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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

"JAV NESAUGIOS, JEI
KITI PAVERGTI...”
60 metų pripažinimo minėjimas
Vytautas Meškauskas
Liepos 28 d. Valstybės De
partamentas paskelbė viešą
pareiškimą spaudai, primin
damas, kad suėjo 60 metų nuo
JAV pripažinimo nepriklauso
mų Estijos, Latvijos ir Lietu
vos valstybių. Tos respublikos
buvusios užpultos ir neteisėtai
prijungtos į Sovietų Sąjungą.
Toliau pabrėžiama, kad
‘JAV niekados nepripažino
neteisėto ir smurtu įjungi
mo į Sovietų Sąjungą ...
JAV vyriausybė nori at
kreipti dėmesį į besitęsiantį
Baltijos respublikų piliečių
žmonių teisių laužymą.
Kontroliuodami jų politiką,
religiją ir kultūrą, sovietai
išlaiko Latvijoje, Lietuvoje
ir Estijoje smarkaus perse
kiojimo atmosferą’.
Komunikate taip pat pa
skelbta, kad sukakties proga
Valstybės Sekretoriaus pava
duotojas Walter J. Stoessel jr.
ir Žmonių Teisių bei Žmonių
Reikalų Sekretoriaus padėjėjo
pavaduotojas Melvvin Levitsky priėmė Estijos, Latvijos ir
Lietuvos Charges d’Affaires.
Vakare Jungtinis Pabaltie
čių Komitetas, kuriame lietu
vius atstovauja ALTa, suruošė
priėmimą Kongreso Atstovų
Rūmų užsienio reikalų komisi
jos posėdžių salėje, kuriame
buvo įteikti šių metų BALTIC
FREEDOM AVVARDS. Jie
paskirti buvusiems preziden
tams Gerald Ford ir Jimmy
Carter, kurie dėl kitų įsiparei
gojimų tą dieną čia nedalyva
vo, Chrictian Science Monitor
korespondentui David Willis,
unijų veikėjui Thomas Kahn,
buv. ambasadoriui Loy Henderson ir JAV delegacijos Mad
rido konferencijoje vadovui
amb. Max Kampelman.
Amb. Loy Henderson savo
žodyje priminė Baltijos valsty
bes pažįstąs nuo 1919 metų,
kada jose apsilankė su Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus misi
ja. Karo išvargintose šalyse tą
syk viešpatavęs toks skurdas ir
vargas, kad jis - po 10 metų
grįžęs jau kaip diplomatinės
tarnybos narys - negalėjęs jų
atpažinti, tokia buvusi pažan
gaAmb. Hendersonas, po tar
nybos visose trijose Baltijos
valstybėse, dar buvoJAV am
basadorium Irane ir Indijoje,
bei Valstybės Sekretoriaus Pa
vaduotoju. Prisimenant Balti
jos kraštus ir jų likimą, jam
esą sunku suvaldyti ašaras ...
Ambasadorius Max Kampel
dar prisiminė ne tik garbės
vietose sėdinčius centrinių or
ganizacijų pareigūnus, diplo
matus ir garbės svečius, bet ir
kitus baltų bendruomenių

vadus, kurių dalį matąs sto
vinčios publikos tarpe. Ame
rika - aiškino Kampelmanas
JAV politiką - negali jaustis
saugi, jei žmonių teisės yra
laužomos kitur. Ji yra suinte
resuota tomis teisėmis visur be
geografinių apribojimų, ta
čiau apie žmonių teisių laužy
mą ir nesiskaitymą su jomis,
turite pranešti jūs patys — bai
gė savo pareiškimą ambasa
dorius.
Priėmime dalyvavo apie
pora šimtų žmonių, kurie
prieš ir po kalbų galėjo pasi
vaišinti. Kadangi šiais metais
Jungtiniam Baltų Komitetui
pirmininkauja estas Maido
Kari, jis ir pravedė vakaro ce
remonijas, pristatydamas gar
bės svečisu ir Pabaltijo diplo
matus - Lietuvos Charge
d’Affaires dr. Stasį Bačkį, Lat
vijos - dr. Anatol Dinbergs ir

(Nukelta į 2 psl.)

M. K. Čiurlionio paveikslų galerijos rūmai Kaune, statyti dar Nepriklausomybės metu.

Ar sulauksime pašto ženklą Dariui ir
Girėnui pagerbti?
'X

JURGIS JANUŠAITIS

Sekančių metų liepos
mėn. minėsime penkiasde
šimtąją Dariaus-Girėno, At
lanto nugalėtojų, didingąjį
žygį į gimtąją žemę ir jų
bei Lituanikos tragišką žu
vimą.
Ano meto tų dviejų tėvy

Mgr. P. Marcinkus, lietuvių kilmės, Vatikano banko val
dytojas ir popiežiaus kūno sargas, išgelbėjęs jį nuo pasikėsin
tojo Filipinuose, šiuo metu plačiai minimas pasaulinėje spau
doje sąryšy su finansiniu skandalu Italijoje. (Žiūr. 2 psl.).

nės sūnų žygis neturi isto
rijoje sau lygaus. Jie skrido
be nusileidimo su labai jau
menko pajėgumo lėktuvu,
be reikiamų tobulų techniš
kų lėktuve įrengimų.
Dariaus ir Girėno drąsa
ir ryžtas šį žygį aukoti Jau
najai Lietuvai, įveikė visas
tuometines kliūtis ir Atlan
tą sėkmingai nugalėjo, nors
šie didvyriai sparnus, dėl
nežinomų priežasčių, turėjo
suglausti prie savo mylimos
tėvynės Lietuvos slenksčio
—- Soldino miškelyje, Vo
kietijoje.
Šis skrydis Lietuvą išgar
sino visame pasaulyje, o di
džioji didvyrių auka liko ir
lieka pačiu šviesiausiu pa
vyzdžių kartų kartoms,
kaip reikia mylėti gimtąją
žemę ir kaip reikia dėl jos
aukotis..
Tiesa, šiems didvyriams
pagerbti neprikl. Lietuva ir
Amerikos lietuviai daug
kur pastatė gražius granito
paminklus, organizacijas ir
gatves pavadino jų vardais,
poetai sukūrė posmus ir dai
niai dainavo jų garbei su
kurtas dainas. Tai gražu,
kilnu ir tie ilgiau išlieką pa
minklai praeiviui ir kiekvie
nam lietuviui kalba apie lie
tuvių tautos sūnų drąsą ir
ryžtą.
Artėjant reikšmingai pen
kiasdešimties metų sukak
čiai, turime mes, laisvojo
pasaulio lietuviai, pagalvoti,
kuo šią sukaktį atžymėsim,
kaip prasmingiau savo tau
tos didvyrius prisiminsime.
Vienas iš tokių būdu ir
yra —- JAV išleisti jų atmi
nimui specialų pašto ženklą.
Džiugu, kad tuo reikalu pir
muosius žingsnius žengė
Amerikos Lietuvių Taryba
ir kreipėsi į pašto ženklų

leidimo instituciją prašyda
ma ta proga išleisti Da
riaus-Girėno pašto ženklą.
Neturiu po ranka ALTos
rašto, tačiau numanu, kad
jis buvo gerai pagrįstas.
Tačiau atrodo, kad po šio
žygio visi reikalai pritilo.
Buvo raginama lietuvius
rašyti tom institucijom laiš
kus, prašant tokį pašto žen
klą išleisti. Ypatingai Chi
cagoje sielojosi, daug dirbo
vienas, lietuvis, tai Jonas
žadeikis. Buvo renkami net
parašai tokiai peticijai. Tad
kokie gi atgarsiai į mūsų
šauksmą ?
Atrodo labai menki. Į pri
vačių laiškus institucijos
atsakė, kad toks ženklas ne
manoma išleisti. Nenurodo
ma net motyvai kodėl. Iš to
numanu, kad Dariaus-Girė
no atminimui pagerbti paš
to ženklas neturi vilties iš
vysti šviesą, Tai labai gaila,
kad JAV Pašto ministerija
(Nukelta į 4 psl.)

Reikalauja
Lietuvai
laisvės!
MININT LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS PRIPA
ŽINIMO 60 METŲ SUKAK
TĮ, LIEPOS 28 D. 9 JAV SE
NATORIAI IR 92 KONGRESMANAI PASIUNTĖ BREŽ
NEVUI LAISKA, REIKA
LAUDAMI LIETUVAI LAIS
VES.
SIS JŲ LAIŠKAS PASKELB
TAS CONGRESSIONAL RECORD.
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SMITinĖ P0li™^4a
Santykiai su Izraeliu: vieniša George Bali pažiūra. - Dar apie

Vatikano bėdas ir Marcinkaus pavardės linksniavimą.

■ Iš kitos pusės
”... nei dailės nei muzikos, nei literatūros kūrinys,
pagaliau net nei stilizuotas tautinis šokis, jei tik
okupuotos Lietuvos menininko sukurtas ar papuoš
tas, būtinai turi būti nešvarus ir todėl išeivijos
viešame gyvenime nenaudotinas”
— skundžiasi PASAULIO LIETUVIO redaktorius B. Nai
nys, rašydamas apie Grandinėlės koncertą Chicagoje.
Įrodymą tam tačiau jis patiekia silpnoką:
. pagal daugelį mūsų išeivijos tautinių šokių
grupių vadovų — nuo Kanados iki Australijos, —•
ir šiaip jau pagarbių, tautinę skaistybę saugojan
čių žinovų tvirtinimus, Liudas S’agys Grandinėlei
audringai plojančius ir žinoma, mažai išmanančius
žiūrovus "maitina’’ sudarkytu, nebeautentišku ir
net surusintu šokiu.”
Įrodymas silpnas, nes smarkiausias publikos plojimas
negali įrodyti lietuviškumo. Stebėtina, kad Pasaulio Lie
tuvio redaktorius šiuo reikalu neatsimena tiek daug ginčų,
mūsų spaudoje apie "lietuvišką” muziką ar architektūrą.
Ar citata iš liaudies dainos, ar fragmentas iš liaudies
meno, paverčia visą kūrinį lietuvišku? Ar nėra Lietuvoje
(okupuotoje ir pavergtoje) parašytų operų, kurios nepai
sant vienos kitos panaudotos liaudies dainos visumoje
skamba rusiškai? Ar ne taip skamba visa iš Lietuvos da
bar ateinanti lengvoji, vadinama "estradinė” muzika?
Pagaliau ar nėra kūrinių, kurie ir be liaudies kūrybos
gabalų skamba vis dėlto autentiškai lietuviškai?
Tame pačiame Nr. Bendruomenės pirmininkas aiš
kina, kad Bendruomenės pagrindinis tikslas yra,
"ty.umpai pasakius, išlaikyti lietuvybę ...”
Tarri-.tikslui, ma rodosi, reikia ieškoti ne to, kas mus
jungia su kitomis tautomis, bet to, kas skiria. Yra šokių,
sukeliančių entuziazmą ir ne savo tautoje. Jei jie tikrai
gerai atliekami, jie ras pasisekimo ir be Bendruomenės
talkos ... Rožė vsuotinu sutarimu gražesnė už rūtą, ta
čiau savo tarpe mes daugiau džiaugiamės paskutiniąja,
(žiūr. 60 metų pripažinimo).
Iš Nainio įnašo į tą seną ginčą gali būti ir kiek nau
dos. Prisiminiaus folkloro.tyrinėtojo G. Stanley Hali tei
gimą, kad primityvių genčių nariai, susitikę su svetimais,
su kuriais negalėdavo susikalbėti, jiems ženklų kalba sig
nalizuodavo: ”0 ką jūs šokate?" šokis buvo žmonių pir
moji komunikacijos priemonė. Ką jei grįžtumėm prie tos
priemonės, kada negalime susikalbėti, pvz. bandyti išsi
aiškinti su mūsų veiksniais?
(vm)

‘Jei mūsų kraštas siekia tai
siekdami didesnio populiaru
mo.
kos Vid. Rytuose, mes turime
Tiesą sakant - ir oficialus ne tik tiesiogiai derėtis su
išeities iš Vid. Rytų košės ieš PLO, bet grąžinti mūsų santy
kotojas Philip Habib nėra JAV kius su Izraeliu ant abipusio
valdininkas, bet Bechtel kor gerbimo bazės. Mes traktuo
poracijos konsultantas, kurį jame Izraelį kaip sąjunginin
Reagano administracija prašė ką, tačiau bent šešiais atsitiki
imtis to uždavinio.
Gimęs mais Izraelio vyriausybė iš
1920 metais Brooklyno žydų krėtė mums staigmenas, pra
rajono libaniečio krautuvinin dėdama tai, apie ką žinojo,
ko šeimoje, Habib laikomas jog mes prieštarausim, jei iš
tam uždaviniui specialiai tin anksto būtumėm užklausti.’
kamu. Jis yra padaręs nema
Izraelis seka tą romėnų ge
žą karjerą - iki pasekretoriaus nerolą, kuris patarė - ‘padary
politiniams reikalams Valsty kime dykumą ir pavadinkime
bės D-te - dalyvavo visose slap ją taika’. Ar JAV gali paspaus
tose ir neslaptose derybose su ti Izraelį? Žinoma. Visų pir
Siaurės Vietnamu. Tą valdi ma jis yra Amerikos mokesčių
nę karjerą tačiau turėjo nu mokėtojų remiamas po 7 mili
traukti, 1968 metais ištikus šir jonus dolerių į dieną, kas išei
dies smūgiui.
na beveik po $3,500 ar net
Šiuo metu daug kam atrodo $4,000 į metus kiekvienai žy
kad kariniai pralaimėjusi dų šeimai Izraelyje. Bet šiuo
PLO turėtų savo tikslų siekti atveju ne tiek svarbu pinigai,
daugiau civilizuotais metodais bet tai, kad mes patys turime
- politine kova. Už tat mėgė- nuspręsti, ką daryti ir ko rei
jai-diplomatai norėtų iš PLO kalauja mūsų interesai. Izra
vado Arafat kaip nors ištrauk elis turėtų mus iš anksto pain
ti Izraelio egzistencijos pripa formuoti apie savo karines
žinimą, kuris įgalintų su PLO avantiūras, atsisakyti savo išsi
viešai kalbėtis. Tačiau Arafat plėtimo ambicijų ir pradėti
tokio aiškaus sutikimo nenori rimtai derėtis. Jei ne - ameri
duoti, nes tai jo vienintelis ko- kiečiai neturėtų Izraelį kitaip
zeris. Už tat jis sutinka jį duo traktuoti negu kitus draugiš
ti tik gavęs mainais pažadą kus kraštus.
• ••
dėl kokios jam priimtinos pa
Arkivyskupo P. Marcinkaus
lestiniečių valstybės, ar ką
nors labai panašaus įsteigimo. pavardė ir toliau tinksniuojaApie susidariusią situaciją štai ma pasaulinės spaudos pusla
ką rašo N.Y. Times žurnale piuose. Daugumas jį vadina
buvęs Kennedy ir Johnsono amerikiečiu iš Cicero, III, tik
administracijų Valstybės Pa- daugiau tikslumą mėgstąs
The Economist jį pristato kaip
sekretorius George W. Bali.
Konstatavęs, kad vadina ‘of Lithuanian origin’. Iš įvai tikano Bankas tokiu savo elge gos nusprendė, kad Banco Am
mos nuosaikios arabų valsty rių pranešimų atrodo, kad V a- siu MORALIŠKAI vis tiek yra brosiano prezidentas Calvi,
bės spaudžia PLO būti nuolai tikano Banką, kuris oficialiai atsakingas ir turi padengti kuris buvo artimas Italijos
džia, Bali mano, kad JAV tą vadinasi ‘Instituto per le Ope- bent dalį nuostolių, kuriuos krikdemams, vis dėlto pats
patį turėtų daryti su Izraeliu, re di Religione’, nesibaidyti kitiems bankams padarė Ban pasikorė Londone. Italijoje
rizikingų operacijų privertė co Ambrosiano bankrotas. Tas tam nenorima tikėti - girdi, ir
bet *... tai būtų per daug prašy nuolatinis Vatikano valstybės bankas tarp kitko būk tai no Italijojė yra pakankamai me
ti administracijos, kuri eida deficitas, kuriam paskutinius rėjęs gerokai pasipelnyti par džių, kam reikėję važiuoti į
ma : buvusių administracijų dešimt metų vadovauja ark. duodamas Argentinai ginklus Londoną, kad pasikarti ant til
pėdomis, negalvodama žygiuo- Marcinkus. Kapitalą jo veik prasidėjus jos karui su Anglija. to, kuris vadinasi Juodųjų Vie
ja pagal Izraelio būgno muši lai davė Mussolini, pasirašy Beje, Londono oficialios įstai- nuoliu tiltu?
mą. Mūsų diplomatija nieka damas Vatikano nepriklauso
INSTRUCTORS
TOOL & DIE MAKERS
dos neprisitaikė prie fakto, mybės sutartį, o vėliau ir ten
TIRED OF SN0W?
Small
manufacturing company seeks
kad Izraelis jau nebėra maža, laikomi atskirų ordinų pinigai
COME TO SUNNY
iourneyman Tool & Die Maker. Mušt
have
ability
to s'it up and operatc a
kurių
esama
per
bilijoną
dole

NEW MEXIC0
silpna, iš visų pusių apsupta
precision mold making and repair
facility
for
R&D
and Class A tooling.
rių.
Arkivyskupui
Marcin

MACHINE
SHOP
valstybėlė. Iš tiesų ji, apgink
Grovving company localed in a quit
INSTRUCTOR
(Atkelta iš 1 psl.)
luota mūsų moderniškiausiais kui prikišama, kad jis iš vienos
centrai California community w»th exAND
cellent schools, mild climate. close to
AVELDING INSTRUCTOR
Estijos - Ernst Jaakson, bei ginklais, yra didžiausia karinė pusės išduodavo rekomenda
several recreational arcas including
Seęuola and Kings Canyon National
• NEWLY EOUIPPED SHOP
pakviesdamas tautinių institu galybė šiame rajone. Camp cinius laiškus Banco AmbroParks.
• NINE-MONTHS CONTRACT
• EXCELLENT FUTURE
Salary commensurate with experience,
cijų pirmininkus įteikti žyme David susitarimui neutraliza siano, bet iš kitos - išreikalavo
• TEACHING OR WORK
excellent benefits. For more informaEXPERIENCE REQUIRED
tion contact: Ken Tishcr at:
nis (awards). Iš lietuvių pu vus Egiptą ir tuo būdu panai iš to paties banko laišką, kuris
CLOSING JULY 15. 1982
BOWSMITH IRRIGATION
sės ALTo pirmininkas dr. Šid kinus pavojų iš tos pusės, Izra Vatikano Banką atpalaidavo
Call or write: JERRY NIX,
PRODUCTS
nuo
bet
kokios
atsakomybės.
lauskas tokį įteikė Th. Kahn. eliui negresia dviejų frontų
SAN JUAN COLLEGE,
P. O. B0X 428
Italijos
Iždo
ministeris
Nino
131
SECOND STREET
4601
COLLEGE
BLVD.
Lietuvių kolonija Washing- karas ir jo kaimynai daugiau
EXETER, CA. 93221
FARM1NGTON, N. M. 87401
Anreatta
ir
Italijos
Banko
val

(209)
592-9485
bijo
jo,
negu
Izraelis
turėtų
jų
(505) 326-3311
tone buvo gana gausiai atsto
(29-31)
(26-36)
dytojas
Campi
teigia,
kad-Va

bijoti.
’
vaujama. Iš Floridos buvo at
vykęs VLIKo pirmininkas dr.
K. Bobelis, iš Chicagos - šalia
dr. K. Šidlausko ir inf. vedėjo
kun. dr. J. Prunskio- buvo at
važiavęs ir dr. L Kraučeliūnas.
Priėmimą Kongreso Rūmuo
se įgalino Atstovų Rūmų lai
kinos (ad hoc) komisijos Balti
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
jos valstybėms ir Ukrainai pir
mininkai - kong. Charles F.
Savininkai: J. JANUŽA1TIS ir J. MAtElKA
Dougerty iš Pennsylvanijos ir
Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
Brian Donnely iš Massachusetts. Abu, kaip savo žodyje
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
pabrėžė Dougherty, yra airių
Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
kilmės. Administraciją atsto
vavo Žmonių teisių Reikalams
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
Valstybės Sekretoriaus Padė
jėjo pav. M. Levitsky.

Sėdant rašyti šias eilutes Iz
raelis buvo sustiprinęs savo
karini spaudimą į Vakarų Bei
rutą, kur susispietė PLO kari
nių pajėgų likučiai. Bepras
miškas kraujo liejimas sukėlė
viešosios sąžinės griaužimą
Amerikoje. Čia PLO taktika ir
metodai - teroras - niekados
neturėjo simpatijų. Tačiau
antra vertu ir čia vis daugiau
pradedama suprasti, kad pa
lestiniečių problema turi būti
kaip nors, ir tai humaniškai,
išspręsta.
Kissingerio laikais, 1975 m.
rugsėjo 18 d. JAV susitarė su
Izraeliu, kad JAV nesiderės su
PLO iki toji nepripažins Izra
elio egzistencijos teisės ir ne
priims Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos rezolicijų 242
ir 338, kuriomis ta teisė kons
tatuojama, bet kartu Izraelis
įpareigojamas atitraukti savo
kariuomenę iš visų okupuotų
teritorijų, pripažįstant jam
SAUGIAS sienas. Žodis ‘sau
gus’ čia pabrėžtas, nes jis imp
likuoja sienų reviziją, siekiant
saugumo, nors jos ir nebūtų
tiksliai prieškarinės.
Šitas susitarimas buvo pa
darytas ruošiantis Ženevos
konferencijai Izraelio-arabų
ginčui spręsti, kurioje buvo
numatytas Sovietų Sąjungos
dalyvavimas. Vėliau Kissingeriui pasisekė sovietus iš tos
srities problemų sprendimo
visai išstumti ir apie Ženevos
konferenciją niekas nebekal
bėjo, bet susitarimas, įpareigojąs JAV nekalbėti su PLO,
liko.
Amerikoje, kaip žinia, yra
pakankamai žmonių, kuriems
jų krašto užsienio politika ne
atrodo pakankamai protinga
ar sumani. Už tat jie imasi ini
ciatyvos, kai jiems oficiali val
džios veikla atrodo neteisinga
arlėtaarpan. Ypač tuo užsii
ma senatoriai ir kongresmanai

'JAV NESAUGIOS,
JEI...’

Viešėdami Chicagoje aplankykite
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LAISVALAIKIO PRAMOGOS
IR TELEVIZIJA
Visur ir visais laikais žmo
nės ieškojo ir tebeieško pramo
gų, kad per jas išsiblaškytų ar
atsigaivintų. Vieni tam lanko
teatro vaidinimus, kitiems ma
lonumą teikia klasikinės mu
zikos koncertai, kad kiti tenki
nasi triukšminga džiazo muzi
ka masiniuose minios telki
niuose. Vėl kiti laisvalaikius
praleidžia įvairiuose kamuolio
žaidimuose, būdami stebėto
jais - kaip beisbole, krepšinyje
ar futbole, arba ir patys pvz.
golfą žaizdami. Dar kiti ke
liauja, žuvauja ar bet kaip ki
taip siekia gaivintis. Papras
tai pagal skonį ir pomėgį pasi
renkama ir pramogos rūšis,
kuri iš tikrųjų labai dažnai
įvairuoja ne tik pagal kraštą,
bet ir pagal madą ir nuotaiką.
Paskutiniuoju metu šiame
krašte ypatingai išryškėjo dvi
jų rūšys - tai pramoginiai par
kai su visokeriopais įrengimais,
dažnai imituojant išgarsėjusią
Disneyland, kurie pagal pas
kutinius apskaičiavimus su
traukia daugiau lankytojų,
negu visos kamuolio žaidynės
kartu suėmus ir televiziją.
Daugelyje kraštų televizija
kaip ir radijas yra valdžios ži
nioje ir jų programos tvarko
mos tų kraštų vyriausybių, tar.
si viena iš valstybinės infor
macijos priemonių.
Siame
krašte valdžia mažai tesikiša,
nebent tiek, kad duoda leidi
mą ribotam laikui naudotis
tam tikra banga ir su ja suriš
tu kanalu, visa kita palieka
privačiai iniciatyvai. Ši aplinkybė bene daugiausiai bus pri
sidėjusi prie televizijos išpopu
liarinimo: per keliasdešimt
metų kone kiekviename name
atsirado po vieną ar daugiau
jos programą pagaunančių im
tuvų, kuriuos aptarnauja dau
giau kaip 1,000 siunčiamų sto
čių. Jas apjungia trys didieji
ir keletas mažesniųjų tinklų.
Bet pastaruoju metu technolo
gijai tobulėjant, vis daugiau
plinta vad. apmokamoji televija, kurios laidais - už nedide
lį mėnesinį mokestį - galima
gauti pageidaujamą progra
mą per ištisą parą.
U.S. News & World Report
savoš.m. rugpiūčio2 d. laido
je paskelbė įdomią statistiką,
nurodančią kas ir kiek valan
dų savaitėje šiame krašte stebi
televizijos programas. Pagal
ją, ilgiausiai prieš televizijos
ekraną išsėdi virš 55 m. am
žiaus moterys - daugiau kaip
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36 valandas; jų amžiaus vyrai
- 33 valandas; 18-55 m. mote
rys - 31 vai., jų amžiaus vyrai
- 28 vai.; paaugliai - 23 vai. ir
2-11 m. amžiaus vaikai - 25 v.
Čia paduotas tik vidurkis. Se
ka išvada, kad - daliai mažiau
domintis - kai kas nuo ekrano
neatsitraukia po 50-60 vai. sa
vaitėje. Ir tai sudaro proble
mą, kai ir liguistas pamėgi
mas alkoholio, arkliukų ar nar
kotikų.
Turėdama tokią gausią ir
prisirišusią auditoriją, televi
zija šiandien yra tapusi milži
niška visuomenės opinijų įtaigojimų ir fomavimo priemone.
Jos poveikį vispusiškai studi
juoja pedagogai, sociologai,
medikai, politiniai strategai
ir, kaip paprastai, biznio žmo.
nės. Jų visų stebėjimų išvados
yra skirtingos, tačiau jas susu
mavus paaiškėja, kad ne visa
da tas poveikis yra teigiamas.
Gera, kada žiūrovas sulau
kia dienos įvykių apžvalgą su
komentarais. Bloga, kada tie
komentarai yra šališki, neob
jektyvūs ir tarnauja tik siaurai
bet finansiškai stipriai intere
sų grupei. Gera, kada iš įvai
rių vietų, kartais net iš užjūrio
per erdvės satelitus, perduo
dami nepaprasti, retai įvykstą
dalykai. Bet bloga, kada išti
sas valandas ekrane rodosi žu
dynės ir smulkmeniški pasi
ruošimai kriminaliniams nu
sikaltimams. Ne vienas, dir
bąs televizijos srityje, sutinka
su Steve Allen teigimu, kad
televizija ir kitos panašios po
puliarios priemonės padeda
niekinti senąsias vertybes.
Amerikiečių tauta, anot jo,
bendruomenė ir kultūra yra
aiškiai pasinešusios į etinį ir
moralinį nuosmukį. ‘Per maž
daug 50 metų pasiekta tai, ką
dabar turime — žymų procen
tą žmonių, kurie galvoja, kad
visiškai pateisinama grobti
kas patinka, daryti kas patin
ka. Negera tik tai, kada taip
darydamas esi pagaunamas.’
Labai naudinga televizijos
paslauga naudotis saikiai,
atrankiai ir protingai. Bet vi
siškai kas kita tapus jos vergu.
Erkane vaizdai keičiasi kas
kelios sekundės ir tai priprati
na prie paviršutiniškumo, išbujoja jausminis - sumenkėja
protinis suvokimas, atrofuoja
si vaizduotė. Ilgas sėdėjimas
prieš televiziją atbukina gal
vojimą, mokiniai praranda dė
mesį mokslo dalykams, ypač

60 metų pripažinimui
...nors dabar daugiau linksniuojame nepripažinimų
Dabar džiaugiamės kiekvie
nu pareiškimu, kuris išreiškia
JAV Lietuvos prijungimo prie
Sovietų Sąjungos nepripa
žinimą. Bet kad tuo džiaug'
tis, to reikalauti ar prašyti, pir
miausia JAV Lietuvą turėjo
pripažinti. Žinia, gali
turbūt teigti, kad tai buvo vi
sai normalus reikalas. Lietu
vai atsikūrus, tai - kaip gyve
nimo faktą - anksčiau ar vė
liau turėjo pripažinti kiekvie
na kita valstybė! Bet taip gal
vojant užmirštama anų laikų
padėtis.
1922 metais Lietuva buvo
jau kelis metus nepriklauso
ma, tačiau toli gražu tą syk
Europą tvarkančių Didžiųjų
Valstybių nebuvo dar pripa
žinta de fakto ir de jure. Atei
ties netikrumas, o ypač kovos
ir nesutikiamai su lenkais pri
pažinimo išgavimą labai sun
kino. Tuo tarpu, kai D. Bri
tanija ir Prancūzija aktyviai
kovojo su į Europą besiveržian
čiais bolševikais, JAV vyravo
nuotaikos į tą pilietinį karą
nesikišti. Didžiosios Santarvės
valstybės - Prancūzija, D. Bri
tanija, Italija ir Japonija Lietuvą de facto egzistuojan
čia pripažino tik 1922 metų
liepos 13 dieną. De facto ta
čiau nėra de jure.
JAV, nors padėjusios san
tarvei laimėti karą, iš pokario
laikų tvarkymo pasitraukė,
negavusios senato sutikimo
dalyvauti Tautų Sąjungoje.
Nepaisant to, jei jos, t.y. JAV,
priapžintų Lietuvą de jure,
tai būtų didelė parama ieš
kant tokio pat pripažinimo iš
kitų. Už tat į spaudimo kam
paniją įsijungė beveik visos
anų laikų Amerikos lietuvių
organizacijos.
Prašyti de jure pripažinimo
buvo nemažai pagrindo. Visų
pirma jau 1918 metų liepos 4
dieną prezidentas Woodrow
Wilson savo garsioje Mount
Vernon kalboje pareiškė, kad
‘šimtmečiai pavergimo nesu
naikino Rytų Europos tautų
rasinįu (dabar sakytumėm
‘tautinių’) aspiracijų. Jos nepersiėmė jų politinių ir kari
nių valdovų idealais. Jos per
gyveno lėtesnį persekiojimą
taikos metų ir karo agonijas.
Jos dabar reikalauja pripaži
nimo savo teisėtų reikalavimų
autonomijai ir savivaldai. Jų
atstovai šiandien yra čia, pasi
ryžę tarnauti bendram reika-

matematikai. Stebėtojai iš
skaičiuoja dar daug kitų nei
giamybių, kuriuos sukelia ver
gavimas mažajam ekranui.
Tad kas lieka daryti? Gi va
dovautis protu ir nuosaiku
mu: užuot valandų valandas
gaišus sėdint ir žiūrint never
tos programos, verčiau pasi
rinkti bet kurį kitą naudingą
ir sveikatai nekenkiantį pomė
gį, o tokių galima susirasti tiek
ir tiek. Susitvarkę patys, iš
mokime sutvarkyti ir savo šei
mos prieauglį, skirkime dau
giau laiko jiems užimti be
spoksojimo į mirgantį televizi
jos ekraną. Mokėkime atrink
ti žiūrėtiną programą, įstenki
me riboti jai skirtiną laiką, ją
panaudodami dvasiškai stip
rėti ir nieku būdu netapdami
jos vergais.

‘JAV pripažinimas dėl to,
kad jis buvo laukiamas taip il
gai, atrodo dabar esąs dides
lui. Aš prašau Jus, mūsų pi nės vertės. Jis atrodo jau kaip
liečiai, prisidėti prie jų pareiš pasisekimo diplomas, o ne tik
kiant, kad mūsų nepriklauso gimimo metrika. Jis nereiškia
mybės diena būtų skirta pa politikos pasikeitimo, bet tik
skelbti visų pasaulio tautų ne jos subrendimą, nes tik laikas
gali įrodyti, ar simpatija pa
priklausomybę.’
reikšta tiems demokratiniams
Pesimistai tada, žinoma, imperijos fragmentams patei
galėjo iš to išvesti, kad tai dar sina parodytas viltis ... Kadai
nereiškė visiško nepriklauso se koridorius per kurį trauk
mumo, JAV nenorinčios dalim davo į karą slavų ir teutonų
ti Rusijos. Čia būta kiek tiesos armijos, dabar jų teritorija
kas matosi iš Valstybės Sekre pasidarė Rytų slenksčiu ir tuo
toriaus 1922 m. liepos 25 d. 4 pačiu laiku Vakarų prekybos
vai. p.p. telegramos JAV įga stotimi. Galutinas atpildas už
liotiniui (komisionieriui) Ry jų drąsą atėjo iš Amerikos.’
goje. Joje sakoma:
Rugpiūčio 6 d. N. Yorke įvy
‘Praneškit Estijos, Latvijos ko mitingas, kuriame dalyva
ir Lietuvos užsienio reikalų vo apie 6,000 asmenų, o po to
ministerijoms, maždaug tuo paradas. Rašė N.Y. Times:
pačiu laiku liepos 28 dienos
‘Parade, kuris nuo Madisorytmetį, kad JAV kiekvienai no Square Park traukė Fifth
jų suteikia savo pilną pripaži Avenue į Pietus, orkestrams
nimą. Tas faktas bus perduo grojant plevėsavo JAV ir geltas liepos 28 d. Washingtono tona-žalia-raudona Lietuvos
rytmetiniams laikraščiams ir vėliavos virš tūkstančių vyrų,
bus paskelbtas toks pareiški moterų ir vaikų galvų, išsitie
mas:
susių ilgoje eisenoje. Parado
Estijos, Latvijos ir Lietuvos priekyje žygiavo dvi mergai
vyriausybė? yra jau pripažin tės, viena simboliškai vaizduo
tos de facto ar de jure svar janti JAV, kita Lietuvą. Už
biausių Europos vyriausybių jų ėjo 20 mergaičių, pasipuo
ir turi sudariusios sutartis su šusių gėlių vainikėliais. Jos ne
savo kaimynais;
šė ilgą vainiką rūtų, kurios
Suteikdama jos pripažini
yra Lietuvos tautinė gėlė, re
mą iš savo pusės, JAV vyriau tai matoma šiame krašte. Vai
sybė remiasi tų valstybių ak nikas eisenos dalyvių (Ameri
tualia egzistencija ir įau kuri ka nebūtų Amerika! - vm) bu
laiką jų politinio bei ūkinio vo vertinamas keliais tūkstan
stabilumo išlaikymu;
čiais dolerių. Rūtos buvo su
JAV pastoviai buvo nusista aukotos tų, kurie atsivežė jų
tymo, kad chaosas Rusijoje sėklas ir užaugino balkonų gė
neturėtų būti proga apkarpy lių dėžėse ar sodeliuose.’
ti Rusijos teritoriją, ir tas prin
cipas nėra pažeidžiamas da
(Bus daugiau.)
bartinių Estijos, Latvijos ir
Lietuvos vyriausybių pripaži
nimu, kurios buvo sudarytos
ir išlaikytos ten gyvenančių
atskirų (indigenous) tautų.’
Ta paskutinė pastaba vaiz
Atnaujindami prenume
džiai parodo, kad pripažini
ratą.
ir kitomis progomis
mas tuo metu dar nebuvo sa
Dirvai
paremti aukojo:
vaime suprantamas ir kad
Amerikos lietuviai galėjo tei
sėtai džiaugtis savo pastangų Švyturio jūrų šaulių
kuopa Detroite................. 20.00
rezultatais.
Liepos 28 d. Valstybės De S. Paulius, Chicago ....13.00
partamentas gavo atsakymą iš A. Cieminis, Rochester .. 3.00
Rygos, kad užsienio reikalų A. Antanėlis, Omaha .... 8.00
ministeris Rygoje, Taline (Rė K. Stundžia, Catharines 8.00
vai) ir Kaune (Kovno) buvo Tėvynės Mylėtojų
Draugijos Seimas ....100.00
painformuoti liepos 28 d. 9
A. Cesonienė, Linwood .. 2.00
vai. ryto.
N.Y. Times sekančią dieną A. Patamsis, Stoney Creek 3.00
V. Petkus, Lakeline .... 8.00
komentavo vedamajame:
J. Mikelaitis, Vokietija ..10.00
‘Baltijos valstybės, kurioms Kar. A. Juozapavičiaus
šaulių kuopa Clevelande 5.00
ką tik buvo suteiktas oficialus
JAV vyriausybės pripažini A. Tarvydas, Philadelphia 3.00
mas, yra maža respublikų gru J. Juozaitis, Juno Beach 2.00
pė Sovietų Rusijos pakraštyje. J. Ilendienė, Cleveland .. 3.00
Jų bendras gyventojų skaičius K. Balčiūnas, Lemont .. 3.00
yra vargiai didesnis už trijų R. Latvėnas, Culver City 4.00
didesnių New Yorko miesto A. Petravičius, E. Lansing 8.00
apylinkių (boroughs), tačiau J. Marčiukaitis, Vokietija 3.00
viena iš jų turi daugiau gyven A. Dagilis, Westland .... 3.00
tojų kaip Graikija, kita - kaip V. Miškinis, Cleveland . . 3.00
Norvegija. Kiekviena jų turi V. Jonaitis, Grand Rapids 3.00
savo kalbą, literatūrą ir kul V. Kuzavinis, Los Angeles 3.00
tūrą. Visos jos turi panašią J. Bortkevičius,
North Brunsvvick......... 10.00
dvasią kaip ankstyvoji Ameri
L.
Barmus, Chicago .... 5.00
kos bendruomenė prieš mūsų
J.
Gepneris,
Chicago .... 3,00
konfederaciją. Kiekviena jų
J.
Briedis,
Lemont
......... 3 00
turi nedaug patyrimo savival
J.
L.
Kas-Kasmauskas,
doje. Kadaise senoje Rusijos
Pembroke .................. 25.00
imperijoje ir dabar jos pakraš
K.
Pocius, Dirvai paremti
tyje, tos tautos - pakaitomis
gegužinės
pelnas......... 200.00
valdomos caro, bolševikų ir vo
St.
Baras,
Palos
Park .... 10.00
kiečių tironijų - dabar mokosi
Visiems aukotojams nuo
tvarkyti savo reikalus jų pačių
širdžiai dėkojame.
pasirinktu būdu.’

Vytautas Meškauskas

Aukos Dirvai
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■ laiškai Dirvai
KLAIDINANČIOS
ŽINIOS — UŽGAULŪS
PATARIMAI...

"Dirvos” bendradarbė Ve
nezueloje Jūratė Statkutė
de Rosales jau ne vieną kar
tą yra padariusi mokomų
pastabų Amerikai — politi
nio, ekonominio ir socialinio
gyvenimo srityse. Tai, žino
ma, jos teisė ir pareiga,
kaip žurnalistės, pareikšti
savo pažiūras j mūsų (Ame
rikos) gyvenimą. Na ir

AR SULAUKSIME
PAŠTO ŽENKLĄ...
(Atkelta iš 1 psl.)
ir pašto ženklams leisti in
stitucija neranda galimumo
lietuvių prašymą patenkin
ti. Tuo tarpu šių metų lai
dose JAV pašto ženkluose
matome ožį, valstijų paukš
čiukus, žodį ”Love”. Tikrai
nesuprantama, kokią reikš
mę istorijoje tokie pašto
ženklai užima ir kas jais
norima įamžinti.
Tuo tarpu Darius ir Girė
nas, abu Amerikos piliečiai,
atlikę pasaulinio garso žy
gį, žuvę didvyrių mirtimi
neranda net mažiausio dė
mesio. Sakyčiau, mums
Amerikos lietuviams, tai tu
ri būti ypatingai skaudu,
nes ir mes juk sudarome
šios valstybės piliečių dalį,
savo darbu, mokesčiais ati
duodame šiam kraštui pri
deramą duoklę.
Tad gal mes patys netei
singu keliu prie tikslo ėjo
me. Įsidėmėtina — neužten
ka vien rašto, šiam tikslui
siekti reikėjo gerai pasi
ruošti. Paruošti menininkų
keletą pašto ženklų projek
tų. Duoti pilnas, teisingas
apie savo didvyrius ir jų žy
gį žinias ir išryškint, kodėl
toks pašto ženklas turėtų
būti išleistas. Su tokia me
džiaga visi mūsų veiksniai,
sutartinai, neatlaidžiai, tu
rėtų kontaktuoti ne tik Paš
to žinybą, bet politikus, kon
greso, senato narius, spau
dą ir informacijos šaltinius.
Nepakanka vien pavienių
asmenų laiškų. Jie tik prisi
deda prie problemos suak
tualinimo, tačiau siekiant
teigiamo sprendimo, reikia
daugiau. Tš pranešimų aiš
kėja, kad pašto ženklų lei
dimo institucija mūsų pra
šymą atmeta, ženklo neiš
leis. Todėl dar yra laiko iki
sekančių metų. Dabar reikia
visiems veiksniams tuo rei
kalu susitarti, sukrusti, ge
rai pasiruošti ir išvystyti
didelį spaudimą visuose ga
limuose sluoksniuose.
Be plano, partizaniškai
veikdami, tikslo neatsieksi
me. Tad jau dabar ir dar
kartą turime bandyti, kad
Darius ir Girėnas būtų rei
kiamai pagerbti JAV paš
to ženkluose..
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"Dirvos” skaitytojams (vie
nas esu tokių) įdomu susi
pažinti su svetur (ne Ame
rikoje) gyvenančių lietuvių
žurnalistų pažiūromis į
Amerikos gyvenimą, šioje
srityje Jūratė Statkutė
"Dirvos” puslapiuose yra
patiekusi daug Pietų Ame
rikos lietuviškų pažiūrų ir
pastabų mūsų
(šiaurės
Amerikos) lietuvių adresu.
”So far — so good”...
Bet... šį kartą ("Dir
vos” birželio 17 d. laidoje),
man taip atrodo, kad ji su
savo straipsniu "Klaidinan
čios žinios” — ”iš didelio
rašto;— išėjo iš krašto”.
• Ne taip sau aptardama
Argentinos - D. Britanijos
Malvinų-Falklando salų ka
rinį konfliktą, bet tiesiog
įžūliai, įžeidžiančiai reika
laudama kažkokio "suprati
mo” Argentinos kariuome
nėje tarnaujančio "lietuviu
ko" atžvilgiu, skelbdama to
kį, beveik į Lietuvos nepri
klausomybės nustojimo kal
tinamąjį aktą (D. Britani
jai), kurio turinys ir tonas
viršija visokio žurnalistinio
lietuviškos santūrumo ri
bas. Bent jau čia, dabar, iš
eivijoje. Tik skaitykite tą
Jūratės Statkutės de Ro
sales "kaltinamąjį aktą”
šiaurėj gyvenančiam (Ame
rikoje) lietuviui: "...šiau
rėje gyvenantis lietuvis tu
ri įsisamoninti, kad Argen
tinos kariuomenėje tarnau
jantis jaunas lietuviukas
yra įsitikinęs, kad jis gina
nuo priešo — imperialistokolonisto savo antrąją tė
vynę, tą kurioje jis gimė.”
Sakyčiau — tai gerokai di
delė pagiežos dozė D. Brita
nijai kiek tai liečia Jūratę
Statkutę Venezueloje ir lie
tuviukus tarnaujančius Ar
gentinos kariuomenėje. Sa
kyčiau, kad šitokia Jūratės
Statkutės galvosena yra la
bai "plono siūlo”.... Dar
labiau ji "susismulkina” kai
sako, kad ”.... labai stambi
ir sena, kelių kartų senumo,
aktyvi Argentinos lietuvių
kolonija, šiandieną, labiau
negu bet kada, turi būti su
prasta šiaurėje (JAV — V.
B.) gyvenančių lietuvių ir
viešai, atvirai, garsiai už
jausta, (pabraukimas ma
no V. B.). Tr toliau — Jūra
tės Statkutės "ultimatu
mas”: ”,.. Jei šiaurės lie
tuvių spauda, jei didžiosios
organizacijos to skubiai ne
padarys, susikaups pietuose
tokia gili pagieža, kokios
šiaurėje gyvenantis lietuvis
iš viso negali net Įsivaiz
duoti”. .. Taip — tikrai, Jū
ratė Statkutė savo pagiežą
pademonstravo, neabejoti
nu, bet netikru adresu ...
Niekaip negaliu suprasti
(Jūratės Statkutės) tokios
painiavos jos straipsnyje,
juo labiau, kai ji vėl tei
gia: "...Argentinoje yra
lietuvių, gerų lietuvių, atsi
davusių lietuviškai veiklai

Galvosūkis vasaros atostogoms

Tarp šešių pėdų nuospaudų kuri atitinka šalia stovinčiai šeimynai? Atsakymas 14 psl.

lietuvių... Saugokitės juos
ir mus įtraukti į kitų vals
tybių paikų vaidų painia
vą... Niekas ir niekada nė
ra mėginęs lietuvius ar "lie
tuviukus” įtraukti į kitų
valstybių (neliečiant Lietu
vos USSR) paikų vaidų pai
niavą. Išdrįso tai padaryti
Jūratė Statkutė "Dirvoje".
Ir tai — labai užgaulioje
(Amerikos lietuviams) for
moje. Jeigu Jūratės Statku
tės gerokai perdėtas Pietų
Amerikos lietuvių entu
ziazmas Malvinų-Falklando
konflikto pasėkoje (kapitu
liacijoje) "atšalo”, tai nieko
stebėtino — tai turėjo nu
matyti Argentinos genero
lai — pirmoje eilėje. Bet
niekaip negali suuprasti
kaip galėjo kilti mintis Jū
ratei Satkutei į tą (tarp
tautiniai - karinį) konfliktą
įtraukti lietuvius — Argen
tinos lietuviukų pozicijos
gynimą kaltinant kažkokiu
jų nesupratimu iš "šiaurėje
gyvenančio lieuvio”... Juo
labiau skaitau jos tokį gru
bų išpuolį nepateisinamu jo
kiu atveju — jin įtraukiant
mūsų (lietuviškus) veiks
nius ... Niekas to iki šiol
nėra padaręs ir dėlto Jūra
tės Statkutės toks grubus
"šiaurės lietuvių” puolimas
yra daugiau negu nesupran
tamas ir dar daugiau nepa
teisinamas. Jeigu tik to už
tektų.
Baigiant šias pastabas
rašyti — gaunu sekantį
"Dirvos” nr. 25, kuriame
Jūratė Statkutė išeina į pa
giežos Amerikai lankas, sa
vo straipsnyje "Ką neša iš
eivijos lietuviams Flaklandų karas?” Tame straipsny
je taip pat daug J. Statku
tės spėliojimų — "prana
šysčių” Amerikos adresu,
daeinant net iki tokio
"sprendimo”: ”... tą dieną,
kai Mrs. Thatcher išsiuntė
anglų laivyną į Pietų Atlan
tą, ji pasirašė vakarų Eu
ropos mirties sprendimą".
Sakyčiau — gana laki fan
tazija ... Ir šiame straips
nyje (eilės nr. 11) autorė
vėl primygtinai kiša Argen
tinoje gimusius lietuviukus
į tą tarptautinį konfliktą, šį
kartą ryšium su Jaunimo
Kongreso o r g a nizavimu.

Štai tokia pastraipa: "Kas
iš Argentinos lietuvių se
kančiais metais norės va
žiuoti į JAV? Rodos vos
prieš mėnesį laiko būtų no
rėję važiuoti visi, bet dabar
kai jau reikia numatyti,
kad karas dėl Falklando pa
reikalaus artimoje ateityje
milžinišką kiekių gyvybių,
vargu ar, atsiras Argentino
je gimęs lietuviukas, kuris
panorės įkelti savo koją į
JAV, t. y. į "Amerikos že
myno išdavikų kraštą”. Jau
nimo kongreso organizato
riai turi neužmiršti, kad
taip, o ne kitaip, žiūri šian
dien pietų amerikiečiai į
JAV-bes”. Toliau tame pat
straipsnyje ji net leidžia
si į atominio karo lan
kas pranašaudama Ameri
kai (JAV) labai liūdną liki
mą dėlto, kad JAV rėmė
anglus (Falklando karo at
veju) ir dėlto "jie surišo
savo ilkimą su atominio ka
ro atveju neapginti na mažo
ploto Anglijos valstybe ir
nusisuko nuo vienintelio da
lyko, kuris šiaurės Ameri
ką galėjo apsaugoti nuo ato
minio puolimo, būtent nusi
suko nuo kadaise pasirašy
tos Amerikos žemyno vals
tybių bendros gynybos su
tarties”. Kokia, net atominė
vizija! žinome dabar iš ku
rios padangės reikia čia
mums, Amerikoje (JAV)
jaukti daugelio pranašų (iki
šiol neįspėtų datų) "numa
tytos” "doomsday”. Dabar
dar viena rodyklė — iš Ve
nezuelos ... Kad tų straips
nių (su pranašystėmis) au
torė būtų Argentinos pilie
tė, na — kad bent gyventų
Argentinoje, bet dabar —
gyvenanti (turbūt ir pilie
tė) Venezueloje ...
Labai peranksti Jūratė
Statkutė de Rosales su
sprogdino savo p.vkčio-neapykantos (JAV) burbulą
(Falklando karo proga), nes
naujasis Argentinos užsie
nių reikalų ministeris Juan
R. Aguirre Lanari liepos 5
d. spaudos atstovams Bue
nos Aires (pagal Los An
geles Times) pareiškė (tar
pe kita ko) kad:
. by its
tradition and its culture —
Argentina is and will be a
Westem country” (pagal

tradicijas ir kultūrą — Ar
gentina yra ir liks vakarie
tiška valstybė). Suprasčiau
jos straipsnių turinio įžūlu
mą (JAV), jei jie būtų tilpę
Argentinos spaudoje. Bet
dabar!
Mano samprotavimu (ir
linkėjimu) sakyčiau, dabar,
šitaip: Jūratė — po Malvinų fiasko pervertink sa
vo pareiškimus "Dirvoje",
leisk atšalti savo labai karš
tą entuziazmą
"pietie
čiams", o neapykantą ir
pyktį "šiauriečiams”, žinok,
kad Argentinos lietuviukų
pilietinė pareiga ginti Malvinas, o Anglijos lietuviukų
pareiga ginti Falklandą, gi
tuo pačiu JAV lietuviukų
pareiga ginti Angliją, kai
ją remia JAV. Tai visų lie
tuviukų pilietinė pareiga,
nežiūrint kokiame krašte
jie begyventų ir už ką jų
"antroji tėvynė” bekariau
tų, ką remtų ir ką ne. Kai
Argentinos ir kiti "pietie
čiai (pagal Jūratę Satkutę) lietuviukai atvyks į Jau
nimo Kongresą — manau
jie bus čia (JAV) labai mie
lai sutikti ir priimti, lyg
"nieko nebūtų buvę (Mal
vinų-Falklando konflikto)”,
nes tai nėra, jokiu būdu,
lietuviškas reikalas. Visai
be reikalo Jūratė Statkutė
de Rosales išpurkškė savo
asmenišką pagiežą JAV
(šiaurės Amerikai) MalvinųFalklando Didžiosios Britanijos-Argentinos karinio
konflikto atveju.
VI. Bakūnas

Los Angeles, Ca.

Skaitykit ir platinkit
DIRVA
OPPORTUNITY FOR

PHYSICAL THERAI’IST
Registered or regUtry ehgible. Sa
lary cominensurate wilh experience &
ability. Free retirrmeni.
Apply call or wrile to Prrsonrel

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

Envelope Machine
ADJUSTERS
National envelope company in Mouston seeks adjustern w/expr. on Smithe
LO. MO. ans SO machines. F.xcellent
pav & many Irinye benefits Call
collect Wavne Michael. 713-747-4800.

MAILWELL ENVELOPE CO.
7400 ARDMORE ST.
HOUSTON. TEXAS 77054
Equal Opportunity Employer M/F
(27.33)

Vilkaviškio vyskupija

Kelionę per Šventąją Lietuvą
Balys Gražulis
tęsiant
Neseniai iš spaudos iš
ėjo antras tomas — Vilka
viškio Vyskupija — iš Lie
tuvos Bažnyčių serijos lei
džiamų knygų. Tai pui
ki, meniškai apipavidalinta,
480 puslapių knyga. Joje
parašyta 108 bažnyčios ir
28 koplyčios. Aprašyta ir
21 Lenkijos teritorijoje
esančios, buvusios Seinų
vyskupijos, bažnyčios. Įdė
tos aprašytųjų bažnyčių,
koplyčių, kunigų seminari
jų, kai kurių klebonijų ir
varpinių nuotraukos. Ne
stinga ir miestų bei kapinių
vaizdų. Dauguma šių nuo
traukų skelbiama pirmą
kartą. Bažnyčių bei religi
nių paminklų architektūra
ekspertyviai ir įdomiai ap
rašyta inž. dr. Jurgio Gim
buto.
Knygoje aprašyta Vilka
viškio vyskupijos ir jos
pradininkių — Vygrių ir
Seinų vyskupijų — vysku
pai, valdytojai seminarijų
profesoriai... Aprašyta Vil
kaviškio vyskupijos oku
pantų nukankinti kunigai,
taip pat karo metu žuvę ar
negrįžę iš Sibiro tremties,
kentėję bolševikų kalėji
muose ir vilkaviškiečiai ku
nigai pasitraukę iš savo
krašto. Įdėtos ir daugumos
jų nuotraukos.
Visą šią gausią fotogra
finę - biografinę medžiagą
surinko ir knygą suredaga
vo Bronius Kviklys. Jis pa
rašė ir daugumą knygoje
duotų aprašų. Tas pats Bro
nius Kviklys, kuris paruošė
pirmąjį Lietuvos Bažnyčių
tomą,— Telšių Vyskupiją
— ir ruošia keturių kitų
vyskupijų aprašymus. Tas
pats darbštus žmogus davė
mums ir monumentalią, keturtomę Mūsų Lietuvą.
Lietuvos Bažnyčių serija
yra labai reikalinga. Tik
gaila, kad ji leidžiama jau
kiek pavėluotai. Jau Telšių
Vyskupijoje matėme kiek
sugriauta ar nyksta religi
nių pastatų Žemaitijoje. Negeresnis vaizdas ir Vilka
viškio vyskupijoje. Karo
metu buvo sugriauta 14
bažnyčių. Po karo uždary
ta 12 bažnyčių ii- 28 koply
čios. Uždaryti ir neprižiūri
mi religiniai pastatai pama
žėl nyksta. Gerai, kad pavy
ko surasti daugumos šių pa
statų nuotraukas ir jas šio
se knygose paskelbti, nes
dar po keliolikos metų jau
nei to nebūtų galima pada
ryti. Liktų tik legendos,
apie nuskendusius dvarus.
Prieš leidžiantis Vilkaviš
kio vyskupijos bažnyčių
lankyti pravartu būtų su
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vyskupijos istorija susipa
žinti. Sužinome, kad po pa
skutinio Lietuvos-Lenkijos
valstybės padalijimo 1795
m. didžiulės Vilniaus vys
kupijos dahs teko Prūsijai.
Ana, nenorėdama, kad jos
piliečių religiniai poreikiai
būtų tvarkomi iš rusams
tekusio Vilniaus, stengėsi
jiems įkurti naują vyskupi
ją. Taip 1797 m. Prūsijos
karaliui susitarus su popie
žium buvo įsteigta Vygrių
Vyskupija. Ji apėmė, be len
kiškai kalbančių parapijų,
ir lietuvišką Sūduvą.
Tačiau toji vyskupija gy
vavo vos kelioliką metų.
1815 m. Vienos kongresas,
likviduodamas Napoleono
imperiją, jo įsteigtą Varšu
vos kunigaikštiją (j kurią
įėjo ir Sūduva) atidavė Ru
sijai ir to pasėkoje vietoje
Vygrių Vyskupijos buvo
įsteigta Seinų Vyskupija. Ji
gyvavo 108 metus.
Po pirmo pasaulinio karo
Lietuvos ir Lenkijos vals
tybėms atsistatant lenkai
1919 m. užgrobė pietinę,
daugumoje lenkiškai kal
bančią, Seinų vyskupijos
dalį, ir joje įsteigė Lomžos
Vyskupiją, o 1926 m. ku
riant Lietuvos bažnytinę
provinciją iš šiaurinės Sei
nų Vyskupijos dalies buvo
sudaryta Vilkaviškio vysku
pija. Ją sudaro šiaurės Sūduva-Suvalkija, Aukštaiti
jos pietiniai ir Dzūkijos va
kariniai pakraščiai.
Antrajam karui praside
dant vyskupija turėjo 105
parapijas, šiuo metu tėra 94
parapijos. 1940 m. vyskupi
joje dirbo 247 kunigai, o da
bar yra likę tik 111 kunigų.
Dalis jų seni, ligoti, todėl
dalis parapijų nuolatinio
kunigo jau neturi. .Neturi
vyskupija nei savos kated
ros, nei vyskupo ordinaro.
Vilkaviškio katedra per ka
rą buvo sunaikinta, o vys
kupiją valdo vyskupas Liu
das Povilonis, Kauno ir Vil
kaviškio vyskupijų Admi
nistratorius.
Vyskupijos istorija už
ima penktadalį knygos. Ją
perskaičius jau galima ir po
pačią vyskupiją pasidairyti.
Kelionę galima pradėti iš
pat Kauno. Pereini Aleksoto
tiltą ir čia pat į klojimą
panaši medinukė Aleksoto
šv. Kazimiero bažnytėlė.
Prastutė, bet taip malonu į
ją žiūrėti, nes nekartą ma
tyta, lyg ii’ sava. Užkopus
ant kalno jau- Freda mato
si. Jos, katalikų bažnyčia
virtusi, bizantinio stiliaus
cerkvelė iš tolo boluoja.
Daug prisiminimų jinai su

kels buvusiems Karo avia
cijos kariams ir buvusiems
Fredos sodininkystės ir
daržininkystės mokiniams
nes juos aptarnaudavo. Pri
simins ją ir nulius botani
kos sodą lankiusieji, dabar
murziną, yrančią, užkalto
mis durimis matydami. Vie
nas kitas gal prisimins ir
joje kurį laiką pamaldas
laikiusį rašytoją Stasių Būdavą.
Patraukęs per kitą Ne
muno tiltą atsirandi Aukš
tojoje Panemunėje prie pui
kios neorenesansinės baž
nyčios. Triarkiai vartai, ro
dos, viliote vilioja užeiti, bet
suki į A. Panemunės kapi
nes prie buv. Lietuvos pre
zidento Aleksandro Stul
ginskio ir jo žmonos kapo
susikaupti. Stovi ir girdi
5-to pėst. pulko dūdų or
kestrą karius į bažnyčią ve
dantį. O keletą kilometrų
plentu į Prienų pusę paėjęs
prieini puikuolę klasicistinę
Garliavos bažnyčią. Deja, ji
jau be anų originalių bokš
tų. Tai džiaugiesi kad bent
ji pati išliko. Iš čia nepertoliausia ir Prienai. Prie di
dokos medinės bažnyčios
pastoviniavęs kerti toliau į
Balbieriškį, kun. Mykolo
Krupavičiaus tėviškę. Iš ten
jau netoli ir Alytus. Aplan
kęs parapinę ir įgulos baž
nyčias trauki toliau rytiniu
vyskupijos pakraščiu į pie
tus: Miroslavas, Seirijai,
Leipalingis ir Liškiava. Iš
tolo matosi ant aukšto Ne
muno krašto išsistatęs šv.
Jurgio kankinio bažnyčios
ansamblis-bažnyčia, varpi
nė ir vienuolyno rūmai su
koplyčia. Jis pririša keleivio
akis ilgėliau jį čia sustabdydamas.
Aplankęs vakarinius-užnemunės dzūkus, vilniečių
dzūkų "zanemunščikais” va
dinamus, gali iš Kauno į va
karus Nemunu garlaiviu pa
plaukti. Per pusvalandį pa
sieki Zapyškį ir čia išlipi
senąja Vytautine bažnytė
le, senokai tik paminkline
likusia pasigėrėti. Dai' pus
valandis — ir Kretkampis.
Čia kauniečiai vasaros sek
madieniais į vis garsėjan
čias gegužines suplaukdavo.
Nevienas prieš šokius už
eidavo į skurdžią bažnytėlę
pasimelsti.
O iš Garliavos Marijam
polės plentu pasukęs atsi
randi pačiame "Lietuvos
aruode” — Suvalkijoje. Per
eini per Veiverius. Pro kun.
Mykolo Krupavičiaus at
naujintą bažnyčią ,pro buv.
mokytojų seminarijos rū
mus trauki į Ąžuolų Būdą.

Čia prie medinės architek
tūriniai unikalios, bažny
čios pailsėjęs mauni į Ma
rijampolę. čia jau yra ko
žvalgytis. Bažnyčia didelė,
patraukli. Viduje erdvi, al
toriai keli ir itin gražūs.
Kiek už miesto Lietuvos
Marijonų būstinė: vienuoly
nas, gimnazijos rūmai, kop
lyčia. čia gyveno Dievo Tar
nas arkivyskupas Jurgis
Matulaitis, čia buvo prisi
glaudęs ir iš Seinų ištrem
tas vyskupas Antanas Ka
rosas. Marijonų gimnazija
Lietuvai davė būrį kunigų
ir veiklių, žymių, šviesuolių.
Iš Marijampolės Vilka
viškio plentu pasileidęs ne
trunki pasiekti Gižus, čia
prie aukštos neoromantinės
bažnyčios kiek užtrukęs eini
Antupių kaimo įdomios ka
pinių koplyčios aplankyti.
Ir jau Vilkaviškyje. Bet ka
tedros neberandi. Jos vie
toje parkas. Nors liūdna, o
malonu, kad bent šios kny
gos fotografijose ji liko už
konservuota.
Iš Vilkaviškio nepertoliausia ir lenkų valdoma
pietinė Sūduva, buv. Vyg
rių, vėliau Seinų vyskupijos
likučiai, dabar Lomžos vys
kupijai priskirti. Abidvi ka
tedros tebestovi, bet lietu
vių kalba iš jų jau išguita.
Skaudžiai jautrus tas pasi
vaikščiojimas po Seinų
miestą. Negali atsitraukti
nuo namo, kuriame buvo
įsikūrusi "šaltinio” leidyk
la ir spaustuvė. Iš čia sklido
pirmieji lietuvybės spindu
liai keldami Lietuvą iš mie
go. Juk buvo spausdinami

net devyni lietuviški laik
raščiai ir daugybė knygų,
brošiūrų ... Tai šioje di
dingoj e katedroj e-bazilikoj e
skambėjo lietuviškos gies
mės ir vyskupo poeto Anta
no Baranausko pamokslai o
kunigų seminarijoje vyko
atkakli, lietuvių klerikų ve
dama, kova dėl lietuviško
žodžio, širdį tik šildo dar
t e b e vykstančios lietuvių
grumtynės dėl savo teisių.
Eini iš parapijos į para
piją — skambūs lietuviški
vietovardžiai, bet lietuviš
kai giedant vien tik Punsko
bažnyčioje beišgirsi, o Su
valkų mieste, davusiame vi
sai šiaurinei Sūduvai Su
valkijos vardą, jau nei lie
tuviško žodelio neišgirsi.
Taip verti puslapį po pus
lapio ir jautiesi lyg per
šventąją Lietuvą keliau
tum. šioje vyskupijoje gy
venusieji knygos puslapius
versdami jausis lyg tėviš
kėn sugrįžę. Daug kas ma
tyta, pažįstama. Taip mie
la ir vėl aplankyti. Pašalie
tį keleivį domina bažnyčių
architektūra, vietovių apra
šymai. Jis jausis lyg smal
sus kraštotyrininkas. Nors
Vilkaviškio vyskupijos baž
nyčios ypatingu grožiu ar
architektūriniu originalumu
nepasižymi, bet yra į ką pa
žiūrėti. Ypatingai įdomios
kai kurios medinukės: kaip
šešiakampė senoji Sasna
vos, Antanavo, Paluobių ir
Slavikų ansambliai. Prie kai
kurių vieovių ir bažnyčių
žvilgsnis užkliūva vien dėl
to, kad ten gimė ir augo
(Nukelta į 6 psl.)

Supažindinkit savo bičiulius
su DIRVA.
Atsiųskit jų adresus.
Jie gaus keletą numerių VELTUI!
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‘Arpker Holidays”
1982 M. EKSKURSIJOS
Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO
Maskva/Vilnius:
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 kreipkit.es į:

A. A. savanorio-kūrėjo Jono Čekanausko laidotuvės Los Angeles, Kalifornijoje. Atsisvei
kinimo žodi taria J. Daumanto vardo šaulių kuopos pirm. Juozas Ruokis. V. R. Pluko nuotr.

A.A. JONĄ ČEKANAUSKĄ AMŽINYBĖN PALYDINT
Sunkių ligų iškamuotas
Los Angeles ligoninėje lie
pos mėn. 15 d. mirė Jonas
Čekanauskas, Lietuvos lais
vės kovų savanoris, Lietu
vos Generalinio Konsulo
inž. Vytauto Čekanausko tė
vas.
Jonas Čekanauskas gimė
1898 m. liepos mėn. 9 d.
Utenos apskrities, Taurag
nų valsčiaus Untilgės kai-

Vilkaviškio
vyskupija,..
(Atkelta iš 5 psl.)
koks žymus lietuvis, kaip
antai Daukšių parapijoje
vyskupas Vincentas Briz
gys ar žvirgždaičių — vys
kupas Justinas Staugaitis.
Dėmesį pririša po karo
atstatytos bažnyčios: kai
kurios, kaip Sintautų me
dinės ar keturvalakij bara
kinės, o kitos ir mūrinės.
Nemažai stebina Pajevonio
atstatytoji su šešių kalonų
portiku. Iš viso, nors su
griautųjų bažnyčių griuvė
siai skaudina širdį, o užda
rytos, užkalinėtos sukelia
liūdesį, paskutinį knygos
lapą užvertus palieka pozi
tyvus įspūdis. Dauguma
bažnyčių išlikę ir yra atvi
ros, lankomos, žmonės su
geba savo bažnyčias ir para
pijas išlaikyti, sugeba, aiš
ku su nemažu pasiaukoji
mu, net sugriautąsias atsta
tyti. Ir taip ši kelionė ne
vien pažadina prisiminimus
ar patenkina keleivio smal
sumą, ji kartu ir sustiprina.
Bronius Kviklys. Lietuvos
Bažnyčios II tomas: Vilkaviškio
Vyskupija. 1982 m. Redakcija:
kun. Pijus Brazauskas, Bronius
Kviklys, Juozas Mažeika, T.
Anicetas Tamošaitis, SJ, dr.
Juozas Vaišnora, MIC. Archi
tektūriniai tekstai: dr. inž. Jur
gis Gimbutas. Žemėlapiai: Al
binas Kamius ir Rimantas A.
Žemaitaitis. Dailininkas ir
technikinis redaktorius Petras
Aleksa. Tiražas 2000 egz. Kai
na 25 dol. Išleido Amerikos
Lietuvių Bibliotekos Leidyk
la, 3001 W. 59 St., Chicago, III.
60629.

A. A. Jonas Čekanauskas

me. Prasidėjus kovoms dėl
Lietuvos Nepriklausomybės
stojo savanoriu į pirmuo
sius Lietuvos kariuomenės
dalinius. Iškovojus Lietuvai
Nepriklausomybę buvo ap
dovanotas Gedimino Sava
norio Ordenu. Lietuvoje
priklausė Savanorių kūrėjų
ir šaulių Sąjungoms. Dirbo
karo aviacijos dirbtuvėse,
kaip civilis mechanikas. Ne
lauktai žmonai Marijai Čekanauskienei mirus, vienam
teko auginti šeimą ir rū
pintis visais šeimyniniais
reikalais. Antrajam pasauliniui karui prasidėjus su
sūnumi Vytautu 1944 m.
pasitraukė į vakarų Vokie
tiją ir apsigyveno Revensburge. 1948 m. gavo leidi
mą apsigyventi Anglijoje, o
1955 metais atvyko į Ame
riką Brooklyno miestą. 1961
metais išėjo į pensiją li
tais pačiais metais persikėlė
į Los Angeles miestą, pas
savo sūnų Vytautą.
Gyvendamas Los Angelė
je priklausė Lietuvos karių
veteranų Sąjungai Ramovė
ir Juozo Daumanto šaulių
kuopai. Aktyviai dalyvavo
visuose lietuviškuose pa
rengimuose bei šventėse.
Būdamas tvirto charakterio
ištikimai tarnavo Dievui ir
tėvynei.
Liepos mėn. 18 d. vakare
šv. Kazimiero parapijos
bažnyčioje buvo sukalbėtas
rožinis1. Prel. Jonas Kučin
gis gražiai apibūdino a. a.
Jono Čekanausko asmenybę
bei jo gyvenimą. Laike ro

žinio garbės sargybą nešė
Lietuvos karių veteranų ramovėnai ir šauliai. Po ro
žinio komp. Br. Budriūnui
vargonams palydint sol. An
tanas Pavasaris ir sol. Rim
tautas Dabšys solo giesmė
mis pagerbė velionį.
Kitą rytą liepos 19 d. guvo atlaikytos gedulingos pa
maldos. Po pamaldų ilgos
automobilių vilkstinės ve
lionis buvo nulydėtas į šv.
Kryžiaus kapus. Kapuose
bažnytines apeigas atliko
kun. dr. Vincentas Bartuška. Po pamaldų sekė su ve
lioniu atsisveikinimas, kurį
pravedė Jonas Petronis,
Lietuvių Tautinių Namų
pirmininkas. Pirmas kalbė
jo Jonas Petronis, savo at
sisveikinimo kalboje pažy
mėjo, kad jam teko artimai
velionį pažinti nes jis ir jam
buvęs kaip tėvas griežtas ir
pamokantis. Lietuvos karių
veteranų Ramovės pirm.
Antanas Audronis ir Juozo
Daumanto šaulių kuopos va
das Juozas Ruokis abu at
sisveikinimo žodyje pagerbė
velionį ir išreiškė didelį gai
lestį netekę pareigingo ramovėno, šaulio ir labai gero
lietuvio.
Pabaigai sugiedota gies
mė "Marija, Marija” ir Lie
tuvos himnas. Jonas Petro
nis velionės giminių papra
šytas, padėkojo visiems da
lyviams ir pakvietė į Lietu
vių Tautinius Namus bend
riems priešpiečiams.
Vietoj gėlių draugai ir
giminės suaukojo Tautos
Fondui 795 dol.
Palydėjus amžinybėn a.
a. Joną Čekanauską giliai
liūdime, ta proga reiškiame
gilią užuojautą jo sūnui
Lietuvos Generaliniam Kon
sului inž. Vytautui Čeka
nauskui, jo žmonai Janinai
ir anūkėms Daivai, Ritai,
Vidai bei giminėms.
Antanas Mažeika
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Lietuvos pogrindžio
laikraštis "Aušra” Nr.
30, 1982 m. kovo mėn.
spausdina keletą laiškų
apie lietuvius Afganis
tane.
Jau beveik treji metai,
kai Afganistane liejasi
kraujas. Į ramią, jokiomis
politinėmis kovomis nepa
liestą žemę, įsibrovę oku
pantai sukėlė brolžudišką
karą, šiame kare priversti
dalyvauti ir kitų tautų at
stovai : ukrainiečiai, estai,
latviai, lietuviai. Patys en
giami, jie priversti paklusti
brutaliems rusų karininkų
įsakymams, lieti savo ir af
ganų kraują.
Vis daugiau ir daugiau
tragiškų žinių apie žuvusius
Afganistane lietuvius, žu
vusieji atvežami cinkuotuo
se karstuose ir laidojami
paslapčiomis. Motinoms ne
leidžiama pamatyti savo žu
vusių sūnų. Nors ir kaip
prašė kareivių atidaryti žu
vusiojo A. Bulevičiaus (Vil
kaviškio raj., "Komunizmo”
kolūkis) karstą motina, nie
kas jos ašarų nepasigailė
jo, nesugraudino karininko
jos verksmas ir raudos. Ki
toms motinoms, jeigu ir pa
vyksta išmaldauti atidaryti
cinkuotą karstą, geriau ne
būna: randa tik karišką
kepurę ir smėlio saują. Taip
atsitiko švenčionėlyje, Val
kininkuose ir kitur.
Tačiau blogiausiai atsiti
ko vienai vilniečių šeimai.
Tėvai verkę, maldavę pra
šydami kareivius leisti ati
daryti karstą. Viskas buvo
veltui. Tada giminės nugir
dė kareivius ir jų karinin
ką. Tie, degtinės apsvaigin
ti, pažeidė įsakymus ir ati
darė karstą. Bet tėvams bū
tų buvę geriau, jeigu nebū
tų karsto atidarę. Karste
gulėjo ne jų sūnus, o kaž
koks azijietis, šaunioje so
vietinėje kariuomenėje, kui'
tokia puiki tvarka, sumaišė
jų sūnų su tuo azijiečiu ir
čia atvežė. Aišku, pradėta
ieškoti, kurgi nuvežtas žu
vęs vilnietis. Tačiau kari
ninko ir kareivių, nusižen
gusių "ustavams”, likimas
nepavydėtinas.
žuvusieji lietuviai karei
viai laidojami paslapčiomis,
padedami karinių komisa
riatų. Tik slapta palaidoti
ne visada pavyksta.
1980 m. vasarą Afganis
tane žuvo 20 metų šilutiškis
Vladas čerėška. Apie tai,
kad į geležinkelio stotį at
veš Vladą, sužinojo jo drau
gai. Jie visi laukė stotyje.
Tačiau tą dieną karsto ne
sulaukė. Nesulaukė ir kitą
dieną. Tik trečiąją dieną
atvežė žuvusįjį. Jaunimas
paėmė iš kareivių karstą ir
atvežė į Vlado namus M.
Melninkaitės gatvėje (Šilu
tė). Saugumas, matydamas
jaunimo pasipiktinimą, bu
vo išsigandęs, įsakė laidoti
anksčiau, negu buvo supla
nuota. Karstą turėjo nešti
kareiviai, bet jaunimas ne
leido. Tada pabandė karstą
nešti milicininkai, bet Vlado

DIRVA

Iš Lietuvos pogrindžio leidinio 'Aušra’

Sovietinė vėliava yra raudona
- ji permirkusi lietuvių krauju...
Jauni lietuviai žūva Afganistane
draugai vėl neleido. Bandė
karstą nešti saugumiečiai,
bet jaunuoliai ir iš jų atė
mė karstą. Eisena nusitęsė
miesto gatvėmis. Vlado
draugai uždegė fakelus,
nors aplinkui einantys rūs
tūs saugumiečiai įsakė juos
gesinti. V. čereškos laidotu
vės tapo savotiška manifes
tacija, protestas prieš prie
spaudą ir tą politiką, kai
prieš savo valią ir už sve
timųjų interesus žūva mū
sų broliai. Nuo to laiko su
nerimęs Lietuvos saugu
mas įsakė kuo tyliausiai,
paslapčiomis laidoti žuvu
sius Afganistane.
žūva mūsų vaikinai toli
majame Afganistane. Kar
stus atveža į Vilnių, Kauną,
Klaipėdą, Alytų, Panevėžį,
Šiaulius, Druskininkus ir ki
tus miestus. Atveža į visus
rajonus. Atveža ir į kai
mus. žūva nepamatę savo
jaunystės, žūva, palikdami
verkiančius tėvus, jaunas
žmonas, tik ką gimusius sa
vo vaikučius. Kas suskaitys
tas ašaras? Kas pasvers
skausmą? Kas pagaliau iš
matuos jų pačių pergyve
nimus?
Teko kalbėtis su jaunu 21
metų vyruku, grįžusiu iš
Afganistano. Visas praži
lęs, drebantis, susenęs. No
rėjau, paklausinėti jį apie
jo vargus ten, tačiau kal
bėti apie tai jis negalėjo.
Per daug šiurpių ir baisių
dalykų išgyveno. Jautriam
geram žmogui gyvenimas
jau sugadintas.
Okupacinei tarnybai Af
ganistane siunčiami daž
niausiai geri jaunuoliai,
tautiškai susipratę, gerai

besimokantys studentai. Ar vo kareišką gyvenimą. Tar
nyba man einasi taip, kaip
tai atsitiktinumas?
Su vienu grįžusiu iš Af ir anksčiau: nariadai ir dar
ganistano kareiviu pasisekė kartą nariadai ("nariad” —
pasikalbėti laisviau. Ryš užduotis, pareiga — Red.).
kiai matėsi, kaip jis pasi Vieną dieną einam j val
keitęs, grubus, net sužvė- gyklą nariadą, paskiau se
rėjęs. Jis taip ir sakė: mes kanti diena būna laisva. Po
ten matėme ir darėme tai, to vėl ar į sargybą einam,
kad mūsų jau niekas neste ar išvažiuojam į budėjimą.
bina. Jis pasakojo, kaip ka Dabar budžiu, tai geriau,
reivių būrys, eidamas per negu valgykloj, nes pas mus
kaimą, šaudo į bet ką. Ir jau tikras pavasaris. Snie
jis šaudė, nes kitaip pats gą jau visą nuleido. Liko
bus nušautas. Dar ir dabar sniego tik kalnuose, kur jo
su siaubu prisimena, kaip niekada nenuleidžia — ir
nušovęs jauną gražią mer vasarą baltuoja kalnų vir
giną. Jis pasakojo, kaip gru šūnėse.
Na, o kokie pas Jus orai?
pėmis po 20-30 žmonių šau
Gal
jau ir pavasaris atėjo?
do afganų sukilėlius, prieš
Kaip
viskas atsibodo, tai Tu
tai sulaužę jiems kaulus ja
ponų kovos karate meto neklausk, Antanai!.. Sėdi
dais. Pabaigoje jis pasakė: palapinėj ir tiek. Nieko nė
— Užsienis težino tik ma ra, jokios^ parduotuvės, tik
žą dalį tiesos apie Afganis viena mūsų valgykla ir vis
taną. Labai labai mažą ... kas. Gerai, kad lietuvių ne
Dabar aš suprantu, kodėl mažai yra pulke, tai nueini
Sovietų Sąjungos vėliava pas vieną, tai pas kitą, pasi
yra raudona. Ji permirkusi šneki, tai greičiau prabėga
afganų, vengrų, lenkų, estų, diena. O vakare, jei neina
rota į nariadą, tai pavalgai
latvių, lietuvių krauju!
vakarienę ir miegi.
S. žiemys
Maisto duoda neperdaugiausia.
Kartais nelieka vi
LAIŠKAI Iš
sai.
Na,
bet
man būna gera,
AFGANISTANO
nes lietuvių dirba karinin
"AUŠROS” REDAKCI kų valgykloj, tai aš ten nu
JOS PASTABA, čia patei ėjęs pavalgau.
kiame pakeistus vardus.
Na, o kas dedasi daugiau,
Adresų nerašome. Neesmi tai nerašysiu, nes paskiau
nės laiškų eilutės išleistos. laiškas gali nepasiekti jūsų
Kalba beveik netaisyta.
kaimo.
Antrame laiške karys
Vieną atsitikimą parašy
skundžiasi kad mažai gau siu. Tai didelis atsitikimas:
nąs laiškų iš Lietuvos. Jis žuvo 150 desantininkų iš Vinežino, kad susirašinėjimą tepsko divijos. O kaip mums
labai riboja valdžia.
bus, tai nežinia ...
Na, gal ir baigsiu rašyti.
Sveikas, Antanai!
Kitą kartą parašysiu dau
Virginijus
... Dabar truputį apie sa giau.

Sovietų armijos kariai prie šaudymo taikinių... Armijoje karinę prievolę atlieka ir ne
mažai lietuvių jaunimo, kurie, kaip ir kitų tautybių, pirmoje eilėje siunčiami į Afganistaną...
iš kur maža vilties sugrįžti.
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Sveikas, Antanai!

Rašau Tau jau ketvirtą
laišką, o nuo Tavęs nesu
laukiu jokios žinios ... Jei
gu dar nerašysit, tai ir aš
daugiau nerašysiu, nes man
laiko ne visada būna. Na, o
pas Jus, manau, laiko yra
daugiau ir galit parašyti
nors kelis žodžius, žinokit,
ir taip mažai laiškų gaunu.
Iš namų tai jau ir neatsime
nu, kada gavau.
žinok, Antanai, buvau iš
važiavęs vykdyti karinę už
duotį, tai išbuvau 18 dienų.
Teko ir pabadauti, ir lavo
nus nešioti, žinok, kiek žu
vo mūsų pulke kareivių, tai
baisu ir rašyti. Mano ge
riausią draugą nušovė, tai
paskiau mes ėjom po na
mus ir visus gyventojus iš
eilės šaudėm: moteris ir
vaikus. Nežinau, kas bus iš
manęs, kai sugrįšiu, nes
baigiasi mano nervai. O dar
vėl gegužės 3 d. išvažiuo
jam ... Kalnuose vyksta
kovos.
Na, orai pas mus labai
gražūs. Karščio būna 40
laipsnių. O kai būna vėjas,
tai taip neša dulkes, kad už
5 metrų nieko nematyti...
Baigsiu rašyti. Parašy
siu, kai parvažiuosius iš už
duoties.
Viso gero! Linkėjimai iš
Afganistano!
Virginijus

Aušra Nr. 30 (1982)
LIETUVIAI
NUSKENDUSIAME
LAIVE

Škotijos dienraštyj GLASG0W HERALD š. m. ba
landžio mėn. buvo praneš
ta apie Sovietų žvejybos
laivą, nuskendusį netoli Boleshave salos, Outer Hebrides. Kitas rusų laivas iš
gelbėjo nuskendusiojo įgu
lą. Kiek vėliau bangos išme
tė į krantą to laivo "Log
book” (budėjimo žurnalą),
rašytą rusų kalba. Skotas,
radęs tą žurnalą, davė man
pasiskaityti dalį to žurnalo.
Penkiuose lapuose yra
1981 m. gegužės 20-24 die
nų aprašymas. Gaila, kad
ten nėra laivo pavadinimo
nei uosto, kuriam jis pri
klausė. Bet galima spėti,
kad laivas buvo Klaipėdos
uosto, nes įguloje gan daug
lietuviškų pavardžių. Laivo
kapitonas — Kovaliov, o
pirmasis karininkas — Sobolev.
Įguloje buvo kelios mote
rys, ir kas įdomiausia — 8
lietuviai ir vienas latvis. Ki
ti įgulos nariai — įvairių
tautybių: rusai, ukrainie
čiai, totoriai ir berods vie
nas vokietis.
Nuskendusio laivo įgulo
je, pagal pavardes spren
džiant, buvo šie lietuviai:
1. Domarkevičius, E. K.,
virėjas,
2. Veinuvaitis
(Veinuvaitienė) — padėjėja,
3. Petrulevičius, B. J. —
eilinis jūreivis,

(Nukelta į 8 psl.)
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■ BOSTONOJJETUyiAI

• Laisvės Varpo rudens
koncertas įvyks spalio 10 d.
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos salėje, So.
Bostone. Programa atliks
menininkai iš Kanados.
• Lietuvos kariuomenės
šventės minėjimas įvyks
lapkričio 21 d., So. Bostono
Lietuvių Piliečių Draugijos
salėje, So. Bostone.

J.A.V. Lietuvių Bendruomenės
Bostono Apygardos 30 metų veiklos

LAISVĖS VARPAS
PARAPIJŲ REIKALU
Radijo valandos Laisvės
Varpas vedėjas Petras Viš
činis jau per kelis sekma
dienius kalba apie lietuviš
kų parapijų išlikimą. 1982
metai yra paskelbti lietuviš
kų parapijų metais. Tačiau
iki dabar, esą, tuo reikalu,
kaip atgaivinti mūsų para
pijas nieko nepadaryta. P.
Viščinis organizuoja kalbė
tojus, kurie pasisakytų lie
tuviškų parapijų atgaivini
mo ir sustiprinimo reika
lais. Liepos 25 d. radijo pro
gramoje kalbėjo žurnalistas
Paulius žičkus. Labai ver
tindamas lietuviškų parapi
jų vispusišką veiklą praei
tyje, kurios padėjusios lie
tuvybės išlaikymui lietuviš
kų šeimų kūrimu, ragino vi
sus lietuvius, o ypač Lietu
vių Bendruomenę ir ki
tas organizacijas susirūpin
ti lietuviškomis parapijo
mis. Kai, esą, visi rinksimės
j savas lietuviškas parapi
jas maldai, atsiras dides
nis tarpusavio bendravimas,
naujos jaunimo pažintys, o
tada, kaip ir praeityje, kur
sis vis daugiau lietuviški]
šeimų, o tuo pačiu stiprės ir
pačios lietuviškos parapijos.
Laisvės Varpo vedėjas
Petras Viščinis yra numa
tęs dar eilę kalbėtojų, kurie,
pasisakytų lietuviškų para
pijų reikalais.’ Lietuviškų
parapijų išlikimas ir sustip
rinimas yra labai svarbus
lietuvybės išlaikymui. Būtų
gera, kad Laisvės Varpo pa
vyzdžiu visoje Amerikoje ir
kitos lietuvių radijo valan
dėlės susirūpintų mūsų pa
rapijų reikalais. Juk lietu
viai sakydavo, kad lašas po
lašo ir akmeni pratašo. Tad
susirūpinimas ir paragini
mas padėti ir šiame mūsų
svarbiame lietuvybės išlai
kymo reikale gal padėtų. Ži-

LIETUVIAI
NUSKENDUSIAME
LAIVE...

(Atkelta iš 7 psl.)
4. čižas, T. F., antrasis
kapitono pavaduotojas,
5. Sadlėnas, S. J. — vi
rėjo padėjėjas,
6. Romčius, B. — kurio
pareigos neįskaitomos,
7. Gudaitis, B. J. — me
chaniko padėjėjas, ir
8. Kasanauskas, K. K. —
eilinis jūreivis.
Mechanikas: Maicieniekas, S. S., turbūt latvis.
Viso įguloje 37 žmonės,
iš kurių dešimts moterų (jų
tarpe minėta lietuvė). Be
to, laivo kapitonas ir pirma
sis karininkas.
Budėjimo žurnale išvar
dyti įgulos nariai, paskirti
minėtomis dienomis budėti
viršuje ir pačioje. Atrodo,
kad žurnalą rašė Sobolevas.
P. Levandauskas
(E. Lietuvis Nr. 22).

noma, pageidautina, kad ir
lietuvių spauda plačiau pa
sisakytų tuo reikalu.
ANTIKOMUNISTINIS
LAIKRAŠTIS
”THE TRUTH”

sukakties minėjimas,

KONCERTAS-BALIUS
įvyks 1982 m. spalio 2 d., 7 vai. vak.

Anglų kalba leidžiamas
laikraštis ”The Truth” vi
sus savo puslapius skiria su
pažindinimui su baisiais ko
munistų darbais ir komu
nizmo siekiais, š. m. Nr. 3
papuoštas fotografijomis iš
Pavergtų Tautų savaitės de
monstracijų, o straipsniuo
se rašoma tik apie komuniz
mo baisybes. Rašoma ir
apie evangelisto Billy Gra
liam nevykusią kelionę į So
vietų Rusiją, raginama pa
naikinti OSI — The Office
of Special Investigation
įstaigos darbą, kuris esąs
didelis pasitarnavimas rusų
KGB įstaigai ir tai atlieka
ma Amerikos taksų mokė
tojų pinigais. Raginama su
laikyti maitinimą ir rėmi
mą visokiomis gerybėmis ir
techniniais įrengimais So
vietų Rusijos. Keliamas
klausimas kodėl nepersekio
jami sovietų kolaborantai.
Hanoi siunčią vietnamiečius
į Sibirą. Primintas Baltic
Holocaust ir daugybė kitų
straipsnių iš "Pėdos mirties
zonoje” ir jos fotografija.
Taip straipsnis po straips
nio nušviečia Sovietų Rusi

LANTANA RESTORANE,
43 SCANLON DR., RANDOLPH, MA.

ROCHESTER

Programoje: sol. D. Mongirdaitė-Richardson,
akom. Dr. Saulius Cibas.

• Inž. Audra Alksninvtė
pradėjo dirbti Kodako fir
moje, fotografijos industri
joje. Užaugusi Brocktone,
Mass. ji vos atvykusi i Roehesterį, tuoj įsijungė į lie
tuvišką veiklą.

Kalbės: Jonas Rūtenis ir inž. Almis Kuolas.

Stalus užsisakyti iki rugsėjo mėn. 6-tos dienos
pas valdybos narius, tel. 769-1679, 588-9091,
771-8910.

Minėjimą rengia ir maloniai visus kviečia
J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
BOSTONO APYGARDOS VALDYBA

• Lietuvių Bendruomenės
choras, kurio valdybą suda
ro Andrius Cieminis, Ange
lė Dziakonienė ir Eugenija
Bulsienė, liepos 25 d. turėjo
TIamlino parke gegužinę,
kuri nuotaikingai praėjo.

Visos eilės straipsnių au
jos visus darbus ir kėslus,
ko jie siekia visame pasau toriai yra latviai, ukrainie
lyje ir kur jie eina. Taip visi čiai ir kitų tautybių. Ma
32 laikraščio puslapiai už žiausia yra lietuvių.
pildyti antikomunistinėmis
• Į mokytojų studijų sa
MINKŲ GEGUŽINĖ
žiniomis. Taip pat pasisako
vaitę
iš Rochesterio išvyko
ma prieš vakarus, kai jie
Lietuvių radijo valandė
prisideda prie komunizmo lės, vedamos Stepono ir Va Aleksas ir Rūta Gečiai ir
sustiprinimo. Taip pat įdėta lentinos Minkų, gegužinė lit. mokyklos vedėjas Bro
daug fotografijų, kurios įvyks rugpiūčio 8 d. Romu nius Krokys.
iliustruoja baisius komuniz vos parke Brocktone. Be ki
• Kun. Vincas Vismanas,
mo darbus ir žmones, kurie tų įdomybių, bus Naujosios atvykęs iš Aliaskos skaitė
yra nukentėję ar nukan Anglijos lietuvaitės gražuo paskaitą apie Aliaskos gam
kinti.
lės rinkimai, šoks graikų tą, žmones ir darbus.
Norintieji gali laikraštį Kariatidės šokėjai, vyks lo
• šv. Jurgio bažnyčioje
”The Truth” užsisakyti šiuo terijos, šokiai, bus lietuviš
liepos
24 d. buvo laikomos
adresu. Freedom Company, kų valgių bufetas su gėri
mišios
už birželio 21 d. Ma
P. O. Bok 582, Plymouth, mais. Norintieji vykti į šią
rijampolėje
mirusį Vitą
N. H. 03264. Kaina metams gegužinę iš Bostono, gali
Krakauską,
buv. Sibiro
už dvi prenumeratas $12.00, vykti autobusu, kuris iš
tremtinį.
Amerikoje
gyve
o už vieną $7.50.
vyks nuo So. Bostono Lie na du jo broliai Juozas ir
tuvių Piliečių Draugijos,
Bronius Krokiai. Mišias at
kampas E. gatvės ir W. laikė kun. L. Januška, daly
Broadvvay, So. Bostone. Au
vaujant velionies giminėms.
COSMOS PARCELS EXPRESS tobusas
išvyks 1:30 vai.
Kaina ten ir atgal $4.00, o
CORPORATION
įžanga į gegužinę $2.00 as
Licensed by VNESHPOSYLTORG
NATIONWIDE
meniui.
INSURANCE

Gerai pažįstama firma, kuri pef daugelį metų skubiai ir

tiksliai aptarnauja savo skaitlingą klijentūrą. siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS
Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį Įvairių aukštos
kokybės prekių prieinamomis kainomis.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION
40 East 49th Street (Corner of Madison Avė.)
NEW YORK, N. Y. 10017
Tel.: (212) 758-1150, 758-1151
Applc-Valley, Minn. 55124
So. Boston, Mass. 02127
Bridgeport, Conn. 06610
Chicago, III. 60629
Cleveland, Ohio 44134
Fort Wayne, Ind. 46808
Grand Rapids, Mich. 49504
Hackensack, N. J. 07601
Irvington, N. J. 07111
Hartford, Conn. 06106
Lakewood, N. J. 08701

Montebello. Ca. 90610
Miarni Beach, Flo. 33139
New Haven, Conn. 06511
Newark, N. J. 07106
New York, N. Y. 10003
New York, N. Y. 10011
Philadelphia, Pa. 19122
Philadelphia, Pa. 19141
Pittsburgh, Pa. 15203
AVaterbury, Conn. 06710
AVorchester, Mass. 01610
Youngstown. Ohio 44508

Nationvvide is on your

KITI PARENGIMAI

• Lituanistinės mokyklos
tėvų komiteto rengiamas
tradicinis balius įvyks rug
sėjo 25 d. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėje, So. Bostone.

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIS apdraudos
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 161-3500.

Marianhill Missionaries
1882 - 1982

MAKE A COMMITMENT N0W
TO SERVE AS A PRIEST OR BROTHER
• Apostolate: South Africa,
Zimbabwe, New Guinea, United
Statės, Canada

72 County Road No. 42 612-432-3939
617-268-8764
393 AVest Broadway
203-367-2868
1880 Seaview Avė.
WA 5-2737
2501 West 69 Street
884-1738
6089 Statė Road
432-5402
1807 Beineke Road
GL 8-2256
636-38 Bridge St. N.AV.
201-342-9110
112 Main St.
1082 Springfield Avė.
374-6446

1839 Park St.
241 Fourth Street

203-232-6600
FO 3-8569

1800 AV. Beverly Bhd. 213-727-0884
1352 AVashington Avė. 305-532-7026
LO 2-1446
1329 Boulevard
373-8783
• 198 Sanford Avė.
AL 4-5456
45 Second Avė.
CH 3-2583
135 AVest 14 St.
PO 8-4818
1214 N. 5th Street
GL 5-9586
4925 Old York Rd.
HU 1-2750
1307 E. Carson Street
756-1668
555 Cook Street
SAV 8-2868
144 Millbury Street
RI 8-0440
309 AV. Federa) Street

• Students .accepted £or college and
Theology

• Late Vocations

“Here I am, Lord, send me. "
(Jeremiah)

“I£ no one else will go, I will"
(Founder of Marianhill)

FOR A NEW LIFE IN GOD’S SERVICE
Contact: Director of Vocations

cĮm

23715 Ann Arbor Trail
Dearbdrn Heights, Mi.
48127
Phone: (313) 561-6695
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Ž. KALVARIJA

Įeidami į Gimimo švč. Mergelės bažnyčią Chicagoje gal ir ne visi pastebi
virš duru keturiy madoną atvaizdus iškaltus akmenyje. Tai skulptoriaus Vy
tauto Kašubos darbas atliktas 1955 metais, ši bažnyčia simboliškai surišta su Lie
tuva. šios keturios madonos iš žemaičiii Kalvarijos, Vilniaus, Šiluvos ir Pažaislio
buvo gerai žinomos nepriklausomos Lietuvos žmonėms, čia vykdavo didžiuliai
atlaidai, sutraukdami minias maldininką iš visu Lietuvos kampą. Ir šiandien su
sikaupę giedame Maironio giesmę Marija, Marija, prašydami palaimos mūsą oku
pacijos nuvargintai tautai.
Tad, jeigu būsite kada nors Chicagoje (lietuvią išeivijos sostinėje) ir ap
lankysite lieluvią bažnyčią Maryuette parke, būtinai įeidami žvilgterėkite į lie
tuviškas madonas virš įėjimo dury.

Nr. 30 — 10
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Lietuvių Fondo įgalioti
niai ar komitetai turėtų vi
sur sudalyti sąlygas savo
auką nukreipti norima link
me, neužmirštant ir Lietu
vių Fondo. Kad ir nedidelės
sumos, suaukotos keliolikos
ar keliasdešimt asmenų, su
plaukusios į vieną vietą yra
labai reikšmingos.

CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis
nai Zabulioniams taip pras
mingai sunaudojusiems sa
vo turėtą turtą.
Testamentiniai palikimai
sudaro svarbią Lietuvių
Fondo kapitalo dalį. Tad su
darykime testamentus ir vi
są ar dalį turto palikime
Lietuvių Fondui, Chicagoje.

ŠVIESAUS LIETUVIO
PALIKIMAS LIETUVIŲ
FONDUI
Majoras Napoleonas Za
bulionis ir jo žmona Joana,
gyvenusieji Oshawa, Ont„
Kanadoje, testamentu pali
ko savo turtą Lietuviu Fon
dui. Napoleonas Zabulionis
yra buvęs Lietuvos kariuo
menės majoras ir ėjęs įvai
rias pareigas. Artėjant ant
rai raudonajai okupacijai,
pasitraukė į vakarus ir vė
liau emigravo Į Kanadą.
Majoras Napoleonas Za
bulionis pritariant žmonai
Joanai, surašė testamentą
ir savo turtą paliko Lietu
vių Fondui, Chicagoje, o jų
palūkanas naudoti lietuvių
studentų stipendijoms. Ma
joras Napoleonas ir jo žmo
na Joana tegu būna pavyzdžiu, kaip prasmingai reikia
naudoti savo turtą. Zabulionių palikimas siekė 114,325
kanadiškus dolerius, o per
vedus į JAV, Lietuvių Fon
das gavo 92,380 dol. Garbė
ir padėka Napoleonui ir Joa-

★

Lietuvių Fondo Pelno
skirstymo komisija, per du
posėdžius, šių metų būsimo
pelno sąskaiton, paskirstė,
Tarybos leistus, 60,000 dol.
Stambiausios sumos t eko:
LB švietimo tarybai —
13,000 dol. (mokyklų išlai
kymui 8,000, vaizdinėms
priemonėms įsigyti 2,000 ir
mokytojų studijų savaitės
išlaidoms sumažinti 3,000),
LB Kultūros tarybai —
11,500 dol. (PL archyvui
1,500, anglų kalba leid.. apie
Lietuvą 2,000, parama LB
apylinkėms, ruošiant kultū
rinius renginius 2,000,
spaudai už svarbių kultūri
nių sukakčių paminėjimą —
Draugui, Aidams, Metme
nims, Lituanus — 2,000

#★*★♦★★★★***★★★★*★*****************
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♦
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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♦

*
♦
»
*
♦
♦
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet *
*
kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai. *
*
♦
♦
♦
♦
*
♦
♦
Savings & Loan Association
*
*
1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
♦

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
Dennis N. Gribauskas
Senior Vice-President/
Willowbrook Manager

Joseph F. Giibauskas'
Exceutive-Sccretary

♦
»
♦
♦
♦

O|>cn Moli.. 9-8; Tues.. Thurs.. Eri. 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed. >
*

★ ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■A-*

★

Lietuvių Fondo leidinio
paruošimas stumiasi pir
myn. Morkūno spaustuvė
kai kurias knygos dalis jau
yra surinkusi ir atidavusi
Joana ir Napoleonas Zabulioniai
patikrinti korektūras. Meni
dol., paruošti atgimimo ga (143,037), Agnės Kodis nis ir techninis redaktorius
dynės veikalui — Aušros (20,340), Fulgento ir Mari dail. Petras Aleksa yra pa
100 m. sukakčiai — 2,000 jos Janonių (11,000), dr. ruošęs narių nuotraukų al
dol. ir L. E. papildymų tomo Janinos ir dr. Antano Stan bumą ir kitus reikalus.
Redaktoriaus A. Bagdono
paruošimo darbams — 2,000 kų (20,000), Lietuvos agro
š.
m. liepos 21 d. sušaukta
dol.).
nomų (6,890), Napoleono ir
Lituanistikos katedrai Joanos Zabulionių (93,380). me redakcinės komisijos po
12,500 dol.
čia paminėtų aukotojų sėdyje dalyvavo: pats re
LKB Kronikoms leisti pageidavimu, gautos paja daktorius, dr. A. Razma, dr.
2,000 dol. (Sąjungai 1,000 mos yra skiriamos lietuvių G. Balukas, A. Juodvalkis
ir Kunigų vienybei 1,000). studentų stipendijoms. Kitų ir dail. P. Aleksa. Komisija
Lietuvių Foto archyvui palikimų palūkanos naudo peržiūrėjo paruoštą medžia
1,000 dol. (Sužiedėlio filmui jamos bendriems lietuvybės gą ir nutarė perduoti spaus
tuvei rinkti.
susukti).
išlaikymo tikslams..
Leidinys "Lietuvių Fon
Lietuvių operai 2,000 dol.
Laukiamas a. a. rašytojo,
(I Lituani operos transl. Stasio Tamulaičio 25,000 das", pagal susitarimą, tu
rėtų būti atspaustas šį ru
per WFMT radijo stotį).
dol. palikimas.
denį
ir dar prieš Kalėdų
PLJ S-gos Ryšių centrui
Lietuviams vis dažniau ir
2,000 dol. (IX lit. semina dažniau apleidžiant šią aša šventes pasiekti prenume
rui).
rų ar džiaugsmų žemę, jų ratorius.
★
A. Salio raštų III t. išleis artimieji pradeda prasmin
ti 2,000 dol. (ruošia S. Sa gai įamžinti jų vardus. Vie
Korp! Neo-Lithuania iš
jienė).
toje užuojautų ar gėlių, au vyka įvyksta š. m. rugsėjo
Jaunimo Centro apsaugai ką nukreipia į Lietuvių
4-6 d. d. Adamkų vasarvie
1.000 dol.
Fondą ir įamžina mirusiojo, tėje. Kambarius rezervuotis
IV Mokslo ir Kūrybos vardą, papildydami turėtą iki rugpiūčio 20 d. pas A.
simpoziumui 1,000 dol. (pa įnašą ar įrašydami į narius.
Juodvalkį, 6620 So. Rockskaitoms išleisti).
Tokie pavyzdžiai auga, ypač well St. Chicago, III. 60629,
Pedagog. lit .institutui tirščiau apgyventose lietu
telef. 312-925-0035.
2,750 dol, (bibliotekos kato- vių vietovėse. Galima sumi
Smulkesnė informacija
logavimui 1,500. Pr. Skar nėti Bostoną ir jo apylinkės
bus paskelbta vėliau.
džiaus žodyno apsaugai 750, lietuvius, Detroito, Los An
Korp! Neo-Lithuania
paruošti lit. medžiagą Ko geles, Clevelando, St. Pevyr. valdyba
tersburgo, Chicagos ir kt.
lumbijos lietuviams 500).
Skautėms, V. Krėvės apy
sakai išleisti 400 dol.
Lituanistinio tyrimo ir
studijų centrui 850 dol.
Jau išėjo iš
Studentų stipendijoms
spaudos
8,000 dol. (trys studentai
gauna po 1,000 dol., o kiti
AURELIJOS
dešimt po 500 dol.).
PAMARY
BALAŠAITIENĖS
Prie Lietuvių Fondo šiuo
NeVELfS
metu veikia šie stipendijų
novelių rinkinys
fondai: Jono Krukonio

SUSITIKIMAS
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AMBER TRAVEL SERVICE

pamary

GREITAS IR^ASMENIŠKAS

216 psl. kietais

AMUJA 0ALAŠA1TI*

viršeliais, kaina 8 dol.

PATARNAVIMAS

Išleido Viltis.
R P T I

Tvarkome keliones (pavieniem
asmenim ir grupėm) po Ameriką
ir j užsienj —

=
=

SUSITIKIMAS

DIRVA
P. O. Box 03206

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

Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu 8 dol. ii- prašau atsiųsti A. Balašaitienės no
velių

rinkinį "Susitikimas pamary”.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

11745 Southwest Highway
Palos Heights, Illinois 60463
Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė
Savininkė

Pavardė ir vardas

Tel. 312-448-7420 = Adresas
312-785-9393
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šoviny sąjungos
SENATVE Rašo Lietuvos
pogrindžio laikraštis 'Aušra’
Kas darosi su Tarybų Są
junga? Kodėl ši milžiniška
šalis tiek savo teritorija,
tiek gyventojų skaičiumi,
tiek gamtos turtais, tiek
mechanizacijos lygiu, tiek
kultūros bei švietimo pa
siekimais pamažu, bet pa
stoviai ritasi žemyn? Kodėl
darbo liaudžiai trūksta pa
čių būtiniausių prekių? Ko
dėl kaskart vis blogėja ir
maisto, ir pramonės gami
nių kokybė? Kodėl žmogus
priverstas daryti atsargas,
nes ką šiandien gavai, rytoj
gal nė su žiburiu nerasi?
Kodėl dešimti pirmųjų metų
po karo prekių kainos buvo
tik mažinamos, o po trisde
šimties — tik didinamos?
Kodėl sovietinis žmogus
prarado pasitikėjimą ryt
diena ? Kodėl taip dažnai su
yra šeimos? Kodėl partija ir
valdžia prarado liaudies pa
sitikėjimą?
šie ir daug kitų klausimų
jau seniai kankina normalų
žmogų, kuriam iš ryto galva
neplyšta nuo pagirių... Jei
gu jis ir stengiasi apie tai
negalvoti, jam tai negailes
tingai prifnenama parduo
tuvėje, žiūrint į pustuštes
lentynas, ir darbe, matant,
kaip neracionaliai ir ne
mokšiškai naudojama jo
rankų ir proto jėga ,ir su
sirinkimuose bei mitinguo
se, kuriuose tuščiame tarš
kesy skandinama nelinksma
gyvenimo tikrovė.
Prieškariniais metais par
tija dar rasdavo pasiteisi
nimą: Sąjunga susikūrė ant
atsilikusios, supuvusios ca
rinės Rusijos pamatų, todėl
nelengva įveikti tą atsiliki
mą. Pokario metais teisin
davosi karo padarytais ša
liai nuostoliais; Chruščiovo
epochos metu — karo ir as
menybės kulto padariniais.
O Brežnevui blogiau: jam ir
nebėra kuo pasiteisinti, ne
bent dėl maisto, trūkumo
kaltę galima suversti ne
palankiems orams (lyg JAV
ir Kanadoje, kurių duoną
dažnai valgome, orai visada
palankūs!). Tad kas gi kal
tas dėl tų nuostabiai pasto
vių "laikinų” sunkumų?
Šių dienų žmogus pasiekė
tokių aukštumų, apie kurias
žmonės girdėjo tik pasako
se. Bet žmogus bejėgis nu
galėti senatvę.
Pasaulyje sensta viskas.
Sensta ir valstybės, san
tvarkos. Pradeda jas ka
muoti įvairūs negalavimai,
jos pačios vargsta ir vargi
na savo piliečius, kol paga
liau miršta: arba atiten
ka jaunesnėms, sveikes
nėms šalims, arba, įvykus
perversmui ai’ net revoliu
cijai, įvedama nauja tvarka.
Reikia pasakyti, kad san
tvarkų senėjimas, skirtin

gai negu žmonių, nepriklau
so nuo metų. Viena santvar
ka gyvuoja šimtmečius ar
net tūkstantmečius, o ji vis
jauna, kita jau po kelių de
šimtmečių sulinksta...

Štai — JAV. Nežiūrint
rimtų negalavimų — nusi
j
kalstamumo, rasinių prieš
taravimų, korupcijos, šios
šalies nepavadinsi sena,
nors dabartinė jos dvipartinė sistema pradėjo jau
trečią šimtmetį. Jos ekono
mika lanksti ne tik nevaržo
jų iniciatyvos, bet visoke
riopai skatina.
Japonijoj absoliutine mo
narchija, daug šimtmečių
kovojusi už visišką šalies
izoliaciją nuo išorinio pa
saulio. 1868 m. buvo pakeis
ta konstitucine monarchija.
Ir nors šis milžiniškas žmo
nių skruzdėlynas dūsta ma
žose salelėse, nors šalis ne
turi beveik jokių gamtos
turtų, nors ji buvo įsivėlusi
į kelius labai varginančius

>v.

Trėmimai Į Sibirą nesibaigia

— vienas kito išnaudojimas,
gyvenimo lygis nesulaiko
mai kyla. Ir jis kyla ne tik
tiems, kuriems kraunami
turtai, bet ir tiems, kurių
prakaitu tie turtai krauna
mi. Aš neimu pavyzdžiu
JAV darbininkų: jie visada
gyveno geriau, už kitų šalių
darbininkus, bet palyginki
me eilinio Italijos darbinin
ko gyvenimą prieš 30-35
metus ir šiandien. Kaip ita
lų darbo žmonės gyveno
tuoj po II pasaulinio karo

laikyti negali. Jos visapu
sišką senatvę vaizdžiai iš
reiškia, net pats Kremliaus
Politbiuras, kuris, matyt,
n e a t sitiktinai vadinamas
"brangiausia pasaulyje se
nelių prieglauda”. Jame
vargu ar rasime bent vieną
jaunesnį kaip 60-ties. O ir
pats jų vadovas Leonidas
Brežnevas toks „senelis, kad
į ji pažiūrėjusį gaila daro
si...
Tarybų Sąjungos senėji
mą apsprendžia ne išoriniai

Lietuvio ausiai nebus gražesnės
muzikos, kaip plaktuko dūžiai
užkalant karste; šios kraugeriškos
senės, Įkūnijusios didžiausĮ
XX amžiaus blogį!
karus, nors ir ją vargina pa
našios bėdos kaip ir JAV,
ji dar pačioje jaunystėje,
šios šalies gajumas, joje
slypinti potencija verčia
stebėtis daugelį žymiai di
desnį patyrimą, geresnes
sąlygas turinčių šalių.
Turbūt niekada nepasens
Švedija, rimta, darbšti, ori
ir labai dalykiška šalis.
Visi šie pavyzdžiai — iš
kapitalistinio pasaulio.
Kapitalizmas — ydinga
santvarka ir apie jos ydas
prirašyta daugybė tomų
įvairiausiomis pasaulio kal
bomis. Bet jis turi vieną ne
paprastai svarbią savybę —
nežiūrint visų trūkumų, vi
sų dėmių, jis yra nuostabiai
gyvybingas.
XX amžius. Kapitalo pa
saulio kataklizmai: ekono
minės krizės, karai, per
versmai, revoliucijos ir ki
tos negandos. Atrodo jis se
niai turėjo būti palaidotas
(tą tvirtino Marksas ir Le
ninas), o jis nemiršta. Per
gyvena tas krizes ir vėl at
sigauna. Keista — santvar
koje, kurios pagrindas, so
vietinių teoretikų žodžiais

FuOdt <

vyresnės kartos žmonės ži
no iš neorealistinių filmų,
vienu metu tiesiog užtvin
džiusių sovietinį ekraną.
Tuo tarpu šiandieninis italo
gyvenimas, nežiūrint kai
kurių sunkumų, nuo ano
skiriasi kaip diena ir naktis,
žvilgterėkime į socializ
mą.
Kubos revoliucijos am
žius — 23 metai. Bet Kuba
dar ir šiandien negali atsi
stoti ant savų kojų — ją
turi prilaikyti Tarybų Są
junga. Brandaus amžiaus,
tvirtybės vargu ar ji su
lauks.
Komunistinę Lenkiją iš
tiko ne vienas infarktas,
šiam mirtinam ligoniui jau
nebepadeda jokie vaistai:
nei TSRS pagalba, nei Va
karų šalių kreditai.
Sunkiai negaluoja ir Ru
munija. Ne geresnė padėtis
ir Afganistane Kampučijoje, Vietname, Kinijoje ir ki
tose šalyse.
O kaip su Sovietų Sąjun
ga? ši šalis nesulaikomai
sensta, ir jokios priemonės
to negailestingo proceso su

Baltarusiją, Besarabiją ir
Pabaltijį; po karo — Ryt
prūsius, Pietų Sachaliną ir
Kurilų salas, šios susenusios šalies gobšumui ribų
nėra: kad galėtų, ji visą
Europą, visą pasaulį pasi
glemžtų!
Dauguma naujovių, ku
rias atnešė sovietų valdžia,
nepasiteisino. Nepateisino
savęs žemės ūkyje kolekty
vizacija, socialistinis lenk
tyniavimas — pramonėje,
moralinis skatinimas — vie
toj materialinio, komunis
tinis jaunimo auklėjimas,
privatinio sektoriaus maži
nimas didinant visuomeninį
ir t.t. Keista, bet iš visų
bėdų gelbsti ne kas kita, o
tik kapitalizmo apraiškos:
k o 1 ektyvizacijos nualintą
žemės ūkį stengiamasi pa
keisti, stiprinant privatų jį
žemės ūkio sektorių: soclenktyniavimo nusmukdytą
pramonės efektyvumą ke
lia tik materialinis skatini
mas ir pelno, kaip svarbiau
sio įmonių veiklos rodiklio,
iškėlimas į pirmąjį planą ir
t.t. Tik komunistinio jauni
mo auklėjimo nėra kuo pa
keisti — juk nepradėsi ko
munistinėje šalyje skleisti
krikščioniškosios moralės
principus!

veiksniai, ne imperialistų
intrigos, ne blogos oro sąly
gos kaltos, o tik jos pačios
ekonomikos sklerozė, pla
čiųjų masių iniciatyvos
impotencija, biurokratizmo
O gal pasukti į kapitalis
auglys, dogmatizmo dusu
tinį vystymosi kelią ? Bet
lys, korupcijos radikulitas
tada būtų jau nebe sovietų
ir dar daug daug kitokių ne
valdžia, ir prie jos vairo
gandų. Kitaip ir negalėjo
stotų žmonės jaunesni,
būti, šis vaikas gimė jau li
energingesni, 1 a n k stesni.
gotas ir ligos niekada jo
Bet šito sklerotiški Krem
neapleido. Pasakykite, ar
liaus dogmatikai niekada
per visą Tarybų Sąjungos
neleis.
60-metį buvo bent vieni sėk
Tad sovietiniai vadovai,
mingi metai, kuriuos .geru
kaip tas pasakos herojus,
žodžiu paminėtų eilinis,
— stovi kryžkelėje. Eisi
ne nomenklatūrinis pilietis?
pirmuoju keliu — tęsi da
Tokių metų dar nebuvo ir
bartinę liniją, — smuksi,
būkite tikri — kol gyvuos
merdėsi, eisi į savižudybę.
ši gyva pūvanti valstybė —
Antrasis kelias — karas.
nebus!
Pralaimėsi karą — ištiks
Sakoma, kad, žmogui
pirmojo kelio likimas. Bet,
senstant .apleidžia jį visos
jei laimėsi?!
ydos, išsikyrus godumą.
Sako, žvėris būna pavo
Tarybų Sąjunga, valdy
jingiausias prieš galą. Gali
dama milžiniškus žemės
me būti tikri — Kremliaus
plotus ir tik vakarinę jų da
senolių ranka nesudrebės
lį teįsisavinusi, siekia dar
spausdama mygtuką, kuris
labiau padidinti savo terito
pradės patį baisiausią, o gal
riją. Tik prieš II pasaulinį
net ir paskutinį žmonijos
karą ji prisijungė dalį Suo
istorijoj karą. Apie tokią
mijos, o prasidėjus karui
— Vakarų Ukrainą, Vakarų
(Nukelta į 12 psl.)
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Lietuvos rūmas negrius..
ir realią vieningą paramą
šiam reikalui.
Keletą laiškų teko skaity
ti ašarotomis akimis, kaip
varguolis senelis iš priežiū
ros namų siunčia auką, no
rėdamas prisidėti prie Lie
tuvos kampelio palaikymo.
Yra vaikų, kurie siunčia au
ką mirusių tėvų vardu, pra
nešdami, kad jie gyvi bū
dami su malonumu būtų tą
darę. Be to, yra tėvų ir vai
kų, kurie sutartine auka
prisidėjo.
Organizacijos bendru su
tarimu, viena kitą lenktyniuodamos nuoširdžiai au
kojo Pasiuntinybės namo
apsaugojimui nuo sunyki
mo.
Su džiaugsmu tenka kon
statuoti, kad iki šiol su
plaukė jau virš 75,000 do
lerių. Tiesa, Pasiuntinybės
Rūmo Remonto Komitetas
ir techninė inžinerių-architektų komisija yra numatę
(Atkelta iš 11 psl.)
perspektyvą pagalvojus, da pagrindiniam pataisymui 90
tūkstančių dolerių, tat, vi
rosi labai liūdna ...
Bet prarasti optimizmo sumoje dar trūksta 15 tūks
negalima. Pirma, — tas bai tančių dolerių, dėl kurių
susis ginklas ne tik Krem abejojimai nekyla, kad iki
liaus rankose. Kaip liaudis 1982 metų lapkričio mėn. 1
sako: kuo šersi — tuo at d. suplauks.
Pagrindiniai remontuoti
gal gausi. Antra, senatvė
ni
dalykai buvo šie: stogo
palietė ne tik liaudies ūkį,
sutvarkymas,
rūmo sienų ir
bet ir Tarybų Sąjungos
langų
sutaisymas,
nutepiginkluotąsias pajėgas. Pa
mas,
elektros
patvarkymas
lyginus su Vakarų armijo
mis, biurokratizmo ir be bei su tuo susiję kiti ener
tvarkės čia kur kas dau gijos reikalaują įvedimai.
šitie darbai jau yra eigo
giau. Niekam ne paslaptis,
je
Lietuvos pasiuntinybės ir
kad sovietinė karo technika
gerokai nusileidžia vakarie- arch. A. Barzduko kaip
tiškajai savo taiklumu, ma techninės komisijos įgalio
nevringumu ir svarbiausia tinio priežiūroje.
Iki 1982 m. lapkričio 1 d.
—: patikimumu, šie senatvisi
remontai numatyta
vės simptomai karo atveju
baigti
ir taip pat skubaus
gali būti lemiamas veiks
vajaus
remonto reikalams
nys, dėl kurio pergalės
speciali
Lietuvos pasiunti
svarstyklių lėkštelė gali pa
krypti ne Kremliaus pu nybės sąskaita bus uždary
sėn ...
... ■ ta.
Vidaus sutvarkymai liks
Taigi, Tarybų Sąjungos
pasiuntinybės
žinioje ir jos
— mūsų pavergėjos — se
kasdieniniu
rūpesčiu.
nėjimo nesustabdys jokie
vaistai: nei ekonominės re
O. Bačkienė
formos (žinoma, socialisti
nių dogmų rėmuose!), nei
OPPORTUNITY FOR
karas. Finalas aiškus vi
REGISTERED RESP1RATORY
THERAPY TECHNICIAN
siems.
to work and iive in a small congcnial
Doro lietuvio ausiai ne This is your community.
opportunity as a giaduor experienced Tech to join a
bus gražesnės muzikos, kaip nle
progressive heallh care tcam. Locatin a beautiful recreational aren of
plaktuko dūžiai užkalant ed
N. W. Wisc., our 70 bed JCAH accreditcd
has expanding PT
karstą šios kraugeriškos se service*. hospital
Exceilent salary čc benefit
oackajrc.
Contact
Parks. Innės, įkūnijusios didžiausią dianhead Medical Lolita
Center (formerly
Indianhead
Meniorial
Hospital
i, 2*5
XX amžiaus blogį!
4th Avė. West, Shell Lake, Wi«. 54871.

Rašant šias elutes apie
Lietuvos pasiuntinybės rū
mo remontą šmėstelėjo min
tis, primenanti Vinco Ku
dirkos eilėraštį: Jei audra
išverstų stulpą vieną iš tų
kurie prilaiko jūsų namo
sieną — namas negrius ..,
tik vieton ano stulpo tuoj
kitą statykit...
Mūsų visuomenė, lyg iš
girdusi šių Vinco Kudirkos
žodžių garsą, gražiai, vie
ningai, kilniausių patrioti
nių jausmų supama ištiesė
savo dosnią ranką Lietuvos
rūmo stulpui taisyti. Dabar
atrodo pats taisymas tai
mažmožis, turint galvoj mū
sų lietuvių patriotinius nu
siteikimus, jautrią atodairą

SOVIETŲ SĄJUNGOS
SENATVĖ...

A. Žuvintas

An Equal Opportunity Employer
(27-29)

(Aušra, Nr. 30, 1982)
OPPORTUNITY
FOR REGISTERED NURSES
REGISTERED NURSES FOR ALL SERVICES & ALL SHIFTS
RN OPPORTUNITIES - NEW HOSPITAL: Lakewood Hoepital of
Morgan City, Louieiana moved into its new, 168-bed facility in July,
1981. This stata of the art eąuipped hospital offers many advancement
opportunities. We need staff and supervisor nurses to progresą with us.
The minimum annual starting salary for graduate nurses is 821,000
(810.10 an hour) for a BS in nursing. Ali salariee are commensurate with
ezperience. In addition, Lakewood Hospital offers a generous shift differential, weekend bonus, and an ezcellent fringe benefit program.
Morgan City is located in the southem coastal pait of the statė, and is
just 90 miles from New Orleane. If you are looidng for a chance to advance, and would likę to work in a beautifully eųuipped hoepital with
friendly professional staff, write or call ‘ 'collect' ’ today. Contact:

LAKEWOOD HOSPITAL
Personnel Dircctor
P.O. Draner 2308, Morgan City, La. 70381
(504) 384-2200Ettcnsion 425
Come groto tvith us. — EOE

FILATELIJA
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Antanas Bernotas

JAV birželio 30 d. išleido
20 centų pašto ženklą, ku
riuo paminima 50 metų su
kaktis nuo Tarptautinio
Taikos Sodo (International
Peace Garden) atidarymo.
Piešinyje parodyta: Ameri
kai — raudona rožė, Kana
dai — jos valstybinis sim
bolis — klevo lapas.

Tas Tarptautinis Taikos
Sodas randasi ant rubežiaus
tarp šiaurinės Dakotos vals
tijos ir Kanados Manitobos
provincijos. Sodas apima
2300 akrų plotą labai gra
žios gamtos: pušynėliai,
ežerėliai, nedidelės aukštu
mėlės ir yra labai ideali vie
ta piknikams, iškyloms ir
poilsiui. Į sodą įsiileidžiami
iškylautojai iš abiejų pusių
be jokių suvaržymų. Tokį
sodą padaryti kilo mintis
Dr. Henry J. Moore iš Islington, Ontario, laike sodi
ninkų suvažiavimo Greenviche, Conn. 1928 m. Abi
valstybės paskyrė žemės sa
vo pasienyje ir sodas 1932
m .buvo įstatymais įteisin
tas ir atidarytas.

AUSTRIJA išleido 4 ši
lingų pašto ženklą, kuriuo
pagerbiamas rašytojas Stefan Zweig.
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Stefan Zweig (1881-1942)
gimė ir užaugo Vienoje. Ten
pat privačiai buvo ir iš
mokslintas. I Pasaulinio ka
ro metu gyveno Šveicarijo
je, kur bendravo su žymiais
rašytojais E. Verhaerenu ir
R. Rolandu. 1934 m. Zweigas paliko Austriją ir apsi
gyveno Londone. 1940 m.
persikėlė į New Yorką, o ki
tais metais į Braziliją, kur
ir pasimirė. Zweigas labai
gausus rašytojas, išleidęs
didelį skaičių novelių, bio
grafinių essays, poezijos ir
prozos. Jo biografiniai svar
stymai pasižymi giliu hu
manizmu ir liečia daugelį
pasaulinio garso rašytojų.
Ir lietuvių kalbon yra iš
versta keletas jo kūrinių:
Baimė, Amok, Magelanas,
Nerimstanti širdis ir kt.

V. BERLYNAS išleido 50
pfenigių pašto ženklą pami
nėti 250 metų sukakčiai, kai
į Prūsiją atvyko zalcburgie
čiai kolonistai. '

Iš Istorijos žinome, kad
Prūsijoje, taigi ir Mažojoje
Lietuvoj, 1708-177 m. siautė
maras. Kai kuriose apylin
kėse nuo maro išmirė dau
giau nei pusė visų gyvento
jų. Prūsijos vyriausybė
kreipėsi į užsienius ir kvie
tė norinčius atvykti ir įsi
kurti ištuštėjusiuose plotuo
se. Ir taip 1732 m. ir vėliau
į Prūsus atvyko ir čia buvo
įkurdinti ne tik zalcburgie
čiai, bet ir daug vokiečių,
šveicarų ir prancūzų, kurie
užėmė ir prūsų lietuvių gy
ventus ūkius, tapdami kraš

to valdovais, kai autochto
nai lietuviai ir toliau nešė
vergiją. Atsiminsime, kad
ir Mažosios Lietuvos poetas
Kristijonas Donelaitis savo
parapijoje Tolminkiemyje
teturėjo tik trečdalį para
pijiečių lietuvių kilmės, ir
buvo priverstas pamaldas
laikyti vokiškai ir lietuviš
kai.
VATIKANAS išleido dvie
jų pašto ženklų seriją pa
laimintajai Agnieškai iš
Prahos pagerbti.

Agnieška buvo Bohemijos
karaliaus Otokaro I ir Ven
grijos karalaitės Konstan
cijos duktė. Ji gimė Prahoje
apie 1205 metus (tikroji da
ta nežinoma).. Jau jaunys
tėje pradėjo domėtis labda
rybe ir dvasiniu gyvenimu.
Prahoje pastatė ligoninę ne
turtingiems ir aprūpino ją
prižiūrinčius. Apie 1232 m.
ji įkūrė pranciškonų vienuo
lyną ir klarisių konventą.
Susirašinėjo su šv. Klara iš
Asyžiaus ir žavėjosi jos
veikla. Nors jai piršosi to
kie garsūs princai, kaip An
glijos Henrikas III arba im
peratorius Frederikas II, ji
visus atmetė ir pati įstojo
į klarisių vienuolyną. Mirė
Prahoje 1282 m. kovo 2 d.
Popiežius Pijus IX 1874 m.
gruodžio 3 d. Agniešką pa
skelbė palaimintąja.
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
• PERKANT IR PARDUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS
REALTY. 31715 Vine St..
Willowick. Ohio 44091. Tel.
943-0910.

JONAS SOLIŪNAS,
turįs 23-jų metų patyrimą Sočiai Security srityje,
atidarė savo įstaigą:

SOCIAL SERVICE ADVISORS
2444 West 63rd Street

Chicago, III. 60629.

Tel.: 312-737-8039.

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

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

*¥ ¥ ¥ ¥ ¥ *¥ ♦ *¥ ¥ ***¥ *****> •¥ ■ **¥ **¥ ¥ ¥ **¥ ¥ *¥ >
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MONTREALIO LIETUVIU JAUNIMO
ANSAMBLIS “GINTARAS”
Ansamblio krikštynos įvy
ko 1969 metų balandžio 26
dieną pirmajame koncerte
Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Krikšto tėvai buvo: M.
Jonynienė, E. Kardelienė, D.
Viskontienė, Stp. Kairys
(miręs), Pr. Rudinskas (mi
ręs) ir J. Sablauskas.
Per dešimti veiklos metų,
pro "Gintaro” eiles praėjo
daug jaunų montrealiečių,
kurie koncertuodami ap
lankė visas didesnes Kana
dos ir Jungtinių Amerikos
Valstybių lietuvių koloni
jas. 1971 m. vasarą su Fe
deralinės valdžios parama
"Gintaras” aplankė Vakarų
Kanadą — Edmontoną,
Vancouverį ir Winnipegą.
Torontas, Londonas, Hamil
tonas, Ottawa ir kitos ma
žesnės kolonijos ansamblį
girdėjo grojant, dainuojant
ir deklamuojant, bei matė
šokant bent po keletą kartų.
Montrealio lietuviai džiau
giasi "Gintaro’’ koncertais
ne tik savuose parengimuo
se, bet ir didžiuojasi jais,
kai jie koncertuoja įvairio
mis progomis kanadie
čiams. .
"Gintaras” su pasisekimu
k o n certavo Washingtone,
Bostone, Hartforde, Philadelphijoje, Pittsburghe, Ro-

chesteryje ir keletą kartų
Chicagoje. Ansamblio lietu
vių liaudies instrumentų or
kestras grojo Pirmoje Ka
nados Lietuvių Dainų ir
Tautinių šokių šventėje
Hamiltone 1975 metų spalio
mėn. 12 dieną. Jie taipgi su
pasisekimu palydėjo Lais
vojo Pasaulio Lietuvių IV
Tautinių šokių šventės pro
gramą, 1972 metų liepos
mėn. 2 dieną Chicagoje.
šiuo metu "Gintarą” su
daro apie 70 ansambliečių,
kurių amžius svyruoja nuo
9 iki 25 metų. Visi, nuo ma
žiausio gintariečio, vos tik
pradėjusio pradžios mokyk
lą, iki jau senų veteranų be
siruošiančių gauti GEGEP
ar universitetų diplomus,
meniškai atlieka lietuvių
liaudies muzikos .dainų, šo
kio ir žodžio programą. An
samblis ypač orginalus savo
vieninteliu laisvajame pa
saulyje veikiančiu autentiš
ku lietuvių liaudies instru
mentų orkestru. Jis suside
da iš retai girdimų beržinių
trimitų, ragelių, birbynių,
skudučių, lumzdelių, įvairių
rūšių kanklių, skrabalų ir
tabalų.. Orkestras meistriš
kai perduoda seną lietuvių
liaudies muziką, palydi link
smai besisukančius šokėjus

Montrealio lietuvių jaunimo ansamblis Gintaras ir vadovai: Algis Lapinas, Ina Kličienė,
Andrius Lapinas ir Kasa Lukoševičiūtė.

ir pritaria dainuojančioms
mergaitėms.
"Gintaro” įkūrėjas — va
dovas emeritus — Zigmas
Lapinas ir toliau harmoni
zuoja orkestrui muziką, o

MM /uperior/aving/
ASSOCIATION
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ, INDĖLIUS

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

ČEKIU SASKAITA

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5/4% palūkanų

• OHIO AUTO BODY,
savininkas Jonas Švarcas,
35571 Vine St., Eastlake,
Ohio 44094, sąžiningai ir
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš
nelaimės vietos pašaukius,
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
/uperior Zoving/
Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street, Cleveland, Ohio

HOUSE FOR SALE

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 uždaryta.

patarimais yra nepamaino
mas ramstis Ansamblio gy
venime. Ansamblio vadovė
yra Rasa Lukoševičiūtė.
Rasa taipgi moko ir tauti
nius šokius. Ina Kličienė
moko dainas, Algis Lapinas
— ork estrą ir Andrius La
pinas — "Gintarėlį”. Admi
nistracinius ir techniškuo
sius reikalus tvarko penkių
ai’ septynių asmenų "Ginta
ro” Tėvų Komitetas. Nuo
pat įsikūrimo "Gintaras”
dirba ir repetuoja Aušros
Vartų parapijos salėje ir
pas Nekaltai Pradėtosios
Marijos Seseles.
Ansamblis išleido plokš
telę ”Kui- gintaras .. .”, ku
rios kaina 10 dol. Plokštelė
yra įvairi, nenuobodi, pro
grama gerai sukomponuota
ir išklausius pasidaro gaila,
kad jau pasibaigė.
Plokštelės platinimą ko
ordinuoja Irena Lukoševi
čienė, 479 Bourbonnais, La
Šalie, P. Q. H8R 2Z2, Canada, tel. (514) 366-1210.

gĮ

l’Ą bungalovv on Mohawk
Avė., twoo bendrooms, refinished wood floors, garage, new paint inside and
out, movė in condition. Asking 44,900. Call: 383-8346.(30-31)

Kreipiamės į visus spau
dos kioskus, krautuves, lai
kraščius, radijo valandėles
ir pavienius lietuvišku reik
menų platintojus susidomė
ti plokštelės ”Kur ginta
rais .. .” pardavimu ir pla
tinimu.
Kviečiami visi — jauni ir
pagyvenę, įsigyti pirmąja
Montrealio lietuvių Jauni
mo Ansamblio "GINTARO”
plokštelę. Tuo praturtinsit
lietuviškos kultūros lobį sa
vo pastogėje.
(ii)

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _
• 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 5 D. Juozapavi
čiaus šaulių kuopos gegužinė
prie ežero Landseer gatvės
gale.

• RUGSĖJO 11 D. Šv. Jur
gio parapijos koncertas ir ba
lius parapijos salėje.
• RUGSĖJO 12 D. Šv. Jur
gio parapijoje Šilinės šventė. ■
Specialios pamaldos ir proce
sija prie Dievo Motinos grotos
parapijos sode.
• RUGSĖJO 18 D. Abitu
rientų.balius, Lietuvių Namuo
se. Rengia LB Ohio Apygarda.

• RUGSĖJO 19 D. LB Ohio
apygardos suvažiavimas.
• RUGSĖJO 25 D. Vasarą
palydint — Neringos skaučių
tunto balius Lietuvių Namuose.
• SPALIO 2 D. Tabaltiečių
vakaras. Ruošia Amerikos Lie
tuvių Taryba, Latvių Sąjunga
ir Estų Taryba.

Nr. 30 — 14
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Neringos tunto skautės stovykloje,.

3900 DOLERIŲ Už
MOKSLO VEIKALĄ
JAV LB Kultūros taryba
1982 metų Lietuvių Bend
ruomenės Literatūros pre
miją skirs už 1981 ir 1982
metais išleistus lituanisti
nės tematikos humanitari
nio turinio mokslo veikalus
arba eseistinių straipsnių
rinkinius.
1. Premijos siekti gali ir
nespausdinti veikalai, rank
raščiai, nesvarbu, kada pa
rašyti.
2. Premijai bus priimami
ne tik lietuvių, bet ir anglų
kalba parašyti veikalai.
3. Paskutinė data veika
lams įteikti — 1982 m.
gruodžio 31 d.
4. Pageidautina, kad ran
kraštiniai veikalai būtų pa
rašyti mašinėle. Tačiau bus
priimami ir lengvai išskai
tomi ranka rašyti veikalai.

Paukštyčių pastovyklės "Lopšinė” Rako stovykloje dalyvės su vadove s. D. Puodžiūniene.

5. Kiekvieno rankraščio
pakanka atsiųsti po vieną
nuorašą,
bet kiekvieno
spausdinto veikalo siunčia
ma po penkias knygas. Jas,
jei norės, pasiliks vertinimo
komisijos nariai. Visi rank
raščiai bus grąžinami jų au
toriams.
6. Apie gautas siuntas
bus pranešta siuntėjams.
Už paštuose užkliuvusias ar
dingusias siuntas Kultūros
taryba neatsako. Jų ieškoji
mu rūpinasi patys siuntėjai.
7. Priek kiekvieno veika
lo pridedamas lydraštis su
autoriaus pavarde, adresu
ir telefono numeriu. Premi
jos siekti gali viso pasaulio
lietuvių išeivijos kūrėjai.
8. Vertinimo komisija bus
paskelbta vėliau.
Pastaba. Lietuvių Bend
ruomenės literatūros premi
ja už grožine kūrybą bus
teikiama 1983 m. už 1982 ir
1983 metais spausdintus
veikalus arba už bet kada
parašytus rankraščius.
1982 metų mokslo premi
jos siekiančius veikalus
siųsti Vertinimo komisijos
pirmininko adresu1: Dr. Kęs
tutis Keblys, 16349 Addison, Southfield, Mi. 48075.
JAV LB KULTŪROS
TARYBOS DRAMOS
KONKURSAS

Premija: 2000 dolerių.
Mecenatas Lietuvių Fondas.
1. Konkurse gali dalyvau
ti viso pasaulio lietuvių iš
eivijos rašytojai.
2. Drama savo kalba, vei
kėjų skaičium, dekoracijo
mis; scenos reikmenimis tu
ri tikti išeivijos mėgėjų te
atrams vaidinti bei gastro
liuoti.
3. Pageidautina, kad ran
kraščiai būtų rašyti mašinė
le, bet bus svarstomi ir aiš
kiai ranka rašyti kūriniai.
4. Rankraščiai pasirašomi
slapyvardžiais. Tas pats sla
pyvardis užrašomas ant už
lipinto voko, j kurį Įdeda
mas lapelis su tikrąja auto
riaus pavarde, adresu ir te
lefono numeriu.
5. Paskutinė data rank
raščiams atsiųsti — 1983
m. kovo 31 d.
6. JAV LB Kultūros ta
ryba trejus metus pasiliks
išskirtinę teisę konkursą
laimėjusią dramą leisti vai
dinti lietuvių išeivijos teat
rams. Po trejų metų auto
riui grąžinamos visos teisės.
7. Vertinimo komisija:
pirm. Stasė Kelečienė (3352
So. Halsted St., Chicago, III.
60608), K. Bradūnas, J. Dikinis, D. Lapinskas ir A.
Valeška.
8. Rankraščius siųsti Ver
tinimo komisijos pirminin
kės adresu.
JAV LB Kultūros
taryba

Laimėjus konkursą Dainos stovykloje Rakė: D. Tallat-Kelpšaitė, J. Bederytė, A. Butkutė. Gilumoje R. Nasvytytė ir R.
Apanavičiūtė.

JEI .11 MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182
DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat
atliekam dailidės daiLuš.
MARTINS ir GUNARS KAULINS

Lakewood, Ohio

Galvosūkio

sprendimas
Neringos tunto sesės grįžtant iš stovyklos geroje nuotai
koje. R. Nasvytytė, R. Apanavičiūtė, J. Bederytė ir gilumoje
A. Butkutė ir J. Minkūnaitė.

Pėdos atitinka trečiame lan
gelyje.

1982 nu rugpiūčio 5 d.
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• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street,
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų,
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro,
plokštelių, audinių, knygų ir
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

LIETUVIŲ KLUBO GEGUŽINĖ
CLEVELANDE IR
APYLINKĖJE
KANKLININKĖS
FESTIVALYJE
Old World Plaza festiva
lio programoje rugpiūčio 7,
šeštadienį, 8 vai. 30 min.
vak. didžiojoje palapinėje
Jackshaw aikštėje Onos Mi
kulskienės kanklininkių or
kestro sekstetas atliks
kanklių muzikos koncertą.
Sekstete dalyvauja pačios
jauniausios mūsų žymiosios
kanklių mokytojos kankli
ninkės.
šeštadienio programoje
taip pat pasirodys ir jaunas
akordeonistas Rimas Biliū
nas.
Lietuviai kviečiami daly
vauti šeštadienio vakaro
programoje. Įėjimas vi
siems laisvas.

• Neringos ir Pilėnų tun
tų skautės ir skautai, pralei
dę 2 savaites Rako stovyk
loje, Michigane, kartu su
Chicagos skautais, liepos 24
d. patenkinti ir linksmi gri
žo namo.
Vasaros sezoną jie baigs
savaitgalio išvyka rugpiū
čio 20-22 d. d. prie Cleve
lando Belden stovyklavie
tėje.
MUZIKOS KONKURSAS FESTIVALIS

JAV LB Kultūros taryba
kviečia lietuvių išeivijos
jaunus talentus dalyvauti
muzikos konkurse lapkričio
13 d., Dievo Motinos parapi
jos auditorijoje, Clevelande.
Konkurse gali dalyvauti
vokalistai, pianistai ir ins
trumentalistai. Dalyvių am
žius — 16 iki 30 metų.
Registruojantis prašome
atsiųsti trumpą biografiją
ir pavyzdinę garso juostą.
Registracija vyks iki spalio
1 d. Dėl informacijos ir re
gistracijos kreiptis: And
rius Kuprevičius, 2166 N
St. Jame Pkwy., Cleveland

SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO 15
Austrų sodyboje (EOUV CLUB),
8636 PEKIN RD., RUSSELL TWP.,

prie gražaus ežerėlio.
Nariams įėjimas veltui, svečiams $ 1.00.
Vaikams vaisvandeniai ir eolą veltui.
Suaugusiems alus nemokamai. Žaidi
mai dideliems ir mažiems, prizai laimėto
jams Visus linksmins Giniaus Mačio or
kestras. Gegužinės pradžia 1 2 vai., pabai
ga su daina ”Eisim broliukai namo” — 6
vai. vak.
VISI KELIAI VEDA I LIETUVIŲ KLUBO GEGUŽINĘ.

20,000 FESTIVALYJE IR PARADE
Visi pasiruošę linksmai
atšvęsti Old World Plaza —
E. 185 gatvės festivalį, ku
rio atidarymas įvyks tre
čiadienį, rugpiūčio 4, 6 vai.
45 min. vak. didžiojoje pa
lapinėje Jackshaw aikštėje.
Dalyvaus Clevelando meras
Geo. Voinovičius, Euclido
meras Tony Giunta, televi
zijos komentatorė Dorothy
Fuldheim. Slovėnė Cecilija
Dolgan giedos JAV himną.
Po oficialios programos su
skambės geriausi orkestrai:
Vengrų smuiko karaliaus
Joška Raab, Kanados polkų
karaliaus Walter Ostanek ir
Amerikos polkų karaliaus
Frank Yankovic.
Rugpiūčio 5, 6 ir 7 kiek
vieną vakarą pasirodys šo
kėjų grupės ir garsūs šokių
orkestrai.
Lietuvių klubas nuo rug
piūčio 5 iki rugpiūčio 7
kiekvieną dieną nuo 12 vai.
iki 10 vai. vak. Jackshaw
aikštėje ir prie Lietuvių na
mų turės valgių stalus, par
davinės girą ir skanėstus
bei pyragus, šeimininkės,
vadovaujamos Kristinos Bi
liūnienės, jau ištisą savaite

Hts., Ohio 44106, tel. (216
321-1710.

ruošėsi skaniai pavalgydinti
tūkstančius festivalio sve
čių.

Pagrindinėje aikštėje prie
didžiosios palapinės bus lie
tuviškas namelis, kurį iš
Bostono atveža Gintaras
Karosas. Jame bus parduo
dami lietuviški suvenyrai ir
lipinukai.
Sekmadienį, rugpiūčio 8,
1 vai.. 30 min. įvyks festi
valio paradas. Jis prasidės
šv. Juozapo gimnazijos aik
štėje ir žygiuos E. 185 gat
ve iki Neff Road. Prie Lie
tuvių namų teisėjų komisi
ja stebės parados flotus ir
paskirs prizus už originalu
mą, už gražumą, skirs pri
zus gražiausiai pasirodžiu
siai grupei ir geriausiam
parade žygiuojančiam or
kestrui. Lietuvišką flotą te
ma ”Vargo mokykla” pagal
Rimšos skulptūrą daro Pet
ras Maželis. Parade žygiuos
Grandinėlės, skaučių, skau
tų ir ateitininkų jaunimas,
LB pirmininkas, Lietuvių
klubo ir namų vadovybė.
Visi lietuviai kviečiami
festivalio dienomis aplanky
ti E. 185 gatvę, Lietuvių
klubą ir Gintaro restoraną,
o parado metu susitelkime
prie Lietuviu namų pama
tyti gražiai žygiuojantį mū-
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FINANCIAL AID AND SCHOLARSHIPS AVAILABLE FOR COLLEGE
OR TRADE SCHOOLS. LOCAl COMPUTER SERVICE
PRODUCES A
LĮST OF SCHOLARSHIPS WHICH
YOU
QUALIFY FOR.
RESULTS
GUARRANTEED. FOR FREE 1NFORMATION WR1TE: STUDENT SCHOLARSH1P SERVICES OF CLEVE
LAND. DEPT. 25, P. O. BOX 91861,
CLEVELAND, OHIO 44101. (29-311

AMBER STUDIOS, mc.

su jaunimą ir "Vargo mo
kyklos” flotą.
Po parado visi lietuviško
floto talkininkai ir festiva
lio darbininkai bei festiva
lio vyr. komitetas renkasi
į Lietuvių namų žemutinę
salę vaišėm.
Kadangi etomis dienomis
Clevelande nėra jokių di
desnių įvykiu, tai tikimasi,
kad E. 185 gatvės festivaly
je dalyvaus nuo 10,000 iki
20,000 žmonių.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS
REALTY, 31715 Vine St.,
Willowick, Ohio 41094. Tel.
943-0910.
Location Realty, 960 E.
185 St. New listing on Hiller
off E. 185 St. Attractive
two bedroom, brick bungolow, tudor style, large kitchen, dining room and bedroms. Oversized two car
garage. Walk to shoping
and bus line. Low 50,000.
Call: Pete Ropos
531-8788 or 531-4891
HOUSEKEEPER

Live i n if possible, family
i n Gatės Mills. Country setting, salary negotiable. RePARDUODAMAS NAMAS
rcrences reąuired. Respond
Mūrinis dviejų šeimų na to P. O. Bok 87, Gatės Mills.
(29-30)
mas Euclide, dviejų miega
mųjų butas. Parduoda savi
ninkas. Kaina $79,900. Sa
Skaitykit ir platinkit
vininkas finansuoja, telef.:
DIRVA
4
261-1546.
(30-31)

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

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

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

DIRVA
TAUTININKŲ GEGUŽINĖ
POCIŲ SODYBOJE
A.L.T. S-gos East Chica
gos skyrius š. m. rugpiūčio
mėn. 21 d.., šeštadienį ruo
šia gegužinę pas Kazimierą
ir Eleną Pocius, Beverly
Shores, lnd.
Visi kviečiami atvažiuoti,
praleisti popietę prie ežero
ir atsigauti senų ąžuolų pa
vėsyje.
East Chicagos skyriaus
valdybą šiais metais suda
ro: pirm. K. Pocius, ižd. B.
Turkevičius ir sekr. T. Mečkauskas.

200 DOL. DIRVAI
PAREMTI

Š. m. liepos 24 d. Union
Pier Mich. Lietuvių Namuo
se grupė iniciatorių suruo
šė gegužinę-vakarą Dirvai
paremti. Po dienos karščių
susirinkę svečiai galėjo at
sigaivinti prie baro pašokti
prie gražios Ą. Stelmoko
muzikos ir kartu paremti

lietuvišką spaudą. Svečių
tarpe matėsi A.L.T. S-gos
pirm. V. Mažeika su ponia,
Vilties Draugijos vicepirm.
J. Jurkūnas su ponia, P.
Vėbra ir kiti. Dalyvavo apie
100 Dirvos rėmėjų iš Union
Pier, Chicagos, Merrillville,
Beverly Shores ir kitų vie
tovių.
Svečiai, o atrodo, nema
žiau ir patys rengėjai turė
jo malonią staigmeną, kai
viešnios iš Chicagos, Aldona
Buntinaitė padainavo kele
tą dainų, o Lilija šleiterytė
jai akompanavo. Į reper
tuarą buvo įtrauktos sekan
čios dainos: O, Tėvyne ma
noji, muz. Salomėja čekienė, Sakiau mergytei, liau
dies daina, harm. J. Kamaitis, Laumių daina, muz. ir
žodžiai iš Vydūno "Pasiilgi
mas Veldėtojo”, Rūta, žo
džiai K. Binkio, muz. J.
Gruodžio. Menininkės buvo
labai šiltai publikos priim
tos, kad net turėjo padai
nuoti priedo: ”Viena line-

Mylimo tėvo netekus,

LIETUVOS GENERALINĮ. KONSULĄ

VYTAUTĄ ČEKANAUSKĄ
su šeima giliai užjaučiame

Dr. Juozas ir Giedra Gudauskai

liūs sėjau”, muz. V. Banai
čio. Jos buvo apdovanotos
gėlėmis, ši programa buvo
atlikta be jokio honoraro
Dirvai paremti.
Reikia pastebėti, kad to
kie parengimai vasarvietė
se yra naudingi dviem atvežais — vasarotojams suda
ro pramogą, o lietuviškoms
institucijoms atneša pąramą.
šio vakaro iniciatoriais
buvo salės savininkas V.
Petrauskas ir A.L.T. S-gos
East Chicagos skyriaus
pirm, ir Vilties Draugijos
vicepirm. K. Pocius. Talki
ninkų tarpe matėsi Mečkauskų šeima, Iz. Tavaras,
R. Arbienė ir kiti. Paveiks
lus loterijai padovanojo
dail. J. Paukštienė ir Lau
cius, savo mirusios žmonos
kūrinį, kaipo atm. įnašą
Dirvai paremti.
Toje pačioje salėje numa
tomi sekantys parengimai:
Sol. Alg. Brazio koncertas—
pasiuntinybės Rūmų remon
tui, rugpiūčio 7 d. Br. Kvik
lio "Lietuvos Bažnyčios”
knygų išleidimui, rugsėjo 4
d.
(tm)

• Viktoras Karosas, 72 m.
amž., po ilgos ir sunkios li
gos (kepenų vėžys), liepos
24 d., mirė Cicero ligoninė
je. Velionis buvo lietuvių
reformatų kuratorijos na
rys, žurnalo "Mūsų spar
nai” bendradarbis ir laik
raščio "Naujienos” redakci
jos narys. Palaidotas liepos
28 d. Lietuvių Tautinėse
kapinėse, Chicagoje.
• Jonas Pakalka, koope
ratininkas, Nepr. Lietuvos
steigiamajame seime atsto
vavęs socialdemokratus, vė
liau įsijungęs į Paramos
kooperatyvo vadovybę su
laukęs 88 m. amž., mirė lie
pos 26 d. New Yorke..

IDEALI VIETA GYVENTI LIETUVIAMS!

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

Du miegamieji, lVi 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
• Vilius Bražėnas, laik
raštininkas ir visuomeninkas, su antikomunizmo pa
skaitomis dalyvavęs India
nos ir Washington John
Birch jaunimo stovyklose,
dabar vėl išvyko į Montana
kalnus ir Wisconsin John
Birch jaunimo stovyklas,
šią vasarą jis kalbėjo 5-se
JBS jaunimo stovyklose.
Visur jo kalbomis susido
mėjimas didelis. Jis džiau
giasi, kad savo patirtimi
apie komunizmą, galįs pasi
dalinti su amerikiečių jau
nimu.
• Tonu Parming, estų
mokslininkas iš Marylando
universiteto, kuris šiuo me
tu rašo knygą apie devynio
likto ir dvidešimto amžiaus
pabaltiečių sąjūdį Ameriko

je, skaitys paskaitą tą pa
čia temą per Pabaltiečių
jaunimo kongresą rugpiūčio
19-22 d. d., Long Island, N.
Y. Dėl informacijų kreiptis
pas Vidmantą Rukšį, 305
Arch St., Delrari, N. J.
08075, telefonu (609) 4613482.

• Pabaltiečių jaunimo
kongreso rengimo komitete
lietuvius atstovauja Jauni
mo Sąjungos Philadelphijos
skyriaus nariai. Registraci
ją praveda Vidmantas Rukšys ir Vytas Volertas Jr.
Informaciją tvarko Aušra
Gečytė.
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

JAU IŠĖJO Iš
SPAUDOS

ROMUALDO
SPALIO

Brangiam tėveliui
A. A.

JONUI ČEKANAUSKUI
mirus, sūnui Lietuvos Generaliniam Konsu

lui VYTAUTUI ir žmonai JANINAI ČEKA

NAUSKAMS, anūkėms DAIVAI, RITAI ir
VIDAI reiškiame nuoširdžią užuojautą

Albina ir Vladas Petukauskai

A. A.

ANTANUI

CUKURUI

mirus, jo žmonai JANINAI, seseriai agr.
STASEI ir jos vyrui agr. V. TALLAT-KELPŠAMS, jų vaikams, švogeriui agr. BR. DŪ
DAI ir jo šeimai, pusbroliui Dr. ENGENIJUI
STONIKUI su šeima bei kitiems giminėms
nuoširdžią užuojautą reiškia
Stefanija Rudokienė
I. V. Kasniūnai
A. K. šimuliai
J. Turčinskas
J. Jurevičius

ATSIŠAUKIMAS Į
FILISTERIUS SKAUTUS
IR SKAUTES

RINKTINĖS

Kas trys metus yra ren
kamos visokiariopos skautų
sąjungos padalinių valdy
bos. Atėjo laikas ir mums
tai padaryti. Dabartinės Fi
listerių Skautų Sąjungos
Centro Valdybos ir Rinki
minės Komisijos vardu
kviečiu visus brolius ir se
ses filisterius, kur tik be
būtumėt dalyvauti šiose
rinkimuose. Biuletenį Nr. 1
išsiuntinėjome virš trim
šimtams narių. Siuntėme
visiems kurių adresus turė
jome, nors iš daugelio jau
ilgai nesame girdėję. Prisi
minkime kadaise padarytus
pasižadėjimus, ypač palai
kyti ryšį su savo vadovybe
kokia ji bebūtų. Jūsų daly
vavimas yra būtinas; Jūsų
kandidatūros yra laukia
mos, o bet koks atsiliepimas
mus visus čia rašančius pra
džiugins. Rinkiminiais rei
kalais kreipkitės į Komisi
jos pirmininką — Kęstutį
Ječių, 1310 Wayside Dr.,
Vilią Park, III. 60181.

Knygoje dešimt no

NOVELĖS
velių. Kaina 8 dol.
Išleido Viltis.
”R. Spalio įgudimas valdyti novelės formą ir atsklei
džiamos rimtos problemos naują jo knygą padaro vertą
dėmesio. Išeivijos lietuvių literatūra praturtėjo dar viena
gera knyga.”
PR. NAUJOKAITIS
Tėviškės žiburiai Nr. 30

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

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu 8 dol. ii- prašau atsiųsti R. Spalio knyga —
RINKTINĖS NOVELĖS.

Pavardė ir vardas..... ...........

....................... .....

Adresas .............. .................................. ........ .................

