirkta 10,578. 1981 užregistruotą pardavimui
24,667, o nupirkta 8,016.
1982 pradžioje užregistruo
ta pardavimui 5,970, nu
pirko tik 1,185. Nuo 1978
iki 1981 namų vertė stip
riai kilo, bet nuo 1981 me
tų antrosios pusės namų
kainos pradėjo kristi. Par

duodamojo namo vidurkio
kaina 1981 metų pradžioje
buvo 61,800, 1981 pabaigo
je — 60,800 ir 1982 pradžio
je — 57,700.
Baigdamas spaudos kon
ferenciją, apskrities kontro
lierius Matthey J. Hatcha
dorian aprūpino tautybių
spaudos atstovus diagramo
mis ir statistiniais duome
nimis ir paprašė painfor
muoti skaitytojus apie jo
drąsų ir nelauktą sprendi
mą padėti namų savinin
kams ir šiais sunkiais eko
nominiais laikais palengvin
ti jiems mokesčių naštą.
Konferencijoje dalyvavo
tautybių televizijos tinklo
(cable) korespondentai, vokiečių, slovakų, slovėnų,
vengrų, lietuvių lenkų, is
panų, serbų, čekų, airių
spaudos ir radijo atstovai.
(j»t>

• OHIO AUTO BODY,
savininkas Jonas Švarcas,
35571 Vine St., Eastlake,
Ohio 44094, sąžiningai ir
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš
nelaimės vietos pašauktus,
automobilį atitempia į savo
dirbtuves ir greitai pataiso.
Skambinkite tel. (216) 9428038 ir viskas bus sutvar
kyta.

PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS

MATAS & TURNER
REALTY

/uperior /hvingj

501 E. 185 ST., EUCLID, OHIO 44119
486-2530
RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:
Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00,
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaiyta.

[3į

DALIA KASULAITIS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

Nr. 28 — 10
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LOS ANGELES
BIRUTIEČIŲ PARAMA

A. A.

PROF. JONUI KUPRIONIUI
staiga mirus, žmonai MARIJAI, sūnui AL
GIUI, dukterims DANUTEI ir DALIAI su
šeimomis ir giminėms reiškiame nuoširdžią

užuojautą ir kartu liūdime

Aga ir Bronius Dūdos

Tokia mintis kilo man ap
silankius Los Angeles Birutiečių gegužinėje, birželio
27. Mat, prieš tai, visą sa
vaitę L. A. mieste, pro tan
kius, žemai slankiojančius
debesis, retai kada teprasiverždavo nedrąsus saulės
spindulėlis, kad pašildytų
vėsiausias birželio dienas
Kalifornijos istorijoje. O
pesimistiškai nusiteikę oro
pranešėjai nežadėjo gražaus
oro nei ateinančiam savait
galiui. Bet čia įvyko "ste
buklas”: tą dieną, lyg iš
anksto birutiečių užsakytas
pasitaikė saulėtas ir neperkarštas oras, tiesiog idea
lus Kalifornijos geguži
nėms. Tad nenuostabu, kad
dar prieš gegužinės pradžią,
į lietuviams žinomą, svetin
gą Petro ir Rūtos Sakų so
dybą, lyg j atlaidus, jau ke
liavo būriai žmonių. Tokio
svečių antplūdžio birutietės
nesitikėjo. Joms pritrūko
maisto, tad vėliau atvykusiems, "nesant duonos, teko
valgyti pyragus”, nes jų tu
rėta tiek, kad ir ši "išalku
si minia” nepajėgė jų su
doroti.
Kodėl toks pasisekimas?
O gi graži ir kilni idėja
sušelpti Suvalkų trikampy
vargstančius lietuvius.
Prieš keletą savaičių, L.
A. birutietės, vad. pirm. Rū
tos Šakienės, nutarė parink
ti rūbų ir juos pasiųsti į Su
valkų trikampį. Vietos lie
tuviai tam entuziastingai
pritarė, ir, per trumpą laiką
jų buvo suaukota daugiau,
negu birutietės tikėjosi. Bet
dabar, reikėjo pinigų jiems
pasiųsti. Tam reikalui ir bu
vo rengiama ši gegužinė. Ir
čia svečiai parodė savo dos
numą. Vieni aukojo prie
įėjimo, mokėdami už pie
tus daugiau negu nustatyta,
kiti J. Petroniui paraginus
ir "pasivaikščiojus” su au
kų lapu, rašė į tą lapą vieni
stambias, kiti vidutines ar
mažesnes sumas. $100.00
Lietuvių Tautiniai Namai.
Po $50.00 — Alb. Markevi
čius, Al. Pečiulis ir R. Vaznelis; $21.00 — Br. Gajauskienė; po $20.00 — O. Pulkaunikienė, VI. Gilys, A.
Galdikas, V. Petrulis; $12
S. Brazauskienė; po $10.00
— Strikaitis, M. Kairienė,
G. Gudauskienė, Pr. Dovy
daitis, B. Gediminas, R.
Jurkūnienė, J. Uksas, A. Dičius, L. Reivydas, A. šimonėlis, H. Bajalis, Mekišienė,
A. Mažeika. Po $5.00 — P.
Pamataitis, F. Masaitis, J.
Mitkus, A. Nyergienė, A.
Pužauskas, D. Kaškelienė,
Velžienė. Kiti po mažiau.
Bendras rezultatas — virš
$1,500.00 gryno pelno vargan patekusiam lietuviui
sušelpti.
(fx)

Skaitykit ir piatinkit
DIRVĄ

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _
• LIEPOS 18 D. Žalgirio
šaulių kuopos gegužinė.
• LIEPOS 25/,D. pensininkų
gegužinė.
• RUGPIŪČIO 5-8 D. D.
Clevelande Harley viešbutyje
įvyksta visuotinas Vyčių su
važiavimas.
• RUGPJIŪČIO 22 D., 1 vai.
Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungons gegužinė B. Nasvytienės sodyboje, 10823 Magnolia 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.

GOLDMARK’S UNCLAIMED
FREIGHT
3357 St. Clair
Cleveland, Ohio 44114
SPECIAL SALE

— 82
1 — Loose Valve
1 — Fender
1 — Spring
8 ctn —■ Hardhats
1 — Den Chains
1 — Ctn Bed Raila
6 — Pails — Clean Compd
1 — Box — Tele Phone
Parts
2 — Drons — Ice Mėlt
1 — Almond Cabinet
35 — ctn Dinneware
1 Pc Classifiers Seperators
58 ctn Medicines
1 ctn Literature
1— Cooling & Friezing
Machine.
(28-29)

IDEALI VIETA GYVENTI LIETUVIAMS!

VILLA NOVA PLANTATION
DAYTONA BEACH, FLORIDA
Lietuvių korporacija stato 126 Townhausus
(dviejų aukštų sujungtus namus).

Du miegamieji, l1/- vonios, savas kiemas.
3 mylios nuo Atlanto, dvi autobusų linijos nu
važiuoti į pajūrį, krautuves, ligonines, aerodromą.
KAINA NUO 35,000.00 dolerių.

Rašykite: Vytenis Ramanauskas arba
Algirdas Alksninis
HALIFAX DESIGNER HOMES, INC.
607 LEMON STREET
PORT ORANGE, FLA. 32019
Arba skambinkite "COLLECT’ darbo metu

(904) 788-6017
ii

............... .i

........

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

LATVIAN ROOFING
Cleveland telel. <216) 521-2182
DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

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

Lakewood, Ohio

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga
Delio E., William J. Sr.,
William J. Jakubs Jr. ir
Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotojai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119

Tel. [216] 531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
teikianti jaukią atmosferą liūdesio
valandoje. Didelė aikštė automobi
liams pastatyti.
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LIETUVIŲ SODYBOS CLEVELANDE
STATYBOS REIKALU

KVIEČIAME

liepos 25 d., 1 vai. p. p. j

LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBO

CLEVELANDE IR
APYLINKĖJE

rengiamą

GEGUŽINĘ
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS
SODELYJE-SVETAINĖJE.

SVARSTYS
LIETUVIŠKŲ
PARAPIJŲ KLAUSIMUS
šie metai yra skelbiami
Lietuviškų Parapijų Me
tais. Centrinis koordinaci
nis komitetas Clevelande
energingai dirba stengda
masis išjudinti visus — ku
nigus ir pasauliečius — iš
naujo įsigilinti į lietuviškų
jų parapijų prasmę svarbą,
paskirtį ir padėtį ir paieš
koti būdų bei priemonių iš
spręsti susikaupusioms pro
blemoms.
šiems klausimams svar
styti šv. Jurgio parapijos
tarybos LPM komisija, va
dovaujama Kęstučio Civinsko šaukia parapijos ir visų
lietuvių katalikų susirinki
mą. Jis įvyks š. m. rugpiū
čio 1 d., sekmadienį po su
mos parapijos salėje ir pra
sidės maždaug 11:45 vai.
Susirinkimą moderuos Ri
mas Minkūnas. Pranešimus
padarys LPM koordinacinio
komiteto pirm. Romas Bub
lys, Kęstutis Civinskas ir
Algirdas Kasulaitis.
Visi lietuviai nuoširdžiai
kviečiami atsilankyti ir pa
sidalint mintimis šiais svarbais klausimais.

• Clevelando skautės ir
skautai, stovyklaują gra
žioje ir nuotaikingoje Dai
nos stovykloje Rakė, siun
čia geriausius linkėjimus
tėveliams, draugams ir vi
sai skautiškai šeimai.

Skanūs pietūs, gaivinintys gėrimai, turtinga
loerija, muzika.
Įėjimas veltui.

• Pavergtųjų tautų savai
tė Clevelande bus paminėta
rugpiūčio mėnesį. WERE
radijas, girdimas AM ban
ga 1300, nuo rugpiūčio 9 iki
rugpiūčio 13 kiekvieną va
karą nuo 7 iki 9 valandos
turės pasikalbėjimus su pa
vergtųjų tautų atstovais.
Lietuviams skirtas rugpiū
čio 12 dienos vakaras. Tiks
li tos savaitės WERE radijo
diskusijų programa bus pa
skelbta vėliau.

vių klubas, praėjusiais me
tais laimėjęs festivalio pri
zą, vėl ruošiasi dalyvauti. Į
festivalį atvažiuoja ir Gin
taras Karosas su lietuvišku
nameliu iš Bostono. Lietu
vių eisena parade rūpinasi
Petras Maželis. Tik gaila,
kad vasaro smetu labai sun
ku suorganizuoti kokią nors
muzikinę ar tautinių šokių
programą, nes mūsų kolek
tyvų nariai yra išvykę j sto
vyklas arba atostogų.

• Lietuvių klubo metinė
gegužinė bus rugpiūčio 15
Austrų sodyboje, 8636 Pekin Road, Russell Tovvnship.
Visi esate raginami įsigyti
klubo nario bilietus, kad ga
lėtumėt įeiti į gegužinę be
mokesčio.
Ši Lietuvių klubo metinė
šventė-gegužinė labai mė
giama. Jon suvažiuoja virš
tūkstančio svečių. 9

• Dr. Viktorija SlotkutėRico, mėnesį paviešėjusi
Lenkauskų šeimoje, liepos
14 išskrido atgal į Bogotą.
Ji su savo mažamete dukre
le ir sūneliu buvo atskridusi
į savo brolio Kęstučio ir Ni
jolės Lenkauskaitės vestu
ves. Dr. Viktorijos Slotkutės-Rico viešnagę užtruko
ilgiau dėl to, kad dr. E. LenĮ kauskas jos dukrelei padarė
• ALT S-gos Clevelando I ausies operaciją.
skyriaus gegužinė įvyks
rugpiūčio 22 d. B. Nasvytie• PATRIA prekybos na
nės sodyboje, 10823 Magno- muose, 794 E. 185 Street,
lia dr. Visi maloniai kvie Clevelande, yra didelis pa
čiami atsilankyti.
sirinkimas vietinių ir im

• Pianistas Vytautas portuotų maisto produktų,
Smetona įsijungia į didžią įvairių skanumynų, lietuviš
ją Amerikos koncertų sce kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro,
ną ...
• Rašytojai Vladei But
Liepos 11 dieną, sekma plokštelių, audinių, knygų ir
kienei, kuri buvo susirgusi, dienį jis buvo solistas su lietuviškų sveikinimo korte
Clevelando klinikose šiomis Dalias simfonijos orkestru, lių. Prašome atsilankyti. Te
dienomis buvo padaryta šir išpildydamas Rachaninovo lefonas 531-6720.
dies kraujagyslių filminės antrą fortepijono koncertą.
nuotraukos, tiriančios jos
Liepos 30 dieną, penkta
TAISAU televizijos, radiširdies funkcijas. Tyrimai dienį, jis skambins Listo Es
jjo
ir stereo aparatus, taip
parodė, kad viskas yra nor dur koncertą su Baltimore
pat
elektros namų reikme
malu.
simfoniniu orkestru.
nis, pravedu elektrą. Skam?
• Old World Plaza festi
• šv. Jurgio lietuvių pa
binti po 5-tos vai. telef.:
valis
E. 185 gatvėje prasi
rapijos komitetas atsiuntė
531-2568.
Dirvai paremti auką 25 dol. dės rugpiūčio 4 ir baigsis
paradu rugpiūčio 8. Lietu
Ačiū.
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Tel. (216) 531-3500

505 East 185 Street,
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Galerijoje rasite didelį pasirinkimą sekančių menininkų tapybos ir
grafikos kūrinių:
• žumbakienė
• Leach
• Ignas
• Zulik
• Palubinskienė
• Kezys
• Nackowitz
• Rimas
• Petrikonis
• Hicks
Galerija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 6 vai.
vak., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 vai. vak. ir šeštadieniais
nuo 10 iki 6 vai. vak. Uždaryta trečiadieniais.
Rimas Laniauskas, prezidentas
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Liepos 1 d. Dirvoje ir bir
želio 22 d. Drauge atspaus
dintos informacijos Lietu
vių Sodybos Clevelande sta
tymo reikalu.
Informacijose yra kai ku
rių netikslumų, tad noriu
patikslinti ir kartu išsamiai
painformuoti visuomenę kas
tuo reikalu daroma ir kas
numatoma padaryti.
Clevelande susidarė Lie
tuvių Bendruomenės rėmuo
se Taryba su specialiu už
daviniu pastatyti Lietuvių
Sodybą. Taryba veikia kaip
ne pelno korporacija pagal
JAV įstatymus. Tarybos di
rektorius pristato L. B. So
cialinių Reikalų Taryba,
juos tvirtina L. B. Krašto
valdyba. Tarybos veiklą re
mia ir finansuoja L. B.
Krašto valdyba ir Krašto
valdybos Socialinių reikalų
taryba. Lietuvių Sodybos
statybos reikalą taip pat
remia Lietuvių Fondas, abi
Clevelando lietuvių parapi
jos, Lake apskrities miestų
burmistrai bei įvairios tų
miestų organizacijos. L. B.
Krašto valdybos patvirtin
tas tarybos direktorių sąs
tatas yra sekantis: pirmi
ninkas — inž. Bronius
Snarskis, direktoriai dr.
Henrikas Brazaitis, dr. An
tanas Butkus, dr. A. L. Če
pulis ir inž. Pranas Razgaitis. Tarybos direktoriai už
darbą jokio atlyginimo ne
gauna. Tarybos pilnas ang
liškas pavadinimas yra: Li
thuanian Human Services
Council of the USA, Inc.
Ohio Chapter. Adresas:
31715 Vine St. — Professional Center, Willowick,
Ohio 44094, Tarybai būs
tinę nemokamai duoda čipkus Realty ir taip pat Dona
čipkienė nemokamai eina
Tarybos sekretorės parei
gas.
Federalinė valdžia šiais
metais paskyrė paskolą iš
9</l proc. sumoje 3,451,000
dol. keturioms apskritims.
Ctevelandui ir Euclidui pa
skola neduodama.
Už aukščiau minėtą sumą
reikalaujama nupirkti že
mės sklypą nemažesni kaip
2 akrai ir pastatyti 82 butų
pastatą. Pinigai bus paskir
ti tai organizacijai kuri ge
riausiai išpildys Fed. val
džios reikalavimus, kurių
yra labai daug. Pastato iš
planavimas Fed. valdžios
tiksliai aprašytas ir turi
būti pagal tą aprašymą su
projektuotas. Butai galės
būti tik vieno miegamojo ir
visai be miegamojo (efficiencies). Dviejų miega
mųjų butų visai nebus. Pa
stato vardas angliškai —
Lithuanian Center, lietuviš
kai — Lietuvių Sodyba.

mis nuomos dydis bus ma
žinamas.
Paskola duodama 40 me
tų. Paskolos mokėjimas tu
rės būti vykdomas iš butų
nuomos pajamų. Paskolą iš
mokėjus Lietuvių Bendruo
menė bus pilnateisis Lietu
vių Sodybos savininkas.
Sklypo ieškojome Lake
apskrityje kiek galima ar
čiau prie lietuvių didžiosios
koncentracijos. Užpirkome
sklypą Willoughby, Ohio
Ridge Rd. (Rt. 84) prie
SOM Center (Rt. 91). Skly
po dydis 4.22 akrų. Prelimi
nariniai pastato brėžiniai
jau padaryti ir kartu su vi
sais Fed. valdžios reikalau
jamais dokumentais ir su
prašymu paskolos Fed. val
džios įstaigai (HUD) š. m.
birželio 30 d. įteikti. Atsa
kymo laukiama laike 3 mėn.
Gavus pinigų paskyrimą
bus einama prie statybos
vykdymo.
Dirvoje ir Drauge rašo
ma, kad Lietuvių Sodyboje
bus daktaras ir slaugės —
kas reikštų, kad tie namai
turės ir senelių prieglaudos
skyrių (nursing department), kas neatitinka tik
renybei. Deja, šiuo metu
Fed. valdžia senelių prie
glaudos statybai pinigų ne
paskyrė Pastate galės gy
venti tik žmones pensininko
amžiaus, bet nereikalingi
nuolatinės daktaro ar slau
gės priežiūros. Sklypas yra
pakankamai didelis ir yra
vietos ateityje senelių prie
glaudai pastatyti, kur jau
būtų daktaras ir slaugės.
Bet tai jau būtų sekantis
žingsnis.
Tačiau ir dabar, pasta
čius namus, bus daromi žy
giai mediciniškos pagalbos
tiekimą to pastato gyvento
jams suorganizuoti kiek ga
lima patogesnį. Kiekvienas
butas turės virtuvę, be to,
bus įrengta vieša virtuvė ir
valgykla jei bus norinčių
tuo patarnavimu naudotis.
Taip pat gyventojams, ku
rie to pageidaus bus duoda
mi žemes sklypeliai darže
liams įsirengti. Iš tos vieto
vės į Clevelandą važinėja
autobusai. Be to, numatoma
įsigyti nuosavą autobusą,
kuriuo gyventojai būtų nu
vežami į bažnyčią, krautu
ves, parengimus ir pan.
Maisto ir kitų kasdieninių
reikmenų krautuvė yra vi
sai netoli.
Apie tolimesnę Lietuvių
Sodybos eigą visuomenę pa
informuosiu prideramu lai
ku.
Bronius Snarskis

AL’S ELECTRICAL

Taisau visus namų elek
Butai bus nuomojami. trinius įrengimus ir taip pat
Nuomos kainos dar nėra pečius, skalbimo mašinas,
nustatytos. Pagal Fed. va'
žiovintuvus ir kt. Skam
džios nuostatus gyvento binti 585-1809.
jams su mažomis pajamo

DIRVA
• Lietuvos Diplomatinės
Tarnybos nariai — Dr. A.
Gerutis, gyvenantis Berne,
Šveicarijoje, ir S. Lozorai
tis jun., atstovas prie Vati
kano — birželio 23 d. susi
tiko Stresoj e, šiaurės Itali
joje. Per pasitarimus, tru
kusius iki birželio 25 d., abu
diplomatai pasikeitė infortnacijomis bei nuomonėmis
apie padėtį okupuotoje Lie
tuvoje, be to, apžvelgė tarp
tautinės politikos raidą,
ypač sutelkę dėmesį Rytų
bei Centro Europai.
Siekdami pagyvinti tar
pusavio ryšius Lietuvos
Diplomatinės Tarnybos už
davinių rėmuose, pasitari
mo dalyviai nusistatė tokius
susitikimus ruošti ir atei
tyje.

• Los Angeles Lietuvių
Tautiniai Namai, kurių val
dybos pirmininkas yra Jo
nas Petronis, suprasdami,
kad vasaros mėnesiai Dirvai
yra labai "sausi”, laikraš
čiui sustiprinti, padidino sa

vo Vilties draugijoj įnašą,
atsiųsdami 500 dol. Ačiū.

• ALT S-gos Chicagos
skyriaus gegužinė-piknikas
įvyks rugpiūčio 1 d., sek
madienį. Skyriaus nariai su
šeimomis ir artimaisiais
maloniai prašomi gegužinė
je dalyvauti. Pradžia 1 vai.
po piet.
Skanus maistas ir gaivi
nantys gėrimai, loterija ir
kiti įvairumai tikrai suda
rys gerą nuotaiką draugiš
kam pabuvojimui.
• Lietuvos Diplomatinės
Tarnybos istorijai išleisti
aukojo šie asmenys:
100 dol. Aleksandra Bal
čiūnas - švaistienė, Santa
Monica, Cal. 50 dol. Stasys
žadeikis ir dr. S. Kerpė-žadeikienė, Oak Lawn, III.
Aukoję 100 dol. ar dau
giau bus įrašyti kaip garbės
mecenatai, 50 dol. ar dau
giau, kaip garbės rėmėjai ir
25 dol. ar daugiau garbės
p r e n u meratoriai. Aukas

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, LIEPOS 24 D. 6 V. V.

UNION PIER, MICH. LIETUVIŲ SALĖJE
RENGIAMAS

DIRVOS LAIKRAŠČIUI
PAREMTI VAKARAS
Vakaro metu bus proga laimėti dail. JAD
VYGOS PAUKŠTIENĖS dovanotą paveiks
lą ir kitas dovanas.
Muzika ĄŽUOIX) STELMOKO.

Maloniai kviečiami visi praleisti vakarą nuo
širdžioje nuotaikoje.

Iniciatorių vardu

K. Pocius ir V. Petrauskas
siųsti: Lithuanian Independence Furid, Ine., 87-80 St.,
Woodhaven, N. Y. 11421.
• Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos seimas, įvykęs 1982 m.
liepos 4 d. St. Petersburg
Beach, Floridoje, didžiai
verti ndamas lietuviškos
spaudos reikšmę ir atsi
žvelgdamas į nelengvas
spaudos sąlygas, nutarė fi
nansiniai paremti ”Dirvą”
ir per sekr. G. J. Lazauską
•atsiuntė 100 dol. auką Ačiū.
• Juozas Petružis, gyv.
Miton, Mass., atnaujinda
mas Dirvos prenumeratą,
pridėjo auką 33 dol. Ačiū.

A. A.

PRANCIŠKAI JUŠKIENEI
mirus, jos sūnui NARDŽIUI, marčiai SEVE

RINAI ir vaikaičiui EGIDIJUI, Korp! NeoLithuania filisteriams, bei kitiems giminėms
nuoširdžią užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania
vyr. valdyba

• Jonas Petronis, gyv.
Los Angeles, Ca., nuoširdus
Dirvos rėmėjas, atnaujin
damas Dirvos prenumeratą,
pridėjo auką 23 dol., linkė
damas nepavargti ir toliau
tęsti tokį gražų lietuvybės
išlaikymo darbą. Ačiū už
auką ir linkėjimus.

• Los Angeles neolituanai
pasiuntė Lietuvos pasiunti
nybės rūmų Washingtone
remontui pagelbėti 50 dol.

A. A.

PRANCIŠKAI JUŠKIENEI
mirus, jos sūnums NARDŽIUI ir VYTAU
TUI, dukrai BIRUTEI, jų šeimoms ir arti
miesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

A. A.

PRANCIŠKAI JUŠKIENEI
mirus, jos sūnus NARDĮ ir VYTAUTĄ, duk
rą BIRUTĘ, jų šeimas ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučiame ir skausmu dalinamės

Kremeriai
Marchertai
Masčiai
Jurkūnai

• Andrius Kiršonis, prieš
trejetą metų baigęs Michigano universitetą, Ann Arbor, M. D. laipsniu, Los An
geles County ligoninėje at
liko gydytojo stažą, dirbda
mas vidaus ligų specialybė
je. Nuo liepos 1 d. pakvies
tas dirbti dalininku vienoje
Los Angeles ligoninėje. Dr.
Andrius Kiršonis yra Los
Angeles mieste užaugęs
jaunuolis, baigęs čia aukš
tesniąją mokyklą (taip pat
ir lituanistinę 1967). Įgijęs

gydytojo specialybę Michigane, sugrįžo dirbti medici
nos srityje į šį miestą. Ma
lonu pasveikinti jauną pro
fesionalą, kuris bus naudin
gas ir savo tautiečiams, nes
praktikuojančių lietuvių gy
dytojų Los Angeles mieste
yra nedaug.
(im)

VIOLETA BUROKAITĖ
NAUJA FORMACEUTĖ

MONTREALIEČIAI
KVIEČIA LIETUVIŠKĄ
JAUNIMĄ

Montrealio skautai ir
skautės savo stovyklon
kviečia ne tik savo brolius
ir seses, bet ir neskautaujantį lietuvišką jaunimą, ši
stovykla bus jau aštuonio
likta ir vyks liepos 13 —
rugpiūčio 8 d. d. "Baltijos”
stovyklavietėje prie Lac
Sylvere, St. Donat, Que. Nu
matyta įdomi stovyklos pro
grama: paskaitos, žaidimai,
dainos, iškylos, laužai. Dėl
informacijos rašyti ar telefonuoti skautui vyčiui Ri
mui Piečaičiui, 6121 La
Šalie Blvd., Verdum, Que.
H4H 1P7. Tel. (514) 7678779.
• Arvydas žygas, Ateiti
ninkų sąjungos siunčiamas,
išskrido penkioms savai
tėms į Braziliją padirbėti su
lietuvišku jaunimu. Jis mo
kys jaunus lietuvius lietu
vių kalbos, lietuviškų tra
dicijų ir supažindins su Lie
tuvos istorijos bruožais.
Taip pat jis atstovaus ir
Pasaulio Lietuvių Jaunimo
sąjungai, ruošdamas Brazi
lijos lietuvių jaunimą atei
nančiam jaunimo kongre
sui.

• Simas Paulius, gyv.
Chicagoje, atnaujindamas
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 13 d., pastebėda
mas, kad Dirva visad yra
maloni viešnia jo namuose
ir su malonumu skaitoma.
Ačiū.
• Lietuvių Operos valdy
bos baigiamasis šio sezono
posėdis vyko vicepirm. Jur
gio Vidžiūno namuose. Jo
metu buvo priimtos finansi
nės apyskaitos ir aptarti
ateinančio sezono veiklos
darbai. Paaiškėjo, kad bu
vusios operos "Der Freischutz” pastatymas davė
4,077.52 dol. nuostolio, kurį
teks išlyginti įvairiais ren
giniais.

Violeta Burokaitė šių me
tų birželį baigė Illinois uni
versitetą Chicagoje ir gavo
bakalauro laipsnį iš farma
cijos. Violeta Burokaitė yra
baigusi Marijos gimnaziją
ir Kristijono Donelaičio li
tuanistinę aukštesniąją mo
kyklą. Laisvai kalba ir rašo
• Kun. dr. Tomui žiūrai
lietuviškai. Nuo mažens pri
klausė skautėms, o studijuo čiui, jau septintas mėnuo
dama įstojo į L.S.T. korpo besveikstančiam po sunkios
raciją Neo-Lithunia ir buvo širdies operacijos, teko vėl
labai aktyvi senjore, šiuo beveik savaitę pabūti ligo
metu yra Korp! Neo-Lithu ninėje. Įvairios komplikaci
ania Chicagos padalinio val jos nesibaigia, tačiau kun.
dyboje ir eina sekretorės žiūraitis, slaugomas ir
pareigas.
sveikstąs Washingtono tėvų
Bestudijuodama pradžio domininkonų namuose, vil
je dirbo Midland taup. ir tingai žiūri į ateitį.
skol. bendrovėje, o vėliau
perėjo dirbti į didžiulę far
• PERKANT IR PAR
macijos bendrovę WALDUODANT
NAMUS prašo
GREENS, kurioje ir toliau
me
kreiptis
į čIPKUS
pasilieka patarnauti sergan
REALTY,
31715
Vine St.,
tiems žmonėms, išpildyda
Willowick,
Ohio
44094.
Tel.
ma gydytojų prirašytus re
943-0910.
ceptus.
Walgreens vadovybė
džiaugiasi, kad Violeta, mo
NATIONWIDE
kėdama lietuvių kalbą, ga
INSURANCE
lės geriau aptarnauti vy
Nat»onwide i* on your *ide
resnio amžiaus savo tautie
APDRAUDOS rei
čius.
kalais
geriausius patarna
Sveikiname Korp! Neovimus
gausite kreipdamie
Lithuania naują filisterę ir
linkime sėkmės profesinia si į OBELENIS apdraudos
me darbe, o taip pat dar la Įstaigą. Skambinti ZENO
biau įsijungti į lietuvišką ir NUI (216) 531-2211* arba
Neo-Lithuanijos veiklą.(aj) •„ SAULIUI (216) 461-3500.

