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PO VISŲ CEREMONIJŲ
Kas slypi pasikeitimo užkulisiuose?
Vytautas Meškauskas
Niekas negalėtų man pri
kišti optimizmo ir entuziaz
mo pertekliaus, laikyčiau sa
ve daugiau vadinamos Murphy aksiomas pasekėju: ‘Jei
kas gali nepasisekti, taip ir
įvyks!’ - ne tik savo asmeniš
kam, bet ir tautos gyvenime.
Nepaisant tokio skepticizmo,
paskutinė mano viešnagė Washingtone sukėlė optimizmo.
Mūsų tarp įsivyravusi ‘pri
vati’ pažiūra skelbia, kad JAV
valdžia, nepaisant periodinių
politikų priešrinkiminių pareiš
kimų, mūsų problemas mie
liausiai užmirštų. Taip galvo
jant, prezidento Reagano iš
leistos dvi oficialios proklama
cijos - skelbiant birželio 14-tą
Pabaltės Diena ir liepos 19-tą
Pavergtųjų Tautų Diena, bei
jas palydėjusias jo kalbas,
apie kurias jau buvome pra
nešę - paliko malonios staig
menos įspūdį. Neatrodo, kad
šį kartą administracija norėtų
tas proklamacijas ir kalbas
apriboti tik mūsų pasitenki
nimu. Ir tai ne vieno mano
nuomonė.
Lietuvos oficialus atstovas
dr. S. Bačkis, su visu pridera
mu diplomatiniu santūrumu,
sakosi neprisimenąs tokio ma
lonaus oficialių pareigūnų atsinešimo. Jau pats faktas, kad
Valstybės D-tas rado reikalo
oficialiai paskelbti apie Balti
jos valstybių diplomatinių at
stovų priėmimą - jų pripaži
nimo 60 metų sukakties proga
- ir pakartotinas pareiškimas,
kad JAV nepripažįsta jų įjun
gimo - kalba už save.

Tiesa, tai nerado didesnio
atgarsio spaudoje - nieko ne
rasi N.Y. Times ar Washington Post. Yra svarbesnių įvy
kių, tačiau, kad akylesniems
žurnalistams tai buvo pasikei
timas, galima pastebėti iš jų
klausimų Valstybės D-to kas
dieninėje spaudos konferenci
joje. Kai liepos 28 d. oficialus
departamento nuomonės reiš
kėjas Dean Fisher pareiškė,
kad JAV niekados nepripažino
Baltijos valstybių įjungimo,
Washington Times praneši
mu, vienas seniai prie depar
tamento akredituotas kores
pondentas pastebėjo, kad toks
pareiškimas buvęs įprastas
anksčiau, bet iki dabar jau
daugelį metų nebepraktikuo
jamas. Fisheris atsakė, kad
‘senų tradicijų atgaivinimas
kartais gali būti naudingas.
(... perhaps there is something
to be said for restoration of old
traditions.) Pagal kitus šalti
nius, Fisheris dar pridūręs,
kad atstatymas prieš okupaci
ją buvusios padėties būtų la
bai malonus.
Ir VLIKo pirmininkas dr.
K. Bobelis pastebėjo Baltųjų
Rūmų ir visos administracijos
laikysenos pasikeitimą į simpatingesnę mums pusę. Anot
jo, pasikeitimas prasidėjo su
Helsinkio sutartimi, kurią jis
laiko labai naudinga ta pras
me, kad be jos šiuo metu ne
būtų jokio forumo, kur galima
būtų kelti mūsų reikalus. Jis
taip pat pastebėjęs, kad JAV
(Nukelta į 2 psl.)

Dirvos novelės premija paskirta
Anatolijui Kairiui
DIRVOS NOVELĖS
konkurso premijai skirti jury komisija: pirmininkas
Balys A u g i na s , nariai
Vytautas Gedgaudas
ir Aleksas L a i k ū n a s
savo posėdyje 1982 m. rug
piūčio mėn. 8 d. iš konkur
sui atsiųstų keturiolika
rankraščių vienbalsiai nuta
rė premijuoti kaip geriau
sią Vaidilos slapy
vardžiu pasirašytą kūrinį
VAIDILUTĖ.
Atidarius voką, paiškėjo, kad šios novelės auto
rius yra Anatolijus
KAIRYS, gyvenantis
Chicagoje; Jam skiriama
šešių šimtų (600)
dolerių premija, kurios me
cenatas yra SIMAS
KAŠELIONIS.
Autoriaus pasirinktai no
velei vardas VAIDILUTĖ
suponuoja tarsi klasiškąjį
q u i pro q u o žaidimą :
antraštės alegoriją. Ji sim
bolizuoja veikalo herojės
vardą, jos vienuolės pašau
kimą, jos liūdną likimą ir
jos šeimos tragediją.
Novelei fonas yra dažno
mūsų rašytojo mėgiamas
šaltinis — pokario Vokieti
ja, stovyklinis metas. Šioje
aplinkoje ir plėtojasi epizo
diniai raizgus siužetas. Au
torius sugeba fabulos įvy
kius papasakoti ne trafare
tiškai, bet sukurdamas ori
ginalias ir įdomias situaci-

Laureatas Anatolijus Kairys

jas. Raizgi istorija suma
niai ir išradingai supinta.
Veikalo instrygos siūlas
painiojamas tokiais maz
gais, jog kartais atrodo, kad
jis neišlaikys to viso dra
minio krūvio, kuriuo pasa
kojimas yra apkrautas. Ta
čiau autoriaus talento siū
las, jo išradingumo dėka —
nenutrūksta.
Veikėjų filosofiją nėra
lėkšta ,bet žyminti jų inte
lektualinį subrendimą. Ir ji
cementuoja pagrindinį kūri
nio pastatą, ir yra ašis ant
kurios sukasi veiksmas. Si
tuacijos yra pagrįstos ir gy
venimiškos. Netgi "nuvaini
kuotos vaidilutės" — išprie
vartautos vienuolės tipas ir
motyvacija yra reali ir įti
kinanti.
Savo sukirpimu novelė

yra psichologinė su stipriu
dramatizmo atspalviu, kar
tais net savo įtampa artė
janti j situacinę dramą.
Novelė vertintina dėl sa
vo šviesaus idealizmo ir ti
kėjimo į gėrį. Skaidrus ro
mantizmas ii’ lyrinis kolori
tas yra tarsi ta aureolė, po
kuria pasislepia novelės vei
kėjai. Romantiniai gražūs
gamtos paveikslai gražiai
užbaigia abiejų veikėjų vi
dinės kančios kovą, vaini
kuodami bendro gyvenimo
žingsnius pergale gamtos
stichijoje, ateities iliuzijų
ekstazėje.
Dėl visų minėtų ypatybių,
novelė VAIDILUTĖ komisi
jos sprendimu pripažinta
kaip geriausia iš visų at
siųstųjų ir jai skiriama
Dirvos premija.

Lietuvoje prasidėjęs spaudimas
iššaukia nepasitenkinimą

Jungtinio pabaltiečių komiteto suruoštame Lietuvos, Latvijos, Estijos de jure pripažinimo
60 m. sukakties minėjime, Washingtone, Atstovų rūmuose, liepos 28 d. Iš kairės: kun. J. Pruns
kis, JAV delegacijos Madrido konferencijoje pirmininkas dr. M. Kampelman su gautu adresu
ir dr. L. Kriaučeliūnas.

Paskutiniu metu, sustip
rėjus tautinei ir religinei
kovai Lietuvoje, režimas,
stengdamasis susirasti dau
giau sau talkininkų, grie
biasi įvairiausių metodų,
kad priverstų žmones dirbti
saugumo naudai. Prievarta
ir šantažu verbuojamas
saugumo darbui jaunimas.
Dažnai verbuojami tie vai
kinai ir merginos, kurie da
lyvauja tautinėje ir religi
nėje veikloje (kraštotyri

ninkai, Eucharistijos bičiu
liai, eisenų į Šiluvą dalyviai
ir kt.). Jeigu jaunuolis ne
pakankamai tvirtas, tai jis
pasiduoda saugumo šanta
žui ir sutinka teikti žinias.
Sustiprėjo spaudimas ir
prieš tokius lojalius sovie
tinius piliečius, kaip įstaigų
partinių organizacijų sekre
torius, partorgus, propagan
distus, "žinijos” draugijos
darbuotojus. Saugumiečiai
(Nukelta į 3 psl.)
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SAVfflTIHĖ POlITip^į^
60 metų Lietuvos pripažinimo minėjimas pagal liepos 28 d.
Congressional Record: laiškas Brežnevui. - Įstatyminis
patvarkymas dėl terminų žemėlapiuose. - Generolo
J.K. Singlaub įspėjimas.
Lietuviui skaitytojui 1982
m. liepos 28 dienos CON
GRESSIONAL RECORD —
ar kaip mes sakytumėm:
kelių šimtų didelio formato
(8,5”xll”) puslapių proto
kolas, turi eilę malonių
staigmenų. Baltijos valsty-.
bių 60 m. pripažinimo pa
minėjimui tą dieną Atstovų

Po visų
ceremonijų...
(Atkelta iš 1 psl.J
delegacijai užėmus kietesnę li
niją, tai padarė įspūdžio, bei
susilaukė pakartojimo ir kitų
tos sutarties signatarų tarpe.
Europos valstybių pareigū
nai - ir ne tik tos sutarties rė
muose - maloniau kalbėję jo
vizitų Europoje proga, negu
anksčiau. JAV politikos pasi
keitimo įtaka dr. Bobelis pa
stebėjo ir kalbėdamasis su Aus
tralijos pareigūnais neseno vi
zito ten proga.
Kas kaltas dėl tokio pasikei
timo? Visų pirma, tokia lai
kysena sunku būtų pavadinti
tikru pasikeitimu. Oficialiai
Lietuvos pavergimo JAV nie
kados nepripažino, tačiau ne
rado reikalo to iškelti ar pa
brėžti. Greičiau galima buvo
įžiūrėti tendenciją tai užmirš
ti. Be abejo, prisiminimui pa
dėjo invazija į Afganistaną,
taip sukrėtusi prezidentą Carterį, ir paskui - įvykiai Lekijoje. Daugiausiai tačiau pri
sidėjo asmeninės Reagano pa
žiūros, kurias šiaip ar taip turi
sekti ir mažesni pareigūnai ...
Mes jau buvome pastebėję,
kad priešbolševikinės Reaga
no asmeniškos nuotaikos ir re
torika, susidūrusios su gyveni
mo realybe - kuri, daugumos
Amerikos politikų nuomone,
reikalauja susitarimo su sovie
tais, nes alternatyva tam ne
priimtina - negali pilnai išsi
reikšti praktiškos užsienio po
litikos ėjimuose. Geriausias
tam pavyzdys yra sutikimas
parduoti sovietams grūdus,
nors - priešingai daugumos pa
tarėjų nuomonei - Reaganas
stengiasi sukliudyti tiesimui
dujų vamzdžių iš Sibiro į Va
karų Europą, nors tas ir ken
kia Amerikos firmoms. Tokiu
būdu galima išvesti, kad Rea
ganas, kurio rankos yra suvar
žytos grūdų pardavime — per
daug rinkėjų yra tuo suintere
suoti ir kitose srityse, k. a. jis
buvo priverstas pradėti dery
bas su sovietais dėl nusiginklavimodar prieš JAV pradedant
atsiginkluoti - su malonumu
pasinaudojo proga pakalbėti
apie senas sovietų nuodėmes,
už ką susilaukė ne barnių, bet
nuoširdaus pritarimo.
Kitaip sakant, mūsų intere
sai, kaip mes juos suprantame
išeivijoje, sutapo su didžiųjų
JAV itneresais. viena kregždė
nereiškia pavasario, bet vis
tiek atneša vilties.

Rūmuose buvo skirta 60 mi
nučių. Pirmiausiai buvo nu
tarta, kad kongresmanai tu
ri dar 5 darbo dienas pa
keisti ar papildyti savo ta
proga padarytus pareiški
mus. (Pagal taisykles kon
greso atstovai gali prašyti
j protokolą Įnešti ir ne žo
džiu padarytus pareiškimus,
kurie tuo atveju jų pradžio
je ir gale atžymi stamboku
juodu rutuliuku.
Minėjimą, gavęs balsą,
pradėjo P e n n s y lvanijos
kongresmanas Dougherty,
kuris trumpai atpasakojęs
nepriklausomų Baltijos val
stybių istoriją, pasiūlė re
zoliuciją Nr. 526, kuri pa
kartoja JAV pripažinimą.
Jos paskutinė pastraipa
konstatuoja:
"Atstovų Rūmai patvirti
na savo Įsipareigojimą (its
commitment) Baltijos Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos
vyriausybių laisvei ir nepri
klausomybei bei remia JAV
administraciją tų vyriausy
bių besitęsiantį pripažini
mą”.
Rezoliucija buvo pasiūly
ta 44 atstovų vardu, kiti sa
vo prisidėjimą gali pareikš
ti vėliau. Ats. Dougherty
taip pat pranešė, kad jis
Įnešė į Gynybos Departa
mento išlaidų sąmatos įsta
tymą reikalavimą, kad Bal
tijos valstybės kariniuose
žemėlapiuose būtų atžymė
tos kaip nepriklausomos
valstybės, o ne Sovietų Są
jungos teritorijos. Pagal tą
įstatymą, Departamentas
negalės pirkti žemėlapių,
kuriuose to nesilaikoma, kas
praktiškai verčia beveik vi
sus žemėlapių leidėjus lai
kytis tos taisyklės. Pats pa
siūlymas, kuris Atstovų Rū
mų buvo priimtas, skamba
taip:
”Sec. 902. Paskirtos lėšos
negali būti panaudotos pa
ruošti, pagaminti ar nu
pirkti žemėlapius, rodančius
Tarybinių Socialistinių Res
publikų Sąjungą, kurie
(1) neparodo Estijos,
Latvijos ir Lietuvos geogra
finių ribų ir jų neatžvmi
tais vardais:
(2) neturi pastabos "So
vietų okupuota” po kiekvie
nu tų vardų:
(3) neturi netoli Baltijos
kraštų sekančios pastabos:
”JAV vyriausybė nepripa
žįsta Estijos, Latvijos ir
Lietuvos įjungimo į sovietų
Sąjungą.”
Kitas Atstovų Rūmų Bal
tijos ir Ukrainos laikino (ad
hoc) komiteto pirmininkas
ats. Donnelly į protokolą
įnešė kongreso laiško Brež
nevui tekstą.

Laiškas po įžanginės dalies
baigiamas:
”Mes, žemiau pasirašę
Atstovų Rūmų ir Senato na
riai tvirtai remiame mūsų
v y r i ausybės besitęsiantį
laisvų ir teisėtų Estijos,
Latvijos ir Lietuvos vyriau
sybių pripažinimą. Ryšiai
tarp Amerikos ir Baltijos
valstybių tautų yra stiprūs
ir nesibaigia, šios 60 metų
sukakties proga mes reika
laujame (reissue the call)
tuojau baigti Sovietų Są
jungos Baltijos valstybių
okupaciją, laukdami laisvės
atstatymo Baltijos valsty
bėse.”
šalia to, protokole apstu
kitų atstovų pareiškimų,
kurių eilė dar padidės, nes,
kaip jau pastebėjome, kon
gresmanai dar turi 5 die
nas pareiškimams pridėti.
Ats. Annunzio pakartojo sa
vo birželio 1 d. įneštą rezo
liuciją, kuri abiems Kon
greso rūmams pritarus vir
to įstatyminiu įpareigoji
mu — Public Law 97-196.
Rezoliucija prezidentas pra
šomas ir įgaliojamas pa
skelbti birželio 14 — Balti
jos Laisvės Diena ir išleis
ti atitinkamą proklamaciją
minėjimui KASMET (annual. Tas "ANNŲAL” kaž
kaip dingo iš prezidento
proklamacijos. Ten įsakmiai
kalbama tik apie 1982 metų
[birželio 14 dieną. (Apie tai
jau buvo rašyta "Iš kitos
pusės” skiltyje).

★
Į rugpiūčio 2 d. Congres
sional Record’ą atstovas
Edward J. Dervrinski įnešė
atsargos gen. lt. John K.
Singlaub kalbą Pavergtųjų
Tautų Dienos proga Kon
greso pusryčiuose. Kaip ži
nia, gen. lt. Singlaub, pasi
traukė iš aktyvios tarnybos
protestuodamas prieš prezi
dento Carterio sumanymą
atšaukti JAV kariuomenę iš
Pietų Korėjos. Generolas
savo kalboje priminė ukrai
niečių sukilimą karui tarp
vokiečių ir sovietų prasidė
jus, analoginį mūsų 1941 m.
sukilimui. Ukrainiečiai ne
norėję tikėti, kad Berlyno
valdovai bus tokie kvaili,
kad atmes neturalių sąjun
gininkų pasisiūlymą padėti.
Taip tačiau atsitiko, kad
laisvės negavę ukrainiečiai
turėjo kovoti prieš du fron
tus — sovietų ir vokiečių. ■
Kadangi šiuo metu ame
rikiečių kariai nežūsta ko
vose, jų tautiečiai mano,
kad gali džiaugtis taika, iš
tikro jie ir toliau pasiliko
karo sūkuryje. Sovietai ir
komunistinė Kinija siekia
karo laimėjimo be kovos
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■ Iš kitos pusės
Mūsų spaudoje iki šiol neteko pastebėti polemikos dėl
moterų teisių. Turbūt todėl, kad naudojamės gyvenamųjų
kraštų teisėmis ir papročiais. Vienoje srityje ir mes ga
lėtumėm įsijungti į pasaulinį sąjūdį — ”nulytindami”
savo kalbą. Pavyzdžiui moterų teisių sąjūdžio pasėkoje
jau 1977 metais šio krašto ”The Government’s Dictionary
of Occupational Titles” pašalino iš savo titulų "cleaning
woman” pakeisdamas ją paprastu ”cleaner” be lyties nu
rodymo. Mes, žinoma, čia galėtumėm gražiai išmanev
ruoti su savo žodžių galūnėmis, bet vistiek susiduriame
su problemomis. Už tat malonu, kad ATEITIES žurnalas
savo 6 Nr. pradėjo kažką panašaus spręsti, kaip pridera,
pradedamas nuo Paties Dievo, žurnalo redaktorius kun.
dr. Kęstutis Trimakas tam turėtų būti kompetetingas.
Pristatydamas vieną eilėraštį redaktorius taip klausia:
”Ar pagalvojame, kad Dievas yra belytis, taigi —
nei vyras, nei moteris. Ii’ todėl nebūtinai ”Jis”...
Kas būtų atsitikę jei Dievas būtų siuntęs moterį
išganyti pasaulį? . . Ką būtų dariusi Ji ir kaip su
Ja būtų pasielgę Gėrio priešai? .. .
Pats eilėraštis skamba taip:

Pasiklausykite

a

Evangelijos pagal

Jonę

Kristus buvo Kristė.
Ji gimė Betliejaus karvidėje.
Dvyliktais metais Ji su žyniais disputavo.
Vestuvėms Ji iškepė grubios rugių duonos,
kurią išmirkė vyne.
Glostydama švelniai, ligonius gydė.
Verkdama į vakarienę sukvietė brolius ir seseris,
plovė jų kojas ir jas išbuėiavo.
Kareiviai ją išžagino ir pririšo
išskėstomis kojomis tarp kedrų ties upeliu.
Ji prisikėlė ir pagimdė žmogų.
Girdėjote Viešpatės žodį.
Amen.
Ginta Remeikytė

Ko aš čia pasigendu, yra vyrų ir moterų lygybės.
Evangelijose neskaitome apie Kristaus lytišką išniekini
mą ,kodėl autorė jį įsivaizdavo savo herojei?
(vm)

ginklais. JAV turėtų imtis
kontrapriemonių. Komunis
tiniai tironai nebijo nieko
daugiau kaip laisvės ir tei
singumo idealų ir JAV ga
lėtų sau padėti, skelbdamas
ir palaikydamos tuos idea
lus Pavergtose Tautose:
"Šiandien — baigė gene
rolas — pasaulinėje kovoje
tarp komunizmo ir Vakarų
yra šimtai milijonų paverg
tų asmenų, kurie laukia ko
kio nors padrąsinimo, ve
dančio į eventualų išsilais
vinimą. Jie yra stipriausia
pasaulio dvasinė ir politinė
jėga. Faktinai jie yra ir
stipriausias Vakarų sąjun
gininkas.”
Rugpiūčio 2 d. Congres
sional Record yra pilnas at
stovų ir senatorių pareiški
mų Helsinkio Baigiamojo
Akto septynių metų sukak
ties proga, prie kurių su
stosime vėliau.

★

Kaip žinia, prezidentas
Reaganas savo valdymo
pradžioje nebuvo suintere
suotas susitikimu su Brež
nevu, tačiau vėliau atrodė,
kad jis svarsto tą galimy
bę. Istoriniai — visi JAV
prezidentai siekė 'viršūnių
susitikimo’, nes jis atkreip
davo viso pasaulio dėmesį
ir leisdavo jį išnaudoti po
litiniai.
Sovietų Sąjungai tokia
viršūnių konferencija būtų
reikalinga, kad atstatyti
pašlijusį Brežnevo prestižą
po invazijos į Afganistaną
ir Lenkijos įvykių.-Reaganą
sutikti su tokia viršūnių
konferencija vertė Vakarų

Europoje ir iš dalies pačio
je Amerikoje pasklidusi ato
minio karo baimė. Susitiki
mas galėtų ją sumažinti. Už
tat Reaganas pasisiūlė su
Brežnevu susitikti Jungti
nėse Tautose. Brežnevą
toks pasiūlymas mažai vi
liojo. Jis norėjo ne atsitik
tino, bet ilgesnio pasimaty
mo su Reaganu. Jis siūlė su
sitikti spalio mėn. Šveicari
joje ar Suomijoje. Reaga
nas prieš išvažiuodamas į
viršūnių konferenciją Eu
ropoje, tokio pasiūlymo
griežtai neatmetė, bet grį
žęs po Paryžiaus susitiki
mo staiga užtraukė kitą
giesmę. Mat, jis gali dabar
pasiteisinti, kad faktinai
susitikimas SU PAČIU
Brežnevu nebūtinai reika
lingas, nes atominio ir kito
kio nusiginklavimo klausi
mais jau eina derybos Že
nevoje ir kol ten nebus ras
tas koks bendras pagrindas,
nėra ko jo svarstyti ir vir
šūnių konferencijoje. Antra
priežastis yra Valstybės se
kretoriaus pakeitimas. At
rodo, kad Reaganasnori
duoti daugiau laiko naujam
Valstybės sekretoriui Shultzui ilgiau pagalvoti apie
JAV užsienio politiką aps
kritai. Tai atsiminus, leng
viau .suprasti Reagano pa
reiškimą paskutinėje spau
dos konferencijoje. Girdi,
tokie susitikimai negali vis
ko pataisyti, kas tik yra blo
ga pasaulyje, bet to jie turi
būti rūpestingai išplanuoti,
o tai prasideda su užsienio
reikalų ministerių pasitari
mais.
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MINTYS LAURŲ PAUNKSNĖJE
Kiekvienos tautos rašti
joje literatūriniai konkur
sai yra, lyg šventinis įvykis.
Jie pageidaujami ir skatina
mi. Ir vertinami kaip savo
tiška sensacija, atnešanti li
teratūrai šviežių siužetų,
naujų žvaigždžių. Mat, kū
rėjų tarpusavio lenktynia
vimo dėka atsiranda vienas
kitas visiškai šviežias ir
vertingas kūrinys, iškyla
dar negirdėti nauji rašyto
jų vardai. O ir pats dalyvau
jančių konkursuose autorių
rungtyniavimas atkreipia
skaitančiųjų dėmesį.
Dažniausiai tokie premi
juoti kūriniai būna kaip ne
tikėtas žaibo švystelėjimas
mėnesienos naktį. Jie suke
lia susidomėjimų skaitan
čiųjų smalsumą, ir kiekviemas skuba sužinoti, už ką
ir kodėl laimingasis paver
žė laurus. O autoriams, be
pasiektų garbės laurų vai
niko dar prisideda ir mate
rialinis paskatas - piniginis
atpildas. Dažnai tokiems
laimingiesiems veriasi pla
tūs vartai į kūrybinį pasise
kimą. žodžiu, laimėtojas ir
skaitytojų plejada konkur
sais būna patenkinti. Na,
pasitaiko ginčų ir kartais
net ima skraidyti nuverti
nimo strėlės. Bet jos tik
padeda šventiškam, iškil
mingam momentui. Ginčo
būgnų dundėjimą kiekvienu
atveju išnaudoja sumanūs
leidėjai. Jie iš to pasidaro
sau pelno, o autoriui garbin
gai uždedama kontroversiš
ko populiarumo aureolė.
Tokie dalykai, žinoma,
vyksta ten, kur knyga, kū
ryba ir kūrėjas yra bran
ginami. Kur literatūrinio
gyvenimo virtuvės puodai
verda, o alkani knygos ver
gai laukia vis įmantresniij
kūrybinių patiekalų! žvel
giant iš tautinio taško, lite
ratūriniai tautos laimėjimai
iškelia ne tik asmens talen
to garsą, bet, kaip šioj že
mėj priimta — kiekviena
tauta pasiektos raštijos to
bulybės vaisius gražiai su
krauna į savo literatūros
aruodą.
Argi būtų gėda, pavyz
džiui, mums, lietuviams, lai
mėti pasaulinę Nobelio pre
miją? Ar neįeitume j gar
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siųjų tautų tarpą šviesdami
lietuviškos raštijos ugnimi ?
Ir ar toks laimėtojas, išpūs
tai tariant, išplaukęs į tarp
tautinius vandenis, nesu
žibtų pasaulinės literatūros
panteone n e m i r tingumo
žvaigžde? Bet tokie įvykiai
įvyksta, manding, tik ten,
kur skaitytojas grobstyte
grobsto savosios raštijos
paminklą-knygą, besidomė
damas, ką jo tautietis išne
šiojo širdyje, ką jis turi pa
sakyti ir kaip originaliai jis
sugeba gyvenimą atverti
savo gimtąja literatūrine
kalba.
Išeivijoje, mes lietuviai,
savo literatūros konkursais
perdaug didžiuotis negali
me. Ir štai dėlko. Jų nėra
perdaug. Kai kurie jų spontantiški, trumpo gyvenimo.
Dėlko taip yra — nutylėsi
me labai gerai žinomas prie
žastis įkyriom musėm len
dančiom į akis, faktus. Jų
čia nedėstysime, glausdami
mintį.
Be turimo Draugo roma
no konkurso ir LRD kasme
tinės premijos už įvairaus
žanro kūrybą, atsiradusią
metų bėgyje, labiausiai pa
stovus ir populiarus jau 20
metų gyvuojąs yra Dirvos
novelės konkursas. Kitų li
teratūrinių žanrų konkur
sai pasirodė tik akimirkos
švystelėjimu. Dramos kon
kursas buvo paskelbtas ta
da kai mūsuose veikė dra
mos būreliai, kurie neturėjo
ką veikti. Tada susigriebė
Tremtinių draugija. Na, po
to tai šen tai ten per tris
dešimties mūsų likiminių
metų, švystelėjo keli mete
oritai ir... užgeso. O poezi
jos konkursai (jų buvo tik
3) bendruomenės dėka vėl
buvo atgaivinti iškilmingo
benlruomeninio egzistavimo
proga. O sakomės esą poetų
tauta!
Kai Dirvos novelės kon
kursas prieš 20 metų buvo
pirmą kartą paskelbtas, tur
būt niekas ir nesvajojo, kad
jis bus vienintelis ir pasto
vus to žanro puoselėtojas.
Kad jis išliks ketvirtį šimt
mečio lietuviškos novelės
baruose kruopščiai rinkda
mas grūdus nuo pelų ieško
damas tautinės gyvybės

egzistencijos pavaizdavimo
mūsų kūryboje, mūsų bui
ties paveikslų gryname me
ne — novelės žanre. Ir šian
dien, Dirvos novelės kon
kursas gyvuoja! O gyvena
jis todėl, kad jo egzistenci
jai parašą į lietuviškos raš
tijos knygą padėjo to kon
kurso globėjas - mecenatas
Simas Kašelionis.
Tačiau tikrai norėtųsi,
kad tokių įvairaus žanro li
teratūrinių konkursų mū
suose būtų kur kas daugiau!
Kartais gi savo neaprėpia
moje linksmybėje ir su mei
le save pasotinę, konstatuo
jame toki labai aiškų ir per
matomą faktą: esame jau
ne tokie vargdieniai! Esame
padorūs, raštingi žmonės.
Kai kurie net neverčiami
paskaitome knygą. Ir net
kai kurie mėgstame pa
skambinti nebe skatikais, o
ir auksinais! Tačiau bet ko
kiam konkursui ar kokio
vertingo veikalo išleidimui
pritrūkstame pilietinės drą
sos ... Ir tenka tada mece
nato ieškoti su žiburiu! Ne
užmirškime — Diogenas
ieškojo žmogaus. Mūsų dar
bas turėtų būti lengvesnis:
mes ieškome tik pinigo!
Kartais net nevaisingai iš
mėtomo! Vienok, Diogenas
buvo teisus — net kilniam
tikslui šiandien tikro žmo
gaus (ypač tautainio su pi
nigu) sunku ir su žiburiu
rasti!

Lietuvoje prasidėjęs spaudimas...
(Atkelta iš 1 psl.)
apklausinėja partinius se
kretorius apie jų įstaigų
darbuotojus, įsakinėja rink
ti žinias apie nepatenkintus
režimu asmenis ir apskritai
apie nepasitenkinimą jų
įstaigose (tai daugiausiai
liečia laikotarpius prieš pla
nuojamus prekių kainų pa
kėlimus). Norint parodyti
lietuvių tautos pritarimą
įvairioms režimo akcijoms,
per įstaigų sekretorius rei
kalaujama, kad tos ar kitos
įstaigos darbuotojai para
šytų į laikraštį savo prita
rimą TSKP politikai. Ka
dangi tokių žmonių mažai
atsiranda, tai dažniausiai
part. sekretoriai būna pri
versti patys rašyti tokius
rašinius savo įstaigos dar
buotojo vardu.
Įstaigų, km- įsikuria et
nografiniai kraštotyrininkų
ansambliai, partinius sekre
torius ir vadovus grubiai
iškoneveikia rajonų parti
niuose komitetuose. Toks
režimo, ypač saugumo, elge
sys su partiniais sekreto
riais sukelia nepasitenkini
mą, šie įvairiai išsisukinėja
nuo "perrinkimo”. Tačiau,
pasidavus šiai srovei, ne vi
sada lengva išplaukti, nes
prikalbinti kitą nešti šią
naštą būna sunku. Daugu
ma partinių sekretorių su
saugumu bendradarbiauja
nenoromis, pasiduoda tik
spaudžiami.
Būna ir tokiu, kurie mie
lai dirba šį juodą darbą.
Saugumas pasinaudoja jų
teikiamomis paslaugomis,
kad suduotų smūgį tauti
niam judėjimui, šitaip atsi
tiko "Tėviškės” klubui prie
Kauno Fizinių - techninių
problemų instituto. Tai, ga
lima sakyti, paskutinis et
nografinis ansamblis, kuris
nors kartą per metus galė
davo viešai organizuoti ma
sines vakarones, sutrau
kiančias daug jaunimo, ak
tyviai dalyvaujančio lietu
viškuose šokiuose ir dainuo-

jančio senąsias mūsų dai
nas. Tokia klubo kryptis la
bai nepatiko saugumui, ku
ris per kelis metus apipynė
šį klubą savo agentais, iš
aiškino aktyviausius narius,
griovė klubą iš vidaus, tero
rizavo to klubo dalyvius,
taip pat instituto vadovus
ir partinius sekretorius, ir
pagaliau visiškai uždraudė
klubo veiklą. Uždarymui
saugumas pasinaudojo Pa
minklų apsaugos ir krašto
tyros draugijos Kauno sky
riaus partine sekretore. Eg
zekucija buvo įvykdyta
1982 sausio 6. Panašiai 1981
birželio mėn. buvo nutildy
tas "Dainos” klubas Vilniu
je.
Saugumas rezga pinkles
netgi prieš režimo ideo
logus, propagandistus, pa
skaitininkus Labiausiai jam
nepatinka tautiškai nusista
čiusiu, drąsių mūsų žymių
jų žmonių susitikimai su vi
suomene. Saugumas ypač
nepatenkintas visuomenės
susitikimais su J. Jurginių,
K. Saja, B. Genzeliu, L. No
reika, J. Marcinkevičiumi,
Č. Stoniu, J. Tapinu ir kt.
Kai kuriuos iš šių žmonių
saugumas stengiasi paveik
ti, kad jie atsisakytų savo
temų, nori, kad jų paskai
tos taptų tik įprastu sovie
tinės santvarkos gyrimu
ir kapitalistinės santvarkos
juodinimu. Saugumui nepa
tinka Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje, Alytuje, Šiauliuose,
Panevėžyje ir kituose mies
tuose organizuojamų pa
skaitų temos, kurios nefor
muoja ištikimo sovietinio
piliečio — komunizmo sta
tytojo asmenybės. Saugu
miečių nuomone, daugumą
jų reikia uždrausti. Lietu
vos "žinijos” darbuotojai
buvo stipriai barami už
Maskvos p a r a p sichologo
Naumovo paskaitų organi
zavimą Lietuvoje.
Bendrai, spaudimas "ži
nijos” darbuotojams yra
padidėjęs; kai kurių jų tele
fonai prijungti prie pasi
klausymo sistemų.
Tautinės priespaudos pa
didėjimą pripažįsta ir ateiz
mo skleidėjai.
Ypač didelį nepasitenki
nimą iššaukė 1981 rugpiūčio
23 d. organizuotos eisenos į
Šiluvą grubus uždraudimas.
Kai per rajonų partinius ko
mitetus saugumas grasino
įmonių direktoriams ir part.
sekretoriams, jog bus stip
riai nubausti, jei jų darbuo
tojai dalyvaus eisenoje, tai
netgi lojalūs pareigūnai bu
vo pasipiktinę. Piktinosi už
darytais keliais ekskursan
tai ir šiaip keleiviai, kai
jiems buvo įsakoma grįžti
atgal, terorizuojami ir bau
džiami.

O štai Dirvai visai atsi
tiktinai, net su žiburiu nevaikštant pavyko atrasti
nuoširdų, geraširdį žmogulietuvį. Ką sakau — atrasti!
Pasibeldė jis pats į duris —
pradžioj su skatiku — vė
liau ir su žaliukiu pluoštu.
Kukliai paaiškinęs, kad rei
kalo svarbumą suprantąs.
Ir šiandien po gero ketvir
čio šimtmečio, jis ištikimai
tarnauja savai raštijai, uo
liai remdamas Dirvos kas
metinį novelės konkursą.
Duodamas kasmet laurais
apsivainikavusiam autoriui
600 dol. iš savo dosnios ki
šenės. Numanote, kad kalba
eina apie Simą K A ŠE L I N Į — mylintį lietuviš »
........... ■■■
kąjį žodį. Ir gerbtinas jis
dar tuo, kad savo socialine mastu man regis, jis per
padėtimi nėra iš turtingųjų, šoko net piramides ... Tik
niekad neturėjęs didelių pa paklausykite: kitais metais
jamų, o vargęs fiziniu dar Dirva neskelbia novelės
bu, sunkiai krovęs skatiką konkurso, bet užtat — Auš
pragyvenimui. Simas K a ros šimtmečio proga — yra
še 1 i o n i s yra vienintelis skelbiamas romano kon
tokių konkursų mecenatas
kursas. Ir čia mūsų Simas
amerikonišku terminu rė
Kašelionis paklojo
žiant — talentų skautas. O 2,500 dol., tapdamas supergalėjo gi vyras pinigus pa mecenatu! štai, kaip pa
sukti kita kryptimi, pavyz prastas lietuvis pagerbia
džiui, žaisdamas kondomi- savo tautos kūrėją ir jo
nijų biznio žaidimu.
kūrybines pastangas!
Kaip matome, ir jis turi
Simo K a š e 1 i o n i o
talento gyslelę: atradęs ir pradėtas ir tęsėtas literatū
iškėlęs daugybę lietuvių kū- rinių talentų ieškojimo žy
rėjų! Užtat Simui K a š e - gis neturi sau lygaus jokios
1 i o n i u i tinka šie barzdo tautos istorijoje. O, kad jo
ti Horacijaus žodžiai: ”Sau šviesiomis pėdomis ir su to
V. Šilinis
paminklą stačiau ...” Ir pa-, kiu pat nepretenzingu atsi
(Aušra, Nr. 30, 1982)
sistatė jis tą lietuviškąjį pa davimu sektų ir daugiau to
minklą sau ”už karalių pi kių pasišventėlių — lietu
Skaitykit ir platinkit
ramides aukštesnį”... Gie viškosios raštijos mecena
D I R V
du jam šį ditirambą dar ir tų!
štai dėlko — lietuviškuoju
Balys Auginąs
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60 metų pripažinimui
...nors dabar daugiau linksniuojame nepripažinimų
Vytautas Meškauskas

(2)

Pereitam Nr. prisiminę sa cipu remdamasi, Lietuva
vo džiaugsmą prieš 60 metų nepripažino Vilniaus pagro
dėl Lietuvos, kaip nepriklau bimo. Kadangi tai nebuvo
somos valstybės, pripažinimo - viso pasaulio akimis žiūrint la
dabar sustokime prie mūsų bai svarbus reikalas, apie jį
taip dažnai linksniuojamo tada nebuvo kalbama kaip
NEPRIPAŽINIMO. Tiksliau apie precedentą. Klausimas
tai būtų pripažinimo tąsa,-ne pasidarė aktualesnis, kada po
paisant de facto padėties. Mat litiniai pasikeitimai Europoje
nepripažinimas yra apibrėžia galėjo pakeisti Europos valsty
mas kaip vienos ar daugiau bių kolonijų ir kitokių terito
valstybių atsisakymas pripa rijų statusą Vakarinėje He
žinti teisėtais kitų valstybių misferoje. Už tat 1940 m. bir
veiksmų, kurie yra padaryti želio mėn. kongresas priėmė
pažeidžiant tarptautinės tei rezoliuciją, kad JAV nepripa
sės normas ir taisykles.
žins Vakarinėje hemisferoje
Tas terminas įgavo didesnę jokio teritorijos ar teisių per
reikšmę po 1931 metų, kada davimo iš vienos ne Amerikos
Europoje ir kitas pasaulio da valstybės kitai ne Amerikos
lyse pradėjo braškėti po karo valstybei. Jei tas bus bando
nustatyta tvarka, pakeičiant ma padaryti, JAV ne tik pati
ją ne sutarimu, bet smurtu. griebsis atitinkamų priemonių
Jau anksčiau, tuo pačiu prin bet ir pradės tuo reikalu pasi

tarimus su kitomis Amerikos
valstybėmis.
Beveik tuo pačiu metu pra
sidėjusi sovietų Baltijos kraštų
okupacija nesusilaukė pasita
rimų, kaip atstatyti ‘pripa
žintą’ padėtį. Praktiškai Lie
tuva buvo per toli, tačiau bu
vo remiamasi bendrais tarp
tautinės teisės principais. Vals
tybės Pasekretorius Sumner
Welles pareiškė 1940 m. bir
želio 23 dieną:

‘Šios vyriausybės politika
yra visuotinai žinoma. JAV
tauta yra priešinga gruoboniškam elgesiui - visai vistiek, ar
jis pasireiškė jėgos panaudoji
mu, ar tik grąsinimu panau
doti jėgą. Ji taip pat yra prie
šinga bet kuriai intervencijos
formai iš vienos valstybės,
kaip galinga ji būtų, pusės į
naminius reikalus kitos suve
reninės valstybės, kokia silpna

ji bebūtų. Tie principai su
daro pagrindą, kuriuo remiasi
santykiai 21-os Amerikos Vals
tybių tarpe’.
Žinia, gali aiškinti, kad ne
pripažinimas tėra tik žestas,
bet teisininkai jam suteikia
daugiau reikšmės. Nepripaži
nimas vis dėlto esąs legali sank'
cija, nors ji paprastai veikia
tik ten, kur teisę sulaužiusi
valstybė nepasiekia: nepripa
žįstanti valstybė toliau pripa
žįsta legalinį statusą diploma
tinių atstovybių, pripažįsta jų
aktus, apsaugo jų piliečių gy
vybes ir turtą nuo užgrobusios
valstybės pretenzijų ir t.t.
Paliekant tą reikalą aiškin
tis teisininkams, iš praktiškos
pusės reikia pastebėti, kad
valstybės tą nepripažinomo
sankciją paprastai vartoja
kaip jiems daugiau naudinga.
Pav. Federalinė vokiečių res
publika (Vakarų Vokietija)
Lietuvos įjungimo i Sovietų Są
jungą irgi nepripažįsta, bet
tai pareiškia tik tais atvejais,
jei kas to įsakmiai paklausia.
Ir JAV nevisados laikosi vie

Kada yra jūsų ateities
klausimas, taupykite jai
Ohio stipriausiame banke.
Prašykite mus suplanuoti jūsų pačių
taksų apsaugotą pensijos planą dabar.
Kada jūs atidedate sumą pensijos fondui, jūs norite, kad jūsų
pinigai augtų, bet jūs taip pat norite, kad jis išliktų ten, kada išeisite
j pensiją.
Kaip Ohio stipriausias bankas, AmeriTrust siūlo jums užtikrinimą
pastovaus saugumo kartu su kompetatyviu augimu. Mes siūlome
tris rūšis Individual Retirement Account investavimo, visus
garantuojamus FDC iki $100,000.

1. The variable Plan: šis planas duoda užtikrinimą gavimui
dienos augimo, siūlant 18 mėnesių laikotarpio su ketvirčiu pakeitimo
procentų aukštyje, sąryšy su 90 dienų Treasury Bill.

2. The Savings Plan: Pramatytas asmenims, kurie nori taupyti
pensijai reguliariais įnašais, šis planas garantuoja, kad visi {našai
neš numatytą procentą 24 mėnesių laikotarpyje.
3. The Investment Plan: šis planas yra asmenims jnešantiems
apvalias sumas, keičiant taupymo būdą, arba tiems kurie siekia
ilgalaikį garantuotą augimą savo metiniams įnašams. Įnašas į
planą gauna to meto esančios rinkos kainą, ši kaina pasilieka už tą
įnašą pilniem 36 mėnesiams. Mažiausias įnašas yra $1000.
Priešingai pirmiems dviem planams, sekantieji įnašai į šį planą
visi turi savo individualias baigimo datas.

Paskutinėms įnašų informacijoms skambinkite nemokamai
24 vai. Rate Line.
In Cuyahoga County ................................
781-RATE
In Ohio (outside Cuyahoga County) ........ (800) 362-1383
Out of statė...................................
(800) 321-2214

/hierffhist

SPORTAS
PABALTIEČIŲ IR
LIETUVIŲ LENGVOSIOS
ATLETIKOS
PIRMENYBĖS

Pabaltiečių lengvosios at
letikos pirmenybės įvyks š.
m. rugsėjo 11-12 d., Kana
dos Latvių Stadione ”Sidrabene”, Milton, Ont., tarp
Toronto ir Hamiltono. Vyk
do — Kanados Latvių Spor
to Sąjunga.
Sekant pereitų metų pa
vyzdžiu ir šiemet svečių tei
sėmis yra pakviesti vieti
niai suomių, ukrainiečių,
lenkų ir vengrų lengvatletai. Taigi šios rungtynės
bus išplėstos į 7 tautybių
kviestines varžybas, iš ku
rių bus išvestos pabaltiečių
pirmenybės.
Lietuvių pirmenybės bus
taipogi išvestos iš šių var
žybų. Tuo būdu mūsų lengvatletams šios rungtynės
bus net trejopos.
Varžybų pradžia šešta
dienį, rugsėjo 11 d. — 2:00
PM. Registracija nuo 12:00
vai. Sekmadienį varžybų tą
sa nuo 10:00 AM.
Dalyvių registracija at
liekama iki š. m. rugsėjo 4
d., šiuo adresu: Mr. Gunars
Gubinš, 55 Pine Crest Rd.,
Toronto, Ont. M6P 3G6. Tel.
(416) 767-1398, arba Mr.
Algirdas Bielskus, 3000
Hadden Rd., Euclid, Ohio
44117. Tel. (216) 481-7161.
ŠAUDYMO PIRMENYBĖS

Nežūrint kurį investavimą jūs pasirinktumėte, yra svarbu
pilnai suprasti visas valdžios taisykles ir reikalavimus. Tik
prašykite mūsų talkos bet kuriame mūsų skyriuje.
Leiskite AmeriTrust tarnauti jums.

K .\\

nodai. Kartais atrodo, kad
Valstybės D-tas pageidauja,
kad Baltijos kraštų diplomati
nės tarnybos išlaikytų vadina
mą ‘low profile’, kartais - kaip
dabar - JAV įžiūri savo inte
resą apie tai skelbti.
Prezidentas Reaganas savo
š.m. birželio 14 d. proklamacijje Nr. 4948 aiškiai tai pa
sakė:
‘Jungtinės Valstybės per
praėjusius keturiasdešimt vie
nus metus niekados nepripa
žino Baltijos valstybių jėga
įjungimo į Sovietų Sąjungą’.
Jis nežadėjo griebtis konkre
čių žygių, tačiau pabrėžė,
kad JAV yra įsipareigavusios
išlaikyti ir plėsti pagrindines
žmonių teises visame pasauly
je ir pareiškė vilties, kad lais
vės palaima vieną dieną bus
įprastas dalykas drąsiems Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos žmo
nėms.

Member FDIC

Pabaltiečių ir Lietuvių
šaudymo pirmenybes vykdo
ŠALFAS S-gos šaudymo
Komitetas. Pistoletų varžy
bos įvyks š. m. rugsėjo 11
d., Latvių šaudykloje ”Berzaine”, netoli Toronto, Ont,
Smulkaus kalibro šautuvų
ir medžioklinių šautuvų var
žybos įvyks š. m. rugsėjo
18 d. Hamiltono lietuvių
šaudykloje "Giedraitis”, ne
toli, Caledonia, Ont.
Visais šaudymo reikalais
kreipkitės į ŠALFASS šau
dymo vadovą, šiuo adresu:
Mr. Balys Savickas, 340
Dixxon Rd. #2004, tVeston,
Ont. M9B 1T1. Tele. (416)
244-2267.
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PRO MĖLYNUS
AKINIUS
REDAGUOJA OKULISTŲ KOLEGŲ*

KAS VALDO MUSU GYVENMA?

Ilgomis jžangomis nevar
gindami savo skaitytojų,
mes čia pat balsuojame už
baimę ir drįstame visiškai
sumenkinti skystąjį meilės
eleksyrą. Ir net neklauskite,
kodėl jau taip greitai apsi
sprendėme.

Nr, 31 — 5

DIRVA

akis dūminame savo poli
tinius vadus.
Tikra laimė, kad mumyse
iki šiol išliko bent mirties'
baimė, kadangi labai gaila
šio gyvenimo krante nežinia
kam palikti savo stambias
santaupas ir naujai atre
montuotą rezidenciją.

MUMS RAŠO

šį kartą iš Chicagos esa
me tarp kitų gavę ir tokį
laiškelį:
"Gerbiamieji!
prieš pirmąją bolševikų
Mano senis visada labai
okupaciją, ir dabar tėvynės
tiki,
kas tiktai spausdintu
meilei įrodyti pakanka jau
žodžiu
parašyta. Dar Lie
tik patriotinių eilėraščių.
tuvoje
skaitydamas "Pek
Išsigandę Stalino, mes pa
liškas
knygas
”, vos neišėjo
bėgome į vakarus, o tarybiiš
proto,
ir
tiktai
klebonėlis
ninkai, išsigandę Hitlerio,
grąžino
jam
sielos
pusiaus
— į rytus ,ir jau net 40 me
vyrą.
Bet
ta
pati
nelaimė
tų bijome vieni kitų.
Negalime nutylėti, kad kartojasi ir dabar, nes lai
baimė išeiviją pradžioje ko neužginčijama teisybe
glausdavo ir vienybėn, nes kiekvieno skirtingo laikraš
Vokietijoje, artėjant sovie čio skirtingą nuomonę. Tad
tų armijai, puldavome tau aną kartą perskaitęs čika, Juk ar ne tiesa, kad nuo tietis tautiečiui ant kaklo, giškio laikraščio straipsnį,
pat kūdikystės mes buvome iš baimės styrančiu liežuviu kuriame visi tie, kurie įsi
daug intensyviau auginami šaukdami viens kitam į au leidžia j savo namus tarybi
baimėje negu meilėje? Net sį: "Broli lietuvi, Vytauto nius kultūrininkus, paskelb
maldose žymiai dažniau Didžiojo palikuoni ir kuni ti tautos išdavikais, taip su
kartodavome žodžius "Die gaikštienės Birutės krikšta sijaudino, kad išvijo iš mū
vo baimė” negu "Dievo mei sūni būk žmogus ir paro sų rezidencijos iš Vilniaus
lė” ir dėl to esame išauk dyk, kur čia pro krūmus atsikviestą j svečius savo
lėti "dievobaimingi”, o ne trumpiausias kelias į anglų, tikrą brolį irgi kultūrininką,
"dievomeilingi”.
amerikiečių ar prancūzų zo dabar, perskaitęs kitą laik
raštį, jau verkia ir net per
Ir taip baimė lydėjo ir ly nas?”
di visą mūsų elgetavimą
Taigi baimė didina mūsų Sovietų atstovybę to savo
šiame pasaulyje nuo lopšio ištikimybę valdžiai, mažina brolelio ieško. Patarkite,
iki kalėjimo. Va, pradžioje svetimoterystę, ištrenkia iš Mielieji, ką man su tokiu
mes bijojome tėvo viržio, girtuoklio rankos taurelę, avinu daryti?
Susirūpinusi žmona”
motinos rykštės, velnio ir paklupdo prieš nuosavą
Redakcija: Neduokite jam
pragaro ,o vėliau — savo žmoną ir pavojuje dvigubai
skaityti
nei jokio laikraščio,
mokytojų, tarnybinių virši pagreitina kojas.
nei
knygos,
nes tokį žmo
ninkų, policijos, antstolio,
O kokia nauda iš meilės?
gų
pagydo
tik
absoliutinė
revizorių, žmonos, buvusios
Ji tiktai ardo šeimas, do
tamsa.
meilužės vaiduoklio ir am rą žmogų gundo į paleistu
žiaus gale — net patys sa vystę ir baigiasi skaudžiu į
Iš PLATAUS PASAULIO
vęs. Tad vienas kitas drą nusivylimu. O išeivijoje,
suolis iš ir baimės pasikaria. dingus vakarykščiai baimei
NEPRALENKIAMA
Baimė lemia ir mūsų is ir sustiprėjus Lietuvos prie
LIAUDIES IŠMINTIS
toriją.
šų meilei, jau nebenorime
Vienas tautietis savo gi
Dėl generolus ir ministe- klausyti kovos šūkių bei
minaičiui
atsiųstame laiške
rius apsiaubusios baimės iš vaidilų raginimų pabusti iš
gana
plačiai
vaizduoja tary
vengėme kruvinos kovos miego milžinais ir tiesiai į
binės santvarkos įgyvendinimo sunkumus ir tą per
lš praeities stiprybei pasisemti
galę, kurią tik nepalaužia-

A.

VISKAS, KAS BUVO,
DAR NEPRAŽUVO
Nors ir tiki skausmingai liūdną melą,
Kad niekados negrįžta praeitis,
Kad laikas mus į kaulų miltus mala
Ir grabuose į slieką suraitys, —
O iš tiesų nėra žmonių senovės:
Ir Vytautai, ir Čičinskai gyvi.
Ir ubagai, kurie už tarbą kovės
Kapinėse išsikastam griovy.
Tie pat keiksmai, bailių balsai pagyros,
Visažiniai, mums liežuviu plazdą,
Judrioj minioj tie patys liūdai giros
Praeidami prisidengia barzda.
Rods jau seniai žalia velėnų klostė
Užklojo tuos, kurių daugiau nebus,
O vėl už mus tas pat Kudirka kosti,
Ir grabnyčia niūrioj tamsoj trobos.

O gal kada net ir Krėvė įskaudęs
Pasivaidens prie Dainavos pilių,
Nes neseniai ir aš patsai tarp liaudies
Glaudžiaus taurėm su gyvu Strazdeliu ...

Tokios erezijos dar nebuvome girdėję

'z.
Jėzuitai visada buvo mąslūs. Religines tiesas aiškin
dami, kartais pasirodydavo net gudresni už patį popiežių,
ir turbūt dėl to Klemensas XIV jų ordiną buvo uždaręs.
Bet mūsų tautietis kun. dr. Kęstutis Trimakas, S. J., šį
kartą minties lakumu ir erezijų tolerancija bene bus pra
lenkęs net patį Jėzuitų ordino steigėją gen. Ignotą de
Loyola, leisdamas savo redaguojamoje "Ateityje" (Nr. 6)
Gintai Remeikytei poetiškai pavaizduoti, kas būtų atsiti
kę, jeigu Dievas būtų siuntęs moterį išganyti pasaulį.
Kad mūsų redakcijos neapkaltintumėte religijos iš
juokimu,, štai jums tos Įdomios erezijos fotokopija:

Pasiklausykite Evangelijos pagal

Jone

Kristus buvo Kristė.
Ji gimė Betliejaus karvidėje.
Dvyliktais metais Ji su žyniais isp
■
Vestuvėms Ji iškepė grubios rugių duonos,
kurių išmirkė vyne.

plovė jų kojas ir jas išbučiavo.
kedrų ties upehu.

Ji prisikėlė ir pagimdė žmogų.
Girdėjote Viešpatės žodiAmen.

Ginta Remeikytė

Deja, būdami religiniai konservatoriai ir trumpare
giai, mes vis tiek dar netikime nei G. Remekytės aškinimui, kad Kristus buvo Dievo Duktė, nei kun. dr. K. Tri
mako, S. J., komentarams, kad Jis yra "belytis”, kadangi
net Turino drobulės atvaizde matome vyrišką galvą su
barzdele.

mu liaudies ryžtu pasiekė. nyčios kroniką”. Dėl to ji
Tarp kitko jis rašo, kad, pradėjusi liguistai bijoti,
atėjus antrą kartą bolševi kad to religinio įvykio nesu
kams, kai kraštas buvo vi žinotų jos viršininkai ir ne
siškai karo nualintas, jo atimtų už nuopelnus gauto
dzūkelis tėvas pasikinkė į medalio.
žagrę tris peralkusias kiau
MEDICINA PAKENKĖ
les ir, motinai nešant prieš
PAŽANGAI
jas viliojantį ėdalą, puikiau
Komunistinė "Vilnis” pra
siai susiarė savo smėlyną neša; "Bostone gimė kūdi
bulvėms sodinti,
kis su dviejų colių uodega.
Gydytojai
uodegą nupjovė.
"DIEVO BAUSMĖ”
Naujagimio tėvų pavardės
Vilkaviškio rajono gyven neskelbiamos.”
tojai pasakoja amerikie
Mūsų korespondentui tą
čiams turistams, kad vieną pasaulinės reikšmės įvykį
jų antireliginė veikla pasi patyrinėjus paaiškėjo, kad
žymėjusią mokytoją teko minėto kūdikio abu tėvai
išvežti į psichiatrinę ligoni yra labai pažangūs. Jų vai
nę. Mat, ją ėmęs kashakt kas būtų buvęs dar pažan
kankinti vis tas pats sap gesnis, tik neapdairūs chi
nas, — kad šventas Petras rurgai tai pažangai nepatai-.
jai įteikia "Katalikų Baž somai pakenkė.
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‘Aipber Hdidays”
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 2

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

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

Romo Kalantos paminėjimas Pilėnų stovykloje. Prie aukuro stovi Vincas Tamošiūnas, Ka
zimieras Daugvydas, kun. Alfonsas Babonas ir Matas Baukys.
K. Sragausko nuotr.

Telefonas: (617) 268-8764

ROMO KALANTOS SUKAKTIES
PAMINĖJIMAS PILĖNUOSE
Romo Kalantos 10 metų
tragiškos mirties paminėji
mas įvyko š. m. liepos 25 d.
švyturio jūrų šaulių kuopos
stovykloje "Pilėnai”. Diena
pasitaikė graži ir j paminė
jimą suplaukė daug žmo
nių. Paminėjimas pradėtas
11:30 vai. prie paminklo žuvusiems dėl Lietuvos lais
vės. šiam paminėjimui My
kolo Abariaus buvo paruoš
tas gražus aukuras. Prieš
mišias keliais žodžiais Ed
vardas Milkauskas priminė
šio paminėjimo reikšmę pa
sakydamas, kad Romo Ka
lantos tragiška mirtis-susideginimas nebuvo koks nors
vienkartinis įvykis, bet tą
sa mūsų brangių brolių ir
seserų partizanų kovos, ku
ri tęsėsi virš 10 metų dėl
Lietuvos laisvės prieš labai
stiprų ir gerai ginkluotą
(raudonąją armiją) komu
nizmą ir tos kovos pareika
lavo 30,000 kovotojų gyvy
bių.
Lietuvos kariuomenės kū
rėjas savanoris Kazimieras
Daugvydas ir St. Butkaus
šaulių kuopos pirmininkas
Vincas Tamošiūnas persi
juosę per pečius tautinių
spalvų juostomis uždegė au
kurą. Kun. Alfonsas Babo
nas atnašavo šv. mišias ir
pasakė pamokslą, priminda
mas, kad susirinkta pagerb

ti ir pasimelsti už jauną lie
tuvį, kuris prieš 10 metų
liepsnose skendėdamas šau
kė Laisvės Lietuvai! Mišių
metu gražiai giedojo dalis
šv. Antano parapijos choro
ii' svečiai.
Akademija - paminėjimas
įvyko stovyklos salėje. Sta
liukas buvo apdengtas lietu
viškų ornamentų audiniais
ant kurio stovėjo skulptūra
trys kryžiai su rūpintojėliu,
lietuviška vėliavėlė ir ant
kito staliuko Romo Kalan
tos fotografija ir žemai
puokštės gėliė. Akademiją
atidarė minėjimo komiteto
pii-mininkas Jonas Švoba,
kuris taręs žodį toliau pro
gramai vesti pakvietė Ed
vardą Milkauską. Pastara
sis pristatė atvykusį iš Chicagos paskaitai skaityti dr.
Kazį Ėringj.
Paskaitininkas savo 45
minučių paskaitoje pir
miausią apibūdino viską
naikinančią ugnį, kuri turi
simbolinę reikšmę. Su Romo
Kalantos tėvu jam teko tar
nauti raudonojoje armijoje
ir dalyvauti kautynėse Prū
sijoje. Tėvas po R. Kalantos
tragiškos mirties buvo areš
tuotas. Papasakojo R. Ka
lantos susideginimo įvykį ir
jo mirtį.
Dr. Kazio Ėringio paskai
tos viduryje Stefanija Kau-

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.
member
393 West Broadway
P. O. Box 116,
South Boston, Mass. 02127
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms —
sutvarkome dokumentus.

nelienė paskaitė Algirdo
Statkevičiaus e i 1 ėraščių:
Kauno kapuose, Lietuvai,
Pranašystė ir Pavergėjams.
Po paskaitos ilgai plota.

-Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.
Registered Ohio Travel Agent #TA0324

PETKUS

Meninė dalis

Akt. Vytautas Ogelvis at
liko pynę ”Liepsnuojanti
auka”, kuri susidėjo iš Vy
tauto Alanto, Balio Augino,
Kavaliūno ir Narūnės eilė
raščių.
Sol. Danutė Petronienė,
akompanuojant Vidui Neverauskui, padainavo keletą
dainų. Publikai ilgai plojant
solistė dar padainavo bisui
"Lakštutė”. Jos dainas sve
čiai įvertino ir atsidėkoda
mi ilgai, ilgai plojo. Tikrai
Danutei Petronienei pri
klauso didelė padėka.
Kristina Daugvydienė ir
Danutė Petrauskienė akto
riui V. Ogelviui ir akompanatoriui Vidui Neverauskui
prisegė po gėlę, o solistei
Danutei Petronienei įteikė
lietuviškų rugiagėlių. Mi
nėjimas baigtas tautos him
nu.
Po to sekė vaišės, kurias
parengė šaulės, vadovauja
mos vadovės Angelės Bukšnienės. Joms su gėrimais
talkininkavo šauliai.
šį R. Kalantos 10 metų
tragiškos mirties paminė
jimą rengė sudarytas komi
tetas iš siu organizacijų:
Savanorių kūrėjų, St. But
kaus šaulių kuopos, švytu
rio jūrų šaulių kuopos, Ramovėhų, Birutiečių ir ALT
S-gos Detroito skyriaus.

TĖVAS IR SŪNUS

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

PUIKIAUSIUS KAILIUS RASITE

A. Grinius

Skaitykit ir platinkit
DIRVA

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

OPPORTLN1TY FOR

PHYSICAL THERAPIST
Registered or registry eligible. Salary commensurate with experience &
ability. Free relircmenl.
Apply call or wrile id Pers.onr.al

ST. MARY HOSPITAL

Paskaitos klausytojai. Pirmoje eilėje iš kairės: A. Misiūnas,
B. Gražulis, M. Gražulienė, St. Zaparackienė ir A. Zaparackas.
K. Sragausko nuotr.

BOX 3696

PORT ARTHUR, TEXAS 77640
E.O.E.

713-985-7431 Colleet
<28-31)

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
Tel. krartevės (312) 263-5826; nnmy (312) 677-8489.
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Tai buvo atsitikę 1945 metų paskutinę nak
tį Bavarijos kalnuose, Vokietijoje. Karas ką tik
pasibaigęs. Paklydę žmonės, kaip ir jų mintys,
blaškėsi rūkstančiuose karo griuvėsiuose. To
kių griuvėsių atlaužos buvome ir mes; Vaidi
lutė ir aš.
Gyvenau Muenchene. Slankiojau iš vietos
į vietų, lyg pakaruoklio dvasia palaidota už gy
venimo žalios tvoros, nešiau dienų grandines
ant niekam nereikalingų rankų. Vasara karšta,
o krūtinėje šalta: vienišas, bevardis, nepagei
daujamas. Iš prigimties optimistas, o širdyje
juodas liūdesys suka juodą lizdą, džiaugsmo
saulė neprasiveržia pro juodas vilčių pakulas,
žmogaus vertė — trapus stiklas be ateities lan
gų. Antai, skrenda mėlynas svajonių paukštis,
noriu jį pagauti ir pasisupti ant lakių sparnų, o
ką sugriebiu? Nežinią ir nerimą! Diena tam
sesnė už nakties akį! Tokia buvo mano nuo
taika.
Už mano kambario sienos nelauktai apsi
gyveno Vaidilutė. Stebėjau ją įeinančią ir išei
nančią : rami, kukli, simpatiška ir atrodė bega
liniai nusiminusi. Nesveikino ji manęs, nesvei
kinau aš jos. Prasilenkdavom nepakėlę galvų,
lyg būtume iš anksto susitarę nesusitikti. Kas
ji ir iš kur — dengė paslaptis, šeimininkė, pa
klausta, suglaudė lūpas — tylėk. Daug sakan
tis žvilgsnis paslaptį išpūtė. Vardas per ilgas
ir per sunkus ištarti: Vailutė, Hute, Utė ... Nu
sijuokė. Kažkas ją atvedė ir paliko. Iš ligoni
nės ar sanatorijos. Gydėsi, bet nepasitaisė. Bijo
šviesos, ko tai ieško ir vis neranda, užkalbinta
krūpteli. Kažkas sakęs, kad mergaitė atvykusi
iš Drezdeno. Dabar jau esanti sveikesnė.
Tiek žinojo šeimininkė. Nedaug. Mane Vai
dilutė užintrigavo dviem P: panašumu ir pa
slaptimi. Panašumas traukė. Jos beviltiškas
nusiminimas atitiko mano liūdesiui. O paslap
ties negalėjau pakęsti vien dėl to, kad paslaptis.
Užsidariusi, atsiskyrusi, vengia minios. Pana
šus buvau ir aš. Tai gali būti meilės simpto
mai — ji prasideda liūdesiu, viso pasaulio prakaikimu, o gal tik švari medžiaga naujam ro
manui, kurį jau seniai planavau — fantazijos
potvynio pirmosios bangos. Mano siela, nuodi
jama vienišumo monotonijos, buvo pasiruošusi
išnaudoti kiekvieną galimybę.
Mergaitė pele tūnojo už mano kambario
sienos ilgas valandas: nei judesio, nei garso.
Tik jaučiau, kad ji ten yra. Ne katinas, netu
rėjau impulso laukti ir pulti. Prisidengiau tokia
pat taktika: nei judesio, nei garso. Vieniši žmo
nės jautriau pergyvena kito vienišumą, intui
tyviai pasiduoda tylos depresijai iki ribos, o ta
da sprogsta, patys nesuprasdami kodėl, taip atsi
tiko. Ji mane jaučia, aš ją — siena tylos nesu
laiko, o jei sulaiko — bildesys nepadės. Kantriai
laukiau. Kartais taip būdavo juoda, kad norė
josi šokti pro langą ar uždainuoti piemenišku
balsu. Bet aš nekenčiau mirties. Kad ir be namų,
be draugų, be tėvynės — aš troškau gyventi,
pašėlusiai gyventi, nenustojau tikėti savo lai
me. Tyla stebuklus daro, tikėkite. Vis tik neap
sisprendimas, kantrybės bandymas, hamletiškumas, veda kartais į gėdą, kartais į pasiutimą.
Vyrui taip pretenzingai elgtis tikrai nedera.
Noras greičiau atidengti paslaptį pripumpavo
mano kambarį nerimo nuo grindų iki lubų —
nebepakęsiu! Kas ji yra? Bijo šviesos? Kodėl
šviesos, o ne tamsos? Kur ta paslaptis, taikai
atėjus į žemę?
— Gal stiklą arbatos?
Verta tikėti savo laime — pasitvirtino dar
kartą. Vieną rytą Vaidilutė pasibeldė į mano
duris ir pakvietė stiklui arbatos. Užėjau prilai
kydamas širdį, idant neišlėktų. Karšta, kvepian
ti, skani arbata. Išgėriau. Vis spėliojau, kodėl ji
pirmoji pasibeldė — nervai silpnoki... Išba
lusi, akys liguistai bailios, kalba trapi, nuge
nėta iki neaiškumo. Nieko nesupratau, nieko
nesužinojau. Lyg ji būtų sugauta, lyg kam pa
siruošusi, ieškanti kelio į nežinia kur, tačiau
viskas skęsta abejonėse, nusivilime. Nieko ne
klausė manęs, nesiteiravo. Išėjau dar labiau
prislėgtas.
Nuo to karto dažnai pas ją užeidavau —
kviestas ir nekviestas. Ar ji ligonė ar toks jos
būdas, žinoti buvo smalsu, žaidžiau lyg su vai
ku. Kvailutė, bus ką įsimylėjusi ir pasimetusi.
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Kad nors nusijuoktų, kad nusikvatotų — būtų
jai geriau1. Nepavyko pralinksminti. Jos veide
sustingęs šaltis kaip tik ir buvo tasai grožis,
privertęs mane ja susidomėti, šaltas grožis,
spalvingas, sustojęs ten, kur baigėsi tapytojo
dažai. Eidamas į miestą pasibelsdavau ir kyš
telėjęs galvą sušukdavau "labas rytas”, o grįž
damas vakare "labas vakaras”. Tuščiaviduriai
žodžiai, dieninė proza, o vis tik "nuotykiai”, ne
leidę ramiai miegoti. Norėjau pasirodyti origi
nalus, saulėtomis dienomis būti rimtas, o lietin
gomis juokingas, todėl kasdien derinau gaidą
balsui, lūpas šypsenai, veidui išraišką. Vieną
rytą ji trūktelėjo duris ir aš išsitiesiau ant
grindų, bet ir tada jos neprajuokinau. Arbata
buvo karšta, bet akys šaltos.
Arbatinis romanas tęsėsi visą rudenį be
rezultatų. Ilgiau kalbėdavau, daugiau išgerda
vau, bet ledų kalnas nepajudėjo. Kuo mano akys
karčiau degė jos praeitimi, tuo jos labiau šalo
kraupioje tyloje. Mano atvirumą ji dengė savo
uždarumu. Manifestuodamas kančios prasmę,
negalėdavau išvengti žodžio "mirtis”, kaip an
tipodo gyvenimui. Išgirdusi "mirtį” ji atgyda-

Anatolijus Kairys

VAIDILUTĖ
Dirvos konkurse
premijuota novelė
vo, jos veidas parausdavo, akys išsiplėsdavo,
sakytum kalbėti apie mirtį jai būtų malonu,
artima jos dvasiai muzika. Ir aš nusigasdavau,
bijodavau jos palikti vienos, žiūrėdavau į ją
lyg į giltinę. T mano sugestijas ką nors pa
matyti, nuvažiuoti ar išeiti pasivaikščioti gelto
nuojančiais rudenio takais, ji atsakydavo tyla.
Mano pastangos bevaisės.
Kalėdas ji praleido savo kambarėlyje. Į
bažnyčią nėjo, nors buvo dievota, sekmadie
niais, žinau, lankė pamaldas ,kartą ant jos stalo
mačiau rožinį. Grįžęs vidurnaktį radau ją tebevakaruojančią, smarkiai suirzusią. Neatsakinė
jo į klausimus, nepakilo nuo kėdės, rankose
Ničės "Also Sprach Zaratustra”. Ji buvo aiškiai
nepatenkinta mano atsilankymu.
— Ko ieškote šioje knygoje? — nusiste
bėjau.
— Miego.
Galvos nepakėlė. Kiek patylėjęs ir nesulau
kęs kvietimo prisėsti išėjau. Išeidamas, lyg iš
pasigailėjimo (keista pačiam), palinkau ir pa
bučiavau jos plaukų kuokšte viršugalvyje. Ji
nereagavo, lygiai šalta ir indiferentiška bet ko
kiam mano gestui.
Tą naktį mano sielą ėmė graužti šimtadantis nerimo kirminas. liūtė serga. (Tokiu
vardu ji man prisistatė), šizofrenikė? Jos akys
kartais žybčioja, kartais visai negyvos. Jei šizo
frenikė, jos nepag.vdysi gražiais žodžiais, pasa
komis, nei eilėraščiais. Reikia tikresnių vaistų,
labiau garantuotų. O gal aš pats nesveikuoju?
Sergu ta pačia vienišumo liga? Atidariau langą
ir įleidau kalėdinio oro. Dangus giedras, krista
linis, pilnas kibirkščiuojančių žibuoklių. Nakties
juodoj gelmėj žaliu sidabru švyti kalnai, jų
viršūnėse šoka balerinos, vadinamos žvaigždė
mis, juosvi debesukai pina judantį vainiką ...
Gretimame name kažkas skambina pianinu,
nors jau po vidurnakčio. Girdėti juokas, lengvas
skardenimas, žaismas prieš užmiegant.... Il
giuos kalnų, vaizduotės strėlėmis matuoju tolį
su artuma, jų didybę su menkyste, galingą
svorį su bejėgiu savo širdies lengvumu. Karo
baisenybės mano optimizmą pritemdė, tiesa,
juodi patirties suodžiai pridengė šviesius vilties
horizontus, todėl esu daugiau atsargus. O vis
tik aišku, kad taip negali tęstis, neišsilaikysiu
tarp dangaus ir žemės, pakibęs ant dviejų iliu

Nr. 31 — 7

zorinių balkių — praeities ir dabarties — nepa
daręs drastiško sprendimo. Kada ėjo karas, vis
kas buvo tikra, o dabar — migla ... Kodėl ?
Sėdėjimas nepaaiškins ir abejonių nenugins.
Maisto gana, turiu rašomąją mašinėlę, popie
riaus netrūksta o nerimas plunksnas laužo ...
Kas ant mano galvos uždėjo obuolį, neleidžiantį
pajudėti? Karas nepribaigė, tai kas mane pri
baigs?
liūtės baimė žudo mano drąsą, taip jos
tyla įveikia mano plepalus, esu įkyrus, hamletiškas, ji mato. Mano galva užminuota, bet
kuo? Jei nebus rasta išeitis, aš nebūsiu vertas
jos draugystės. Aš privalau ją gelbėti. Kvai
lys, ne ją, o save! Save ir savo romaną, kurį
seniai brandinu. Nemiegu.. Turiu apsispręsti.
Arbata nėra rimtas pretekstas užeidinėti. Abu
sergame, kaip kitaip. Bet šiuose kambariuose
nepagysi. Nuotaikos nepakeisi nepakeitęs vie
tos, žinomų sąlygų nepakeitęs naujomis. Reikia
laiko, reikia dar ko... žodžiais neišdainuosi.
Velniop! Tegu pasikaria Hamleto dvasia ant
pirmos abejonių medžio šakos! Ne aš. Išgirdęs
Vaidilutę tvarkantis, pasibeldžiau aiškiai per
anksti. Tik po ilgos tylos ji mane įleido.

— Aš noriu arbatos.
Jokio intereso nebuvo. Gėrėm ir sapnavom,
kiekvienas sau — po gurkšnį arbatos, po kitą
tylos. Nenorėjau kalbinti, nenorėjau nė išeiti
be žodžio.
— Jūs pavargusi?
— Labai.
Ji užsimerkė. Ir atsimerkė. Kažką sušnabždėj.p. Mano žodžiai ją tik apsunkino, bet, ką gi,
kur nors turi būti užuomazga.
— Labai pavargusi, — dūsavo pro dantis.
— Norėčiau ilsėtis, norėčiau užmigti, norėčiau
amžinai nepabusti.
"Amžinai nepabusti” kirto mano smegenis
ir šiek tiek praskleidė juodą jos minčių vualį.
Pasakė nedviprasmiškai, tik man sunku priimti,
sunku patikėti. Nukreipiau tyriančius savo te
leskopus į jos akių gilumas — ką ten įžiūrė
siu ... Veidas ramus, kasos gintarspalvės, lūpos’,
lyg plaštakių sparneliai, pasiruošę skrydžiai, ta
čiau kūnas, nuo kaklo žemyn, bejėgiškai susmu
kęs, pridengtas juodu maišu, vadinamu suknele.
— Hute?
Ji slinktelėjo, lyg nelaiku pažadinta, pakėlė
blakstienas — jos akys mieguistos, o gal negy
vos, mane nukrėtė šiurpas.
— Aš žinau kalnuose vyninę ”Zum Traube”. Ten labai tylu, ausys skyla nuo ramybės.
Pačioje uolos viršūnėje. Ją randa tik kelią ži
nantieji edelveiso ieškotojai. Tokios gėlės, ku
rios žydi ant sniego. Ar tu norėtum pamatyti?
Ten aš praleidau dvi paskutines karo savaites
pasislėpęs nuo marokiečių. Pasakiškai gražu.
Ką manai, Hute?
Ji tylėjo pasakiškai ilgai. Maniau, kad už
migo. Leidau apsimąstyti, pasverti kalnus ir
slėnius — ar verta ... Praėjo laukimo valanda.
Staiga jos akys, lyg žiburėliai tamsoje, nusmigo
mane ir pagyvėjo. Aš pasinaudojau proga ir
tęsiau:
— Ten visada yra šviežių vynuogių. Aš
mėgstu. O tu ar mėgsti vynuoges? Pamėgsi.
Ar valgei jų kada apie naujus metus? Neval
gei? Labai skanu. Baltos, kaip sniegas.
Vaidilutė keistai žiūrėjo. Nesupratau, ką
turėtų reikšti. Labai įtarus žvilgsnis, net gėda
pasidarė. Ir vėl nutilo, ką čia nutilo — ji neiš
tarė žodžio. Aš laikiau savo kantrybę pažabo
jęs, tačiau noras gundyti vis didėjo.
— Mes pakilsime virš žemės. Iki debesų,
gal aukščiau. Jei tu nenorėsi kalbėti, tylėsime.
Aš pažadu tylėti. Jei norėsi negerti, negersime.
Aš pažadu negerti. Jei nenorėsi valgyti vynuo
gių, nevalgysim. Aš pažadu jų neliesti. Niekas
tavęs neužgaus — ten sniegas labai minkštas,
aš tave saugosiu. O, be to, ten labai šalta, todėl
žmonių širdys labai karštos.
Vaidilutės akys dar plačiau atsivėrė ir
staiga ji šūktelėjo, net pakildama nuo kėdės:
— Gerai, važiuojam!
(Bus daugiau)

SKAITYKIT IR PLATINKIT
DIRVĄ
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LIETUVIAI DEMOKRATU PARTIJOS KONFERENCIJOJE
JAV Demokratų partijos1
konferencija vyko Philadel
phijoje nuo birželio 24 iki
27 dienos, kurioj dalyvavo
ir lietuvių demokratų sam
būris.
Konferencijos programa
susidėjo iš septynių dalių:
1. Užsienio politika, gy
nyba ir ginklų kontrolė, 2.
Ekonominio gerbūvio kėli
mas, 3. Energijos išteklių
didinimas ir gamtos apsau
ga, 4. Investavimas į mūsų
žmones, 5. Piliečių teisės ir
asmeninis saugumas, 6. že
mės ūkis, Amerikos užkam
piai, maistas ir maitinimas,
7. Valdžios geresnis darbas.
Konferencijos programa bu
vo perduota svarstyti sep
tynioms darbo komisijoms.
Į kiekvieną darbo komisiją
turėjo įeiti bent vienas na
rys iš kiekvienos. valstijos
delegacijos.
Pagal konferencijos pri
imtą priešrinkiminę liniją,
pirmiausia tenka atkreipti
dėmesį į tai, jog JAV už
sienio politikoj ir toliau lai
komasi po II Pasaulinio ka
ro padaryto diametrališko
posūkio. Iki II Pasaulinio
karo JAV laikėsi įzoliacinės
politikos, bet po II Pasauli
nio karo įvyko pasikeitimas
ir šioje konferencijoje pasi
sakoma, jog šiandieną pa
saulio taiką negalima at
siekti be JAV, o JAV yra
reikalinga pasaulio taikai.
Taip pat pasaulio taika ir
gerovė yra reikalinga Ame
rikai.
Toliau pabrėžiama, jog
pagal JAV Konstituciją, ku
ri vienija tautą, valdžios vy
riausia atsakomybė yra
krašto apsauga, jei mes ne
saugūs — laisvė, teisingu
mas, ekonominis gerbūvis ir
visas gyvenimas bus išsta
tytas į pavojų. Saugumas
JAV-bių per sekantį dešimtmetį pareikalaus su
jungtų tautos išteklių:
stiprių karinių jėgų, geros
ir patyrusios diplomatijos,
geros tarptautinės ekonomi
nės politikos, stiprų sąjun
gininkų, konstruktyviškos
vadovybės Jungtinėse Tau
tose ir kitose tarptautinėse
organizacijose. Tarptauti
nėje arenoje susiduriame ne

F. ANDRICNAS

vien su sovietų karine jėga,
kurios didinimas yra mato
mas ir tęsiamas be jokio
pagrįsto pateisinimo, toli
prašokant gynybos propor
cijas, bet taip pat su įtemp
ta ekonomine konkurencija,
žaliavų trūkumu ir su ne
turtu pusės pasaulio gyven
tojų. Demokratų partija
nurodo, jog yra įsitikinusi,
jog JAV stiprumas užsie
nyje priklauso nuo vienin
gumo namuose, tačiau Rea
gano administracija aplei
dusi seną tradiciją — abie
jų partijų dalyvavimą už
sienio politikoje. Gražiau
sias pavyzdys buvo kai no
II Pas .karo abi partijos da
lyvavo sukuriant Marshallo
planą, Jungtines Tautas ir
NATO. Ir šiandieną Demo
kratų partija stovi už tai,
kad užsienio politikos for
mavime dalyvautų abi par
tijos, visa tauta, o ne tik
jos dalis, šiandieną skirtin
gas, bet surištas pasaulis,
reikalauja mūsų sujungtų
jėgų ir išteklių jų problemų
sprendimui ,kurių paskirai
negalime išspręsti, o ypač
tai turime parodyit mūsų
artimiausiems draugams :
Kanadai, Meksikai, Karibų
ir Lotynų Amerikai.
Teisingas tvarkymas san
tykių su Sovietais yra cent
rinė užsienio politikos už
duotis: reikia vesti aiškią,
tvirtą, pastovią politiką, rei
kia išlaikyit gerus, tvirtus
ryšius su draugais ir są
jungininkais ir veikti su
jais vieningai. Turime trak
tuoti mūsų sąjungininkus
kaip partnerius, įtraukti
juos į konsultacijas, patei
kiant jiems tam tikrais at
vejais vadovavimą ir atsakomybę bendroj gynyboj.
Ginant JAV interesus ne
galima išleisti globalinių
problemų ir galimybių se
kant Sovietų ateinančios ge
neracijos politiką. Politika
su Sovietais turi būti reali:
nemažinti Sovietų jėgos
grėsmės, bet ir neperdėti
Sovietų imperijos įtakos pa
liestos ekonominės krizės,
ekonominių ir ideologinių

problemų, kurių senstantys
sovietų vadai nebegali su
tvarkyti.
Per paskutinius 15 metų
Sovietai išplėtė Įtaką ii’ pa
didino grėsmę Vakarų inte
resams aplink Persų įlanką
ir Trečiame Pasaulyje. Af
ganistano invazija ir tęsia
ma priespauda, netiesiogi
nė Lenkijos invazija užgniaužiant laisvės siekimą
rodo, jog JAV-bės negali ig
noruoti ir pamiršti Sovietų
grėsmės, bei kompensuoti
ją su bizniu, kaip daryta,
praeityje. Sovietai turi aiš
kiai žinoti, kad pastangoms
išnaudoti sąmyšius Trečia
me Pasaulyje, ar kur kitur
kišimuisi į kitų valstybių

Sen. J. Glenn ir Rimas Česonis demokratų konferencijoje.
R. Stirbio nuotr.

Demokratų Konferencijoje Philadelphijoje Lietuvių Demo
kratų Sambūrio priėmime iš kairės: Roma Česonienė, Spencer
Oliver — Madrido Konferencijos pirmininko pavaduotojas ir
Julija Dantienė.
Alg.. Česonio nuotr.

vidaus reikalus ir pažeidi
mui suvereninių teisių, bus
efektyviai pasipriešinta.
Kad įgyvendiųti Arti
muose Rytuose taiką, JAV-,
bės turi daryti pastangas
deryboms ir taikai tarp Iz
raelio, Libano, Jordano,
Saudi Arabijos ir kitų ara
bų valstybių.
Sovietų ekskursija Cent
rinėje Amerikoje yra nepri
imtina ir turi būti sustab
dyta. Tačiau veikimas Cen
trinėj Amerikoj su kari
niais sprendimais padidina
poliarizaciją ir sukelia radikališkas alternatyvas.
Kad atsiekti pastovią taiką
Centro Amerikoj reikia per
pasitarimus siekti paliau
bų ir valdžiai, sudarytai
demokratiniais pagrindais,
kuri vykdys reformas, teik
ti ekonominę pagalbą, bei
būtiną karinę paramą.
Trečiojo Pasaulio nepa
stovumo problemoms spręs
ti geriausias kelias yra eiti
su ekonomine ir švietimo
pagalba.
Gynyboje turi būti: sie
kiama atominių ginklų pa
saulyje panaikinimo, efek
tyvios ginklų kontrolės,'
konvencionalinių ginklų pa
saulyje realaus balanso. Tu
ri būti atsiekta saugi sistetema išvengti aliarmo klai
dos. Demokratų partija vi
sad stovėsianti už žmogaus
Lietuvių Demokratų Sambūrio priėmime iš kairės: Ch. Che- teises, žmogaus laisves, kuleden, F. Andriūnas, dr. S. Aiello — etninių grupių direkto- rįoms mūsU demokratija
i-ius'
Česonio nuotr. garantuoja Amerikos žmo-

Su Etninių grupių štabo
parama, Lietuvių Demokra
tų Sambūris vadovaujant
Rimui Česoniui, talkinant
Romui Viesului, Rimui Stirbiui ir man, prisidedant ir
kitoms etninėms grupėms,
birželio 25 dienos vaka
re, Philadelphijos Beievue
Stratford viešbutyje, su
ruošė konferencijos daly
viams priėmimą, į kurį atsi
lankė apie šimtas asmenų:
demokratų partijos pirmi
ninkas Charles T. Manatt,
e v e ntualūs prezidentiniai
kandidatai: J. H. Glenn, W.
F. Mondale (abu su ponio
mis), G. Hart, E. F. Hollings, A. Cranston, R.
Askew; kong. Dante Fascell, Madrido konferencijos
pirmininko p a v a duotojas
Spencer Oliver, Meg Donavon ir daug kitų. Lietuvių
dalyvavo virš 25 asmenys.
Priėmimas buvo gerai or
ganizuotas, sudarė labai ge
rą įspūdį ir praėjo iškilioj
nuotaikoj. Rimo česonio
plačios pažintys ir geri ry
šiai įgalino sudaryti jaukią
nuotaiką ir malonią atmos
ferą.
Pažymėtina, jog šen. J.
Glenn priėmimas ir jo pa
rinktas štabas, B. Franklin
Institute, tarp daugelio ki
tų priėmimų kitose vieto
se, pasižymėjo įspūdingumu
kaip didelio valstybininko
reprezentacija. Šen J. Glenn
labai palankiai atsiliepė apie
Jono Nasvyčio veiklą Cleve
lande.

nėms: laisvę kalbėti, laisvę
draugijoms, religijos laisvę,
teisę būti laisvam nuo sauvališko persekiojimo, kanki
nimo, įkalinimo, žiaurumo,
nežmoniškumo ar pažemini
mo. Bus remiamos pagrin
dinės žmogaus teisės pa
skelbtos žmogaus Teisių
tarptautinėje Deklaracijoje,
Jungtinių Tautų Charteryje, Helsinkio Galutinam Ak
te,' Amerikos Konvencijoj
dėl žmogaus teisių. Demo
kratai smerkia Sovietų in
vaziją Afganistane ir Sovie
tų remiamą priespaudą
Lenkijoje ir reikalauja po
litinių kalinių paleidimo, pil
no respekto žmogaus tei
sėms pilno respekto ir lais
vės religijai ir darbo uni
joms.
Priėmimas suteikė gali
Reikšminga konferencijos mybę ne tik parodyti dėkin
dalis buvo eventualių pre gumą visiems parodžiuzidentinių kandidatų pasa siems mums palankumą ir
kytos kalbos. Pasakytose teikusiems pagalbą, bet taip
kalbose buvo perteiktos jų pat sustiprinti ir pagilinti
gairės dėl JAV-bių politi ryšiuš ir pažintis kurios
kos ir visi labai stipriai kri kaip praeitis parodė z būna
tikavo prez. R. Reaganą ir reikšmingos. Visi atsimena
jo administraciją dėl: be me kaip geri ryšiai A. S.
darbės, aukštų palūkanų, Gečio ir R. česonio Waprodukcijos.
shingtone davė gražius re
Anot jų, pajamų mokes zultatus dėl Lietuvos Atsto
čių sumažinimas nepropor vybės Washingtone ir R.
cingas : mažesnių pajamų Česonio dalyvavimą Madri
mokesčių mokėtojai apdėti do konferencijoje. Buvo ma
žymiai aukštesniu procentu, lonu matyti, kaip spaudos
nei aukštesnių pajamų mo bendradarbis B. Vaškaitis
kesčių mokėtojai. Reikalin- sumaniai kontaktavo dignagas naujas pajamų mokes- tarus ir kaip fotografai R.
Čių įstatymas apdedantis vi- Stirbys ir Alg.. česonis rū
sus teisingai, be privilegijų. pestingai gaudė momentus.
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Neolituanė Jūratė
Nausėdaitė - Ann Jillian
filmų ir
televizijos žvaigždė
Ed. Ba!ceris
Jūratė Nausėdaitė 1973.
XI. 7 d. padavė pareiškimą
įstoti į L.S.T. Korp! NeoLithuania, Los Angelėje ir
1974. XI. 16 d. iškilmingoje
Korp! sueigoje ji buvo pa
kelta į šenj ores ir suteiktos
korporacijos spalvos, šioje
viešoje iškilmingoje sueigo
je Tautiniuose Namuose ji
savo ir kitų pakeltųjų (A.
Kašelionio ir B. Mackialos)
vardu tarė labai jausmingą
ir prasmingą patriotinį žodį.
Jau tada Jūratė buvo kilanti aktorė Hollywoode, o
šiandien ji yra sau lygios
neturinti filmų ir televizijos
žvaigždė — aušrinė.
Jūratė gimė 1950.1. 29 d.
Cambridge, Mass. Juozo ir
Margaritos Nausėdų šeimo
je. Tėvelis Neprikl. Lietu
vos aviacijos kapitonas, ma
mytė, studijuodama huma
nitarinius mokslus, kuriuos
baigė cum Įaudė, priklausė
Romuvos Vaidilučių korpo
racijai (kas neatsimena tas
g r a žuoles raudonkepuraiteis!). Mamytė turėjo taip
pat prigimtus artistės ga
bumus, gerą balsą ir norėjo
studijuoti dramą, bet atsi
dūrė prieš kietai tėvų pa
statytą sieną — NE.
Jau 4 metų būdama, Jū
ratė lietuvių parengime dai
navo "Leiskit į tėvynę”. Tė
veliai, pastebėję jos įgimtus
gabumus ir persikėlę į Los
Angeles, pradėjo ją leisti į
įvairias dramos studijas,
kur ji pei' 14 metų mokėsi
baleto, muzikos, dainavimo,
vaidybos ir kt. Bet tuo pa
čiu laiku lankė lietuvišką
Šv. Kazimiero mokyklą ir
šoko tautinius šokius vieti
niame ansamblyje. Išskirti
nų gabumų apdovanota, ga
vo ne vieną stipendiją teat
ro studijoms gilinti įvairio
se žinomose meno instituci
jose. Mokyklose studijavo

lotynų, ispanų ir prancūzų
kalbas ir prigimta bei lais
vai vartojama lietuvių kal
ba jai žymiai plačiau atvėrė
vaidybos galimybių duris.
Dar tik 10 metų būdama,
jau ji vaidino Walt Disney
filme ”Babos in Toyland”.
12 metų būdama, šoka, dai
nuoja ir vaidina filme

”Gypsy” su jau žinomomis
žvaigždėmis Rosalind Russel ir Natalie Wood, kuri po
filmavimo Jūratei padova
nojo auksinę apyrankę su
įrašu.
Bet karjeros slenkstį į
žvaigždžių dausas jai per
žengti ypač daug padėjo ak

Korp! pirm. R. Mulokas sveikina naują senjore Jūratę Nausėdaitę, jai iš dešinės A.
Kašelionis, iš kairės B. Mackiala, kairėje Ed. Balceris praveda spalvų dainą "Lietuva Brangi”,
prie prezidiumo stalo matyti tik S. Petravičius, prie vėliavos R. Aneliauskienė, Em. Jarašūnas
ir V. Ruokytė.

tų tiek daug kartų esame
Tai pirmoji lietuvaitė am
matę televizijos ekrane. Ją basadorė, kuri savo tėvynę
išskirtinai buvo pasikvietęs taip plačiai išgarsino, nes
savo programoje visame pa visada pasisako esanti lie
saulyje žinomas savo aukš tuvaitė. Tautiniais rūbais
to lygio programomis Bob pasipuošusi, Hour Magazine
Hope. Ji atliko velykinę pro pro gramoje pasipasakojo
gramą su Perry Como Mek apie savo kilmę ir tėvelių
sikoje. Plačiausiai paplitęs pabėgimą nuo bolševikų
TV Guide pasipuošė savo okupacijos.
viršelį su jos nuotrauka.. Ji
Jūratė ir jos brolis Beni
jau po kelis kartus yra da to, buvęs keliose neolituanų
lyvavusi pasikalbėjimų pro valdybose ir turįs rašytojo
gramose, kaip pas Johnny bei vaidybos gabumų, abu
Carson, Merv Griffin, John puikūs neolituanai, susimo
Dandson, Mike Douglas, ką nario mokestį, taigi, ak
Good Morning America, En- tyvūs. Los Angeles neoli
tertainment Tonight ir t.t. tuanai, jei tik galimybės
Gastroliavo ir po užsienį leis, bandys ateinančiais
Anglijoje - Londone, Birm- metais surengi isu Jūrate
ingham Leicester, Liver- kokį didesnį pasirodymą.
pool, Edinburg, Australijoje
Mes visi neolituanai di
— Melbourne, Kanadoje — džiuojamės Tavimi, miela
Toronte, kur daug ir lietu Jūrate. Skink savo karjeros
vių buvo atsilankę. Neseniai laurus ir toliau sėkmingai
baigtas sukti filmas ”The ir nepamiršk mūsų šūkio ir
Texaco Star Theatre” su jo prasmės ”Pro Patria”.
Carol Burnette ir Sammy
Davis jr., kur Jūratė dai
VINCENT JUODVALKIS
nuos dvi dainas ir bus ro
Certified Public Accountant
domas NBC 1982. IX. 11 d.
Visi sąskaitybos darbai
Valstybiniai ir kiti mokesčiai
š. m. liepos mėn. su Rich
Dokumentų notarizavimas
Little gastroliavo Saharos
Reid, Hughes&Webb, Inc
klube, Lake Tahoe, kur tuo
7327 Rescda Blvd.
laiku pats sezonas. Rudenį
RESEDA, CA 91335
torius Mickey Rooney, su rengiasi naujoms televizijos
Tel. 344-0283
kuriuo ji gastroliavo Broad- serijoms.
way pastatyme ”Sugar Babies”. Jis ją keldavo į pa ir **********************************
*
danges įvairiuose ”inter- ♦
♦
view” televizijoje. Po to jau *
*
♦
♦
sekė nuolatinė programa te ♦
♦
♦
levizijos serijose ”It’s a ♦
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet ♦
*
Living”. Tada atėjo eilė vai * kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai. ♦
♦
dinti pagrindinę rolę, per *
♦
visą Ameriką labai išgar
♦
♦
sintame filme, ”Mae West”.
♦
♦
čia jai tetyo pats sunkiau
*
sias uždavinys vaidinti ga
*
Savings
&
Loan
Association
*
na komplikuotą ir gerokai
♦
apkarpytą Mae West cha ♦
♦
1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650 ♦
rakterį. Bet Jūratė pasirodė ♦
♦
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
šiame filme savo talentų ♦
*
aukštumoje: ji šoko, daina *
Willowbrook, III. 60521
vo ir vaidino pasigėrėtinai. ♦
♦
Phones: Chicago: (312) 242-4395
Filmų režisierius Mervyn *
> icero: (312) 656-6330
*
Le Roy yra pasisakęs, kad
Willowbrook: (312) 789-07 v7
FSŪC
♦
per 54 metus režisavimo ♦
nesutikęs didesnio talento *
♦
♦
Joseph F. Gribauskas
Dennis N. Gribauskas
už Jūratę.
♦
Executive-Scc reta ry
Senior Vice-President/

TAUPYKITE DABAR

5t.Anthony

šiandien Jūratę pažjsta
milijonai amerikiečių ir
Jūratė Nausėdaitė - Ann Jillian ir James Brolin ”Mae West” tūkstančiai lietuvių, nes ją
filme.
per pastaruosius keletą me

♦
♦
*
♦
*
-k

Willowbrook Manager

*
*
♦

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

»
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2422 WEST MAROUEITE ROAD

Lietuviai esame visi —

SUNNY HILLS

CHICAGO, ILLINOIS 60629

Lietuvių Fonde ar esi?

PHONE:

312

925-6897

MUZ. V. MAMAIčIUI
75 METAI

U. S.A.

1982 birželio mėn. įnaftai.
Santrumpos: atm. įn. — atminimo įnaSas, po dvitaškio pavardė —
įamžino, pad. — padidino, įm. — įmokėjo, įgal. —įgaliotinis, atst. —
atstovauja, kand. — kandidatas, suma po pavardės — įnaSų iŠ viso.

$10.00 kand.: Abromaitis Mary Ann 1968.X.21 atst. Abro
maitis Teresė $10.00, Banionytė Vilija 1964.XII.16 —
Banionienė Ona $10.00, Bankaitytė Sigutė 1965.IH.24
— Bankaitienė Aldona $10.00, Barzdukas Danius
1966.III.3 — Barzdukienė Vida $10.00, Bublytė Vilija
1968 — Bublienė Ingrida $10.00, Marcinkevičiūtė Nida
1967.III.29 — Marcinkevičienė Marija $10.00, Merkytė
Genutė 1967.IV.13 — Vencienė Julija $10.00, Steponavi
čius Darius 1967.V.22 — Steponavičienė Gidonė $10.00,
VySnionytė Lana 1966.X.5 — Vyšnioms Jonas $10.00 ir
Walsh Kelly 1966.III.26 — Walsh Albina $10.00. $100.00
įm. Grandinėlė 1982.VI.23 raštu, pasirašė Sagienė Alek
sandra.
$25.00 Daukša Rožė (Rožytė) atm. įn. atst. Sabalis A. J., jm.
Frank Alena $105.00.
$100.00 Barkauskienė Petronėlė, atm. įn. pad. Barkauskas
Ciprijonas $400.00, Brazauskas Pijus, kun.: Brazaus
kas Jonas $100.00, Kerpė Petras, adv. miręs 1943
Štuthofo kone, stov.: Žadeikienė-Kerpytė Stasė savo
tėvą atm. įn. $100.00, Norville Charles, atm. įn.: Gurinąs
Aleksandras $100.00, šliteris Pranas ir Kazimiera
$100.00, Tomkutė Milda: Tomkai Leonas ir Sigita, įm.
Grušas Pr. $100.00, Valkiūnas Jonas, atm. įn. pad.
Valkiūnas Jonas, sūnus $200.00 ir Žadeikis Povilas,
Lietuvos Nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas
ministras, atm. įn.: Žadeikis Stasys $100.00.
$251.00 Martinas Petras, atm. įn. atst. Marūnienė Marija 24
asm. aukas $351.00.
$1,000.00 Zuras-Žurauskas Jonas, atm. įn. pad. Žuras Alina
$6,000.00..
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Iš viso 21
$2,176.00
Pataisome:
Buvo kovo mėn. Butkus Jonas ir Elena 330.00 100.00 430.00 nr.
2555
Dabar Butkus Jonas V. — 100.00 100.00 nr. 5121.
Lietuvių Fondas įžengė į trečią milijoną ir pagrindinis kapitalas
1982.VI.30 pasiekė $2,285.719.06. Gautomis palūkanomis parėmė
meną, lietuvišką švietimą, kultūrą ir jaunimą $951,585.77.
Palikimai sudaro svarbią Lietuvių Fondo kapitalo dalį. 1982.VI.30
palikimais gauta $630,817.09.
Sudarykime testamentus ir bent dalį turto palikime Lietuvių
Fondui. Testamente įrašykime šį tikslų pavadinimą:

„LITHUANIAN FOUNDATION, A NON-FOR-PROFIT,
TAX EXEMPT, ILLINOIS CORPORATION,
2422 W. MARQUETTE ROAD, CHICAGO ILLINOIS 60629“

Visi statykime Lietuvių Fondą, nes gautomis palūkanomis remia
mas lietuvybės išlaikymas

SUPF.RV1SOR

STRIP PAINT
LINE SUPERVISOR
We’re looking for a shūt-sleeve oriented professior.al who
enjoys leading a medium-sized staff. Your experience
should include a well rounded knovvledge of residential
building produets and solid familiarity with water borne,
polyester and plastisol paint systems.
Join us and enjoy the vvorkirig environment of one of the
Midwest’s top Fortune 150 companies, in addition to an
excellent Salary and outstanding fringe benefits. Let us
hear from you; send resume and complete salary history
in striet confidence to:

Box S 5
LITHUANIAN PAPER
384 City National Bank Bldg.
Detroit, Mich. 48226
An Equal Opportunity Employer M/F/H

(31-33)

1907 metais, liepos 21 d.,
žemojoje Panemunėje, ša
kių apskr., gausioje šeimo
je gimė sūnus, kuris tapo
pakrikštytas Vincuku. Arit
metika trumpa, tam Vincu
kui š. m. liepos 21 d. sukako
75 metai.
Vincukas augo, siekė
mokslo Aušros gimnazijoje
Kaune ir, būdamas gabus
muzikai, lankė Kauno Mu
zikos Konservatoriją. Nuo
čia ir prasidėjo jo kaip chor
vedžio veikla.
Dar laisvoje Lietuvoje
vadovavo Karo Policijos
Mokyklos, ž. Ū. Ministeri
jos šaulių vyrų ir moterų,
kartu su J. Kudoku Dainos
draugijos chorus, o vėliau
Vilniuje buvo Filharmoni
jos Liaudies Ansamblio va
dovo pavaduotojas.
Atsidūręs tremtyje, Vo
kietijoje vadovavo Meerbecko lietuvių stovyklos chorą.
Anglijoje, dar pereinamo
je stovykloje Byfleet suor
ganizavo vyrų chorą, kuris
daug kartų koncertavo ang
lams. Londone reiškėsi su
meno sambūriu ”Vaidyla”.
Kartu su muz. Untuliu su
organizavo Dainų šventę
Nottinghame. Visą laiką
vargoninkavo Lietuvių Šv.
Kazimiero Londono parapi
joje.
Atvykęs Į Ameriką apsi
stojo Elizabeth, N. J. šv.
Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijoje vargonininku. Be
savo tiesioginių vargoninin
ko pareigų, jis matomas or
ganizuojant lietuvių pasirorodvmą New Yorko pasau
linėje parodoje ,išleidžiant
knygą "Lietuvis vargoni
ninkas išeivijoje”, bei orga
nizuojant Dainų šventes
Amerikoje ir Kanadoje.
Ketvirtosios Dainų šventės
garbės dirigentas Chicago
je. Ilgametis "Muzikos ži
nių” redaktorius.
Tai tik dalelytė, to žemo
sios Panemunės Vincuko, iš
augusio į mielą Vincą veik
los.
Į paraginimą šia proga

pagerbti ši Sunny Hills ap
sigyvenusį ir dar rankų nenuleidusį muziką-pensininką, visi Sunny Hills lietu
viai spontaniškai reagavo
suruošdami kuklų, bet nuo
širdų pagerbimą.
Liepos 21 d. sukaktuvių
minėjimas buvo pradėtas
pamaldomis Šv. Teresės
bažnyčioje, šv. Mišias, Ma
maičių šeimos intencija, celebravo kun. J. Pragulbickas koncelebruojant kuni
gams P. Jaraškai ir A. Kar
dui.
Po piet S. H. Community
salėje pagerbimas buvo tę
siamas. Man teko garbė šį
minėjimą pravesti. Tai bu
vo tiktai maloni pareiga,
žvilgterėti į šio mielo žmo
gaus nueitą, kaip savo mu
ziko specialybės taip ir lie
tuviškos veiklos, kelią.

šia proga sukaktuvininką
žodžiu sveikino kunigai P.
Jaraška ir J. Pragulbickas,
S. H. gyventojų vardu V.
Beleckas ir chorelio vardu
Genutė Beleckienė.
Vietos lietuviai parapijie
čiai, norėdami nors maža
dalelyte.atsidėkoti už jo be
jokio atlyginimo chorelio
vedimą ir vargonininkavimą
Šv. Teresės bažnyčioje su
dėjo kuklią dovaną, kurių
choristai Valytė Rumšienė
ir B. čepukas įteikė sukak
tuvininkui.
Telegrama iš Chicagos
sveikino broliai Žukauskai
su šeimomis. Laiškais Juoze
Augaitytė, jo dukrelės Vi
ta ir Aušra, seserys ir bro
liai iš Lietuvos, p.p. Dirginčiai iš St. Petersburg ir Ona

FEDERALINĖ KREDITO UNIJA

Come grow with ui. — EOE

KASA
patarnauja viso pasaulio lietuviams.

■

• KASA už paprastas taupyme sąskaitas moka 9% palūkanų.
■

• Už didelius ir mažus certifikatus KASA moka kiek galima aukščiausius
procentus.

• Visiems taupytojams KASA lengvomis sąlygomis suteikia visų rūšių paskolas.
— KIEKVIENO ASMENS INDĖLIAI KASOJE APDRAUSTI IKI 100,000 dolerių —

Kreipkitės į KASĄ šiuo adresu:
Lithuanian Federal Credit Union, 86-01 114th Street,
Richmond Hill, N. Y. 11418. Telefonas: (212) 441-6799.

Š. m. liepos 22 d. sukako
metai, kaip V. Belecko tė
velis Jonas Beleckas Sibiro
tremtinys, iškeliavo į ten iš
kur dar nė vienam nebuvo
lemta sugrįžti.
šių liūdnų metinių proga,
Šv. Teresės bažnyčioje, už
Jono sielą šv. Mišias celebravo kun. P. Jaraška, kon
celebruojant kunigams Kar
dui ir Pragulbickui.
Po pamaldų visi buvo už
prašyti į Beleckų rezidenci
ją kavutei ir užkandžiams.
(kž)

LAKE WOOD HOSPITAL
Personnel Director
P.O. Dramer 2309, Morgan City, La. 70391
(504} 384-2200 Extension 425

■

• Už IRA pensijos indėlius KASA šiuo metu moka 15%.

A. A. JONO BELECKO
METINĖS

OPPORTUNITY
FOR REGI8TERED NURSES
REGISTERED NURSES FOR ALL SERV1CES & ALL SHIFTS
RN OPPORTUNITIES — NEW HOSPITAL: Lakewood Hospital of
Morgan City, Louisiana moved into its new, 168-bed fadlity in July,
1981. This stato of the art eąuipped hospital offers many advancement
opportunities. We need staff and superviaor nurses to progresą with us.
The minimum annual starting salary for graduate nurses is 821,000
($10.10 an hour) for a BS in nursing. AU salaries are commensurate with
ezperience. In addition, Lakevood Hospital offers a generous shift differential, weekend bonus, and an ezcellent fringe benefit program.
Morgan City is located in the southem coastal part of the statė, and is
just 90 miles from New Orleane. If you are looking for a chance to advance, and would likę to work in a beautifully eąuipped hospital with
friendly professional staff, write or call "collect” today. Contact:

:
:

New Yorke sparčiai auganti ir dinamiška

ir Jonas Zubavičiai iš Sun
ny Hills.
Išaiškėjus, kad čia gyve
nantis mielas Vincas Ambrulaitis, taip pat švenčia
savo gimtadienį ir vardu
ves, tai Ambrulaitienės iš
keptą tortą su žvakutėmis,
M. Ambrulaitienei ir J. čepukienei atgabenus, abu su
kaktuvininkai Vincai kartu
nupūtė žvakutes.
Trumpu, bet jausmingu
žodžiu muz. Mamaitis pa
dėkojo visiems už atsilan
kymą ir už davaną.
Sugiedota abiems "Ilgiau
sių metų” ir tuo ši kukli
oficialioji dalis buvo užbaig
ta.
Tęsėsi vaišes, dainos ir
prie Mamaičio pianino ar
Čepuko akordeono šokiai —
tol kol seni kaulai pavargo.
Dar daug darbingų metų,
mielas Vincai tau ir Olgai
linkim ne tik aš, visa Sun
ny Hills lietuvių kolonija,
bet ir visa lietuviškai susi
pratusi išeivija.

PRODUCTION
MANAGER
One of the leading packaging companies has an
immediate opportunity for a produetion manager.
This is a key management position reporting to
the general manager.

The successful candidate mušt have extensive experience in the corrugated industry in a similar
position.

■
■

We offer a competitive salary and excellent fringe
benefits. Please reply in confidence to:

:

LITHUANIAN PAPER
Box S 5
1700 E. 13th ST.
Suite 4G
Cleveland, Ohio 44114
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER M/F/Il

(31-33)
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Šveduose pas Kalifornijos lietuvius
Aurelija Balašaitienė
Lietuviams, ieškojusiems
laisvės už savo tėvynės ri
bų, įsikūrus visur, kur tik
uostan įplaukė likimo lai
vas, po kiekvieno laisvo
krašto vėliava, kiekviename
kontinente, pasaulis palaips
niui pasidarė vienais didžiu
liais namais. Kiekviename
krašte keliaujant galima už
tikti vaišinga lietuvišką pa
stogę ne todėl, kad būtų rei
kalinga užeiga ar vieta po
ilsiui, bet todėl, kad kiek
vieno lietuvio apsilankymas
iš toli tampa savotiška
švente, kurios metu atnau
jinamos senos pažintys, su
sitinkama netikėtai su se
niai pamirštais asmenimis,
užmezgamos naujos pažin
tys, stiprinant ir plečiant
lietuviško saito tinklą.
Nutarusi savo šios vasa
ros atostogų metu arčiau
susipažinti su Amerikos Va
karais, t. y. tuo nuostabiai
gražiu ,turistiniuose atviru
kuose reklamuojamu Ame
rikos vakariniu pakraščiu,
kuriame dunkso Alpes pri
menantys Kalifornijos kal
nai, nuostabūs per milijo
nus metų susiformavę kan
jonai ,o už jų egzotiškoji
Meksika su savo nerūpes
tingomis "siestomis” ir rit
mingomis pietietiškų tenorų
dainomis.
Savaime suprantama, kad
Kalifornijoje visi keliai ve
da į Angelų miestą, kuriame
nauja lietuvių emigrantų
banga, neatsilikdama nuo
senesnių lietuviškų koloni
jų, sukūrė veiklų visuome
ninį branduolį, čia dominuo
ja Lietuvių Tautiniai Na
mai, visų lietuvių bendra
nuosavybe, kuriems rūpina
si energingas ir darbštus
Jonas Petronis, šv. Kazi
miero lietuvių parapija, va
dovaujama ilgamečio klebo
no mons. Jono A. Kučingio,
ją pastačiusio 1951 metais,
sekmadieniais suburia lietu
vius iš visų Los Angeles ap
linkinių vietovių. Kleboni
jos fasadas dabinasi tri
spalviu skydu, o mokyklą
puošia Vytis ir lietuviškų
juostų ornamentai, čia kas

dieną vyksta privalomos lie
tuvių kalbos pamokos ir vei
kia šeštadieninė mokykla.
Prieš atvykdama j Kali
forniją pasikeičiau laiškais
su savo mielais, kadaise Cle
velande gyvenusiais bičiu
liais, Jonu ir Nele Mockais,
nes buvau nuolatos kviečia
ma juos aplankyti. Kai jie
du vieną ankstų liepos rytą
mane pasitiko San Bernar
dino geležinkelio stotyje su
rože, man buvo pareikšta,
kad aš esanti jų globoje. Ke
liavome automobiliu j neto
limą Yucaipos miestelį, ku
ris yra Kalifornijos kalnų
papėdėje. Yucaipa pasižymi
sausu klimatu ir labai gry
nu oru, toli nuo pramonės ir
didžiųjų vieškelių. Mockų
namas pusapskritimio cen
tre iš tolo metėsi į akis savo
originalumu ir lietuvišku
mu : platūs, žemi langai pa
puošti oranžinėmis langinė
mis su lietuviškų stilizuotų
tulpių drožiniais, o virš lan
gų ir durų lietuviški orna
mentai. Stogo sujungimuose.iš tolo praeivius sveikina
senoviški "žirginėliai”. Pri
vatus parkas su žavia aug
menija ir uždaras bendras
rajono baseinas su klubo pa
statu byloja apie patogų ir
jaukų gyvenimą.
Tris dienas Jono Mockaus
vežiojama apžiūrėjau žavias

apylinkes, įsikėlėme stikli
niu keltu j San Yacinto vir
šūnę, aplankėme garsųjį
Palm Springs kurortą, Arrovvhead ežerą, nuolat ke
liaujant vingiuotais, įdo
miais keliais. Priartėjus
sekmadieniui, išsirengėme į
Los Angeles, kur iš toli
miausių apylinkių susiburia
lietuviai tiek tautinio, tiek
religino įsipareigojimo ve
dami, tiek lietuviško socia
linio charakterio skatinami.
Diena buvo karšta ir saulė
ta, tačiau virš valandos tru
kusi kelionė neprailgo, ste

San Bernardino geležinkelio stoty Jonui ir Nelei Mockamg
pasitikus Aureliją Balašaitienę (vidury).

Prie Šv. Kazimiero parapijos Nelė Mockuvienė, Aurelija
Balašaitienė ir prel. Jonas A. Kučingis.

metu turėjau progos susi
pažinti su eile losangeliečių
ir pačiu parapijos šeiminin
ku, kuris man padarė malo
numą, parodydamas visas
erdvias ir modernias para
pijos patalpas bei supažin
dindamas su parapijos kūri
mosi istorija. Pastatai ne
vien pritaikyti itesioginėms
funkcijoms, bet turi įdomių,
jaukių kampelių ir gražios
augmenijos, kurios aplinko
je, galima lengvai susikaup
ti ir medituoti, nejaučiant
artimos didmiesčio aplin
kos.
Apie pirmą valandą Jo
nas Mockus, ALT S-gos Los
Angeles skyriaus pirminin
kas, mane nugabeno į neto
liese esančius lietuvių na
Su Lietuvos gen. konsulu Vytautu Čekanausku ir ponia.
mus, kuriuose darbščios
bint įvairias vietoves ir ne šeimininkės jau buvo paįprastą pietietišką gamto ruošusios pietus Tautinės
vaizdį su savotiška augme Sąjungos gegužinei, čia te
nija. Sustojus erdviame pa ko susipažinti su Tautinės
rapijos kieme, į akis me sąjungos vadovaujančiais
tėsi originalios automobilių asmenimis, kaip p. Naujo
plokštelės, kaip "MOČIU kaičiu, ponu ir ponia Mažei
TE”, "JONAS P”, ir kitos, komis, Petru ir Rūta Sakais.
šv. Kazimiero šventovė bu Prie mano stalo prisėdo
vo pilna maldininkų, o gau Juozas ir Margarita Nausė
sus P. Budriūno choras su dai, kurių garsioji duktė
solo giedojimu buvo ypatin Jūratė-Ann Jillian tuo metu
gai malonus ausiai. Pamal drauge su Rich Little gasdas laikė klebonas mons. J. . traliavo Lake Tahoe vasar
Kučinkis, kurio turiningas vietėje. Prie mūsų prisidėjo
ir spalvingas pamokslas bu Jonas ir Julija Petroniai,
vo maloni atgaiva po nuo Kazys Januta ir pagali, u
latos sekmadieniais girdimų garbės konsulas Vytautas
šabloniškų šv. Rašto aiški Čekanauskas su ponia.
nimų. Nestigo ir grynai pa
Tautinės sąjungos pietūs
triotinio elemento. Po pa praėjo, be prakalbų, lei
Su Petru ir Rūta Sakais jų rezidencijos kieme.
maldų tradicinės kavutės džiant dalyviams vasariškai
» ve’

papramogauti, pabendrauti
ir pasikalbėti. Vytautas Če
kanauskas prajuokino visus
savo diplomatinės tarnybos
nuotykių anekdotais, o lo
terijos metu buvo gardaus
juoko, kai aš buvau privers
ta net du kartu iš eilės eiti
ir atsiimti laimėtus šampa
no butelius ... Tai buvo ža
vi popietė, kurios metu pa
sijutau kaip didelėje šeimo
je, kad ir toli nuo namų,
nes gimtosios kalbos melo
dingas skambesys, bendrų
interesų nagrinėjimas, lin
kėjimų ir sveikinimų pluoš
tai mane nuteikė ir senti
mentaliai, ir linksmai. Lie
tuvių Tautiniai Namai man
padarė labai malonų įspūdį
tiek savo pastato išore, tiek
patalpų erdvumu ir skonin
gumu. Ypatingai originali
klubo patalpa primena savo
stiliumi anglų vyrų klubus
su masyviniu stalu, pato
giais foteliais ir originalia
natūralių plytų architektū
ra.
Vaišėms pasibaigus ir
svečiams pradėjus skirsty
tis, nebuvo Įmanoma nepri
imti nuoširdaus Jono Petro
nio kvietimo aplankyti "va
landėlei" jo namus. Po ke
liolikos minučių prisiartino
me prie jų namo, pastatyto
ant kalno pakriaušio, nuo
kurio žemai po kojomis ga
lima matyti Los Angeles
miestą. Kiemas aptvertas
aukštais geležiniais vartais,
už kurių, plėšrias iltis iški
šęs grynarasis "Neronas”
puolė ginti savo šeimininką
nuo besiveržiančių svečių.
Tačiau šeimininkui griežtai
lietuviškai paliepus, "Neronai, išeik ir užsidaryk”, grąsusis šuo pakluso, pasitrau
kė nenoriai į šoną, atidarė
tarpuvartėje siauras dure
les ir jas už savę’s užstū
mė... Ir vėl buvo lietuviškai vaišinamasi, o sutemus
teko gėrėtis nuostabiu nak
ties vaizdu, kai Los Ange
les mieste sužibus švie
soms atrodė, kad tūkstan
čiai Kalėdų eglučių pabiro
slėnyje, sušvytėdamos vi
somis vaivorykštės spalvo
mis ,o dešiniame šone rausoje migloje snaudė garsu
sis San Fernando slėnis. Ju
lijos ir Jono Petroniu vai-

(Nukelta į 12 psl.)
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(Atkelta iš 11 psl.)
kai, Daina ir Dainius, ma
loniai pasisveikinę su sve
čiais, išskubėjo j tautinių
šokių repeticiją. Modemus
ir ištaigingas namas dvelkė
lietuviška dvasia, pasidabi
nęs Vytimi ,ornamentais ir
paveikslais.
Gerokai sutemus grįžome
j Yucaipa. Sekančią dieną
Mockai mane išlydėjo j sto
tį tolimesnei kelionei, gele
žinkeliu į Los Angeles, kur
manęs laukė Petras ir Rūta
Sakai. Tiksliai nežinant Sa
kų rezidencijos, net ir turin teisingą adresą, vargu
ją būtų galima, atvykus
pirmą kartą, nepaklydus
rasti. Vingiuoto kelio posū
kyje, kurio vienoje pusėje
žemai apačioje rangosi toli
mas vieškelis, o kitoje pu
sėje statūs pakriaušiai, gi
liame, tamsiais medžiais už
dengtame Įdubime yra dvie
jų liūtų skulptūrų saugomi
geležiniai vartai, o už jų —
erdvus plačiais akmenimis
grįstas kiemas. Jo viena pu
sė remiasi į statų kalno pakriaušj, apaugusi pietietiš
ka augmenija, o toliau miš
ku apžėlęs kalnas, kuriame
gyvena kojotai. Prie masy
vinių durų mus pasitinka
draugiškas, gauruotas šuo.
Apuostęs nepažįstamą vieš
nią, draugiškai lyžtelėjęs
batuką, pasitraukė, paklu
sęs šeimininko įsakymui:

”Pūč, eik ant savo kilimė
lio”.
čia praleidau kelias nak
tis ir dienas, šeimininkų le
pinama ir vaišinama ne vien
kūno, bet ir dvasiniu penu.
Jų lydima, lankiau muzie
jus, bibliotekas, meno gale
rijas, garsųjį Holhvoodą, su
stojome "Lietuvių Dienų”
redakcijoje. Vakarais dis
kutavome spaudos ir visuo
meninius klausimus.š Rūta
Šakienė, per retai teleidžianti pasireikšti savo
šmaikščiai plunksnai, pasi
žymi šakota visuomenine
veikla tiek tautinės sąjun
gos darbuose, tiek savo dar
bu su skaitlingomis ir ener
gingomis birutietėmis. Sa
kų vaišinguose namuose
nuolatos vieši svečiai iš to
li. Malonu buvo pusryčiauti
lauke egzotiškų medžių pa
vėsyje, besidairant j plačią,
jokio pastato nesužalotą pa
noramą. Jų lydima turėjau,
progos aplankyti buvusius
clevelandiečius, Laimą ir
Emanuelį Jarašūnus Santa
Monikoje.

Pakėlus sparnus tolimesniai kelionei i Vakarus ir
Meksiką, buvo beveik grau
du atsisveikinti su mano
naujais bičiuliais. Išvykau,
glėbiais įspūdžių nešina ir
apsišarvojusi brangiu žino
jimu, kad visvien kuriame
pasaulio krašte begyventu
me, esame viena didelė šei
ma, bendro likimo į tolimus
kraštus nukelta, tačiau ne-

Los Angeles lietuviai žurnalistai pašnekesyje, kai dar beveik
visu dešimtmečiu (1963 m.) buvo jaunesni ir visai visi, čia ma
tomi, gyvi. Iš kairės: A. Skirius. R. K. Vidžiūnienė, L. Valiukas,
dabar miręs S. Paltus, V). Bakūnas, svečias iš Detroito V. Mingėla taip pat jau miręs, ir B. B. Brazdžionis. L. Briedžio nuotr.

imtinai vadovaujamą seno
sios kartos mūsų ateivų. St.
Paltus buvo tolerantingas,
Po ilgos ir varginančios greitai susigyveno su seno
ligos, liepos 25 d. Los Ange sios kartos veikėjų pažiūro
les mirė teisininkas, žurna mis ir siekimais, dėlto buvo
listas, visuomenininkas St. jų mielai priimamas ir su
Paltus, gimęs 1906 m. Lie prantamas. Buvo puikus
tuvoje (Suvalkijoje). Ame kalbėtojas - prakalbininkas
rikon per Prancūziją atvy šventėse, minėjimuose, tu
kęs jau 1948 m. ir čia dir rėjo retų gabumų — buvo
bęs Amerikos teismuose vienas iŠ retųjų turėjęs "fo
(vertėju ir kitose pareigo tografinę atmintį”. Dalyva
se).
vo ir vadovavo daugelyje
Atvykęs Amerikon, čia organizacijų: ALTe, BALF,
Los Angeles įsijungė į lie Taut. Namuose, Ramovėtuvišką veiklą, tada dar iš nuose, šauliuose, Radijo va
landėlėje, SLA, Teisinin
kuose, žurnalistuose ir daug
kitur.
budinti, bet kūrybinga, ku
Los Angeles lietuviškoji
rianti, dirbanti ir svajo
visuomenė šiam tauriam lie
janti.
tuviui atsidėkojo jį iškil
mingai palaidodama Los
Angeles (Culver City) šv.
Kryžiaus kapuose liepos 29
d., į kur jis, po rožančiaus
ir šv. Mišių atnašautų kle
MIRĖ TAURUS LIETUVIS
ST. PALTUS

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ ■ DOVANĄ Į LIETUVĄ IR
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, Ine.
(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Tel.; 581-6590; 581-7729
Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas.' Visi muitai apmokami mūsų
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausiu audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir
kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
MOŠŲ

bono prel. J. Kučingio šv.
Kazimiero bažnyčioje, buvo
atlydėtas gausaus būrio jo
bendradarbių ir gerbėjų,
kurių vardu, po kun. dr. A.
Olšausko maldos, asistuo
jant ramovėnų ir šaulių gar
bės sargybai, atsisveikini
mo kalbas prie kapo pasa
kė: velionio kolega teisinin
kas (bendradarbio iš Lietu
vos kalbų) žurnalistas Ign.
Medžiukas — atsisveikinęs
savo ir šeimos, taip pat ra
dijo valandėlės ir teisinin
kų, bei žurnalistų vardu, A.
Audronis — ramovėnų, A.
Mažeika — ALTos, J. Ruo
kis — šaulių, Katalikų Dar
bo Federacijos — adv. V.
Kazlauskas, teisininkas J.
Kutra — Centrinės Lietu
vių Teisininkų Draugijos
Tremtyje vardu ir O. Razutienė — Bendruomenės var
du. šaulių, J. Daumanto
kuopos, pirmininkas J. Ruo
kis velionio sūnui Alfredui
įteikė Lietuvos trispalvę,
kuria buvo pridengtas tau
raus, tylaus, gilaus patrio
to, lietuvio visuomenininko
St .Paltaus karstas — lie
pos 29 d. Los Angeles šv.
Kryžiaus kapinėse jį laido
jant. Amžinybėn dabar jau
iškeliauja daug senesnio
amžiaus lietuvių veikėjų,
visus jos palydime su gai
lesčiu ir liūdesiu, bet St.
Paltus buvo vienas iš retų
jų ,kurį palydėjome pasi
žadėdami jo garbingą atmi
nimą savo širdyse išlaikyti
ilgiems laikams..
(vb)
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

MATAS &TURNER
REALTY
501 E. 185 ST., EUCLID, OHIO 44119
486*2530

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER
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ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURĄS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

SKYRIAI:

Miami Beach. Fla. 33139-1201 17 St..................................................................................... 305
Allentown. Pa. — 126 Tilghman Street ......................................................................................
Baltimore 31, Md. — 1828 Fleet Street ...................................
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .................... ,«.............................................
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ................................................................................ .
Chicago 22, UI. — 1241 No. Ashland Avenue ..................................................................
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Strget ........................

673-8220
435-1654
342-4240
633-0090
895-0700
486-2818
925-2787.

Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Ave....................... ..................................... . 312.-227-4850,
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 Statė Rd..................................... ................................... (216) 845-6078
Detroit 12. Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ......................
365-6780
Herkimer.N.Y. McKennan Rd.................................................... •.
315-866-3939
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ....................
365-6740
Chester, Pa., 19013 - 2819 W. 3 St...................................................................... ;............ 302-478-2871
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .,...............
385-6550
New York 3. N.Y. — 78 Second Avenue ................
-..................................................... 674-1540
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St...............
475-7430
Philadelphia, Pa. 1912.3 1013 N. Marshall St................................................................. 215 WA 5-8878
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy.................
602-942-8770
Rahvvay. N.J. — 47 East Milton Avenue .................................. ....'............................................ 381-8800
Silver Springs, Md. — 1002 Kennebec Avė.................
301-589-4464
South River. N.J. — 41 tVhitehead Avenue ..................................
257-6320
Svracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ...........................
475-9746

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

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119

Tel. (216) 531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
teikianti jaukią atmosferą liūdesio
valandoje. Didelė aikštė automobi
liams pastatyti.
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Lietuvos Vyčiu Seimas
Clevelande aurelija balašaitienė
Gražaus Harley House išvykę dar būdami mažais
viešbučio vestibiulyje š. m. vaikais prieš pirmąjį pasau
rugpiūčio 5 dienos vakare linį karą. Daugumoje tai
būriavosi minios žmonių, vyresnio amžiaus asmenys,
kurių krūtines puošė lietu kurie, anot man įteiktos me
viška trispalvė su pavarde džiagos, "ieško savo šaknų
ir vietove. Tai Lietuvos Vy ir jomis didžiuojasi”. Kur
čių 69-ojo seimo atstovai ir ne kur matėsi ir jaunimo,
svečiai, kurie suvažiavo j aktyviai dalyvaujančio pro
Clevelandą vienos bendros gramų dalinime, svečių pri
idėjos vedami: tarnauti ėmime ir 1.1. Deja, neteko
Dievui ir Tėvynei .pripažįs su jais pasikalbėti.
Suvažiavimo prezidiumo
tant savo lietuviškas šak
nis, dirbant Lietuvai nau rinkimai buvo pravesti pri
dingus darbus, apjungti imta Vakarų parlamentari
bendros istorinės praeities ne tvarka: per 10 minučių
buvo išrinktas dešimties as
ir kilmės saitais.
Ketvirtadienio vakare nu menų komitetas. Atsisakiu
vykusi į Harley viešbutį, ei siems kandidatuoti buvo tik
dama jo ilgais koridoriais, leista pasisakyti vienu žo
susitikau šimtus asmenų, džiu "nesutinku” be jokių
kurie su pasididžiavimu dė nereikalingų diskusijų. Tai
vėjo ant krūtinės savo re viena pamoka, kurią reikė
gistracijos trispalvį ženklą. tų įsitėmyti mūsų organi
Pataikiusi į besibaigiančius zacijoms. Prezidiumo tarpe
bufetinio stiliaus pietus, su buvo ir keletas labai jaunų
sitikau su mūsų "naujosios asmenų.
Lietuvos Vyčių dvasios
visuomenės atstovais”, JAV
vadas
kun. A. A. Jurgelai
LB pirmininku V. Kutkumi,
tis
perskaitė
invokaciją an
Ingrida ir Romualdu Bub
glų
kalba,
ją
užbaigdamas
liais, dr. Antanu Butkumi,
kun. Kęstučiu žemaičiu ir lietuviškai su auditorijos
kitais. Įdomu buvo stebėti atsakymais taip pat lietu
šimtus besikalbančių asme vių kalba. I.orettos Stukienų, kurių bendrinė kalba nės ilgokas pranešimas
buvo anglų, bet kurių nuo skambėjo o p t i m istiškai,
taikos buvo grynai lietuviš ypatingai paskelbiant narių
kos. Viename pakraštyje vi skaičiaus augimą, šiuo me
dutinio amžiaus ponia su tu Lietuvos Vyčiams Ame
dviem vyriškiais repetavo rikoje priklauso 3519 asme
lietuviškus kupletus, kurių nų 55-ose lietuviškose kolo
refrenas buvo liaudies dai nijose. Vestibiulyje iška
na "Oi, oi, oi”. Jaunas vai bintas žemėlapis rodė nepa
kinas pradėjo dalinti suva prastai kruopščiai paruoštą
žiavimo programas ,o Cle Amerikoje gyvenančių lie
velando Vyčių komiteto na tuvių statistiką, pažymint
riai su kun. G. Kijausku vietoves, kuriose gyvena
priešaky, sąžiningai ėjo or bent 50 lietuvių.
ganizatorių pareigas.
Programoje numatytas
Apie 7 vai. Lietuvos Vy didžiojo lietuvio Maironio
čių pirmininkė Loretta Stu- minėjimas buvo trumpas,
kienė pakvietė visus užimti sklandus, su Maironio eilė
vietas salėje, kurios prieki raščio "Kur bėga Šešupė”
nę sieną puošė lietuviška skaitymu.
Pirm. Loretta Stukienė,
vėliava, Vytis ir šūkis "Die
vui ir Tėvynei”. Seimo pir pranešusi apie savo vyro
mąją sesiją pradėjo Loretta dr. Stuko negalėjimą daly
Stukienė, pakviesdama įneš vauti suvažiavime dėl ligos,
ti vėliavas. Amerikos ir Lie padarė išsamų ir ilgą prane
tuvos himnai buvo darniai šimą apie organizacijos sky
ir entizuastingai sugiedoti rių veiklą, išvardindama
unisonu, žvelgiant į dalyvių veiklos svarbesniuosius mo
veidus ir korteles, reikėjo mentus, jų tarpe parašų
stebėtis jų nuotaikomis, r i n kimą Dariaus - Girenė
nors didelė dauguma jau nė pašto ženklui išleisti. Ji užra matę Lietuvos arba iš jos gyrė Clevelando Vyčių sky

Lietuvos Vyčių seimo dalyviai Dievo Motinos parapijos kieme.
J. Garlos nuotrauka

riaus veiklą, pareikšdama
padėką už šio seimo suorga
nizavimą. Pirmininkė pa
reiškė pageidavimą, kad bū
tų paruošta daugiau ir pla
tesnių veiklos gairių vieto
vėms, kad būtų įtraukiama
daugiau jaunimo į vyčių
veiklą. Ji taip put ragino
seimo atstovus rinkti dar
bui asmenis, nesiremiant jų
populiarumu, bet sugebėji
mu ir pasišventimu dirbti.
Pabaigoje ji pabrėžė, kad
vyčių pagrindinis tikslas
yra Lietuvos laisvė ir lietu
viškosios kultūros išlaiky
mas. "Lai gyvuoja Lietuvos
Vyčiai”, buvo jos praneši
mo baigiamieji žodžiai.
Toliau sekė sveikinimai,
kurių taipe minėtinas yra
JAV LB V. Kutkaus žodis,
tarp kitų minčių skatinan
tis vyčius remti Clevelande
1984 metais įvyksiančią šo
kių šventę. Svečias iš toli,
Ateitininkų Federacijos va
das Juozas Laučka, ilgame
tis vyčių sąjungos narys,
susilaukė gausių plojimų už
savo bičiulišką sveikinimą.
Raštu gautas sveikinimas iš
prezidento Reagan buvo su
tiktas ovacijomis.
Po oficialios dalies sekė
diskusijos parapijų metų
klausimu, šiuo reikalu refe
ravo Parapijų metų komite
to pirmininkas Romas Bublys, savo išsamiu ir puikiai
paruoštu pranešimu supa
žindindamas klausytojus su
lietuviškų parapijų reikšme,
istorija ir dabartine padėti
mi. Simpoziume dvasiškijos

požiūrį atstovavo Šv. Jurgio
parapijos administratorius
kun. Juozas Bacevičius, ku
ris savo kalboje iškėlė ori
ginalias mintis. Jis kviečia
parapijos narius individua
liai grąžinti atitolusius nuo
parapijos gyvenimo asme
nis, paieškoti asmenų, ka
daise priklausiusių prie pa
rapijos, pagilinti suaugusių
sus idomėjimą dvasinėmis
vertybėmis, skatinti pašau
kimus ir, kas svarbiausia,
surasti lietuvių kilmės pa
mirštus kunigus, kurių nie
kas nekviečia į lietuviškas
parapijas. Kun. Bacevičius
skatina lietuvius propaguo
ti šv. .Kazimiero šventę pa
našiai, kaip airiai propaguo
ja šv. Patriko dieną. Dele
gatas St. Vaičaitis, pradė
jus diskusijas, pareiškė
stiprų pageidavimą, kad į
Vyčių suvažiavimus būtų
grąžinta lietuvių kalba. Jo
žodžio pasėkoje diskusijos
vyko lietuviškai. Diskusijas
su sąmojumi ir humoru pra
vedė kun. A. Jurgelaitis. Iš
vietos buvo duota įvairių
konkrečių pasiūlymų dėl lie
tuviškų parapijų atgaivini
mo ar palaikymo.
Vyčių suvažiavimą Cleve
lande reikia laikyti įvairiais
požiūriais nusisekusiu. Ne
žiūrint kai kurių narių silp
no lietuvių kalbos mokėji
mo, lietuviška dvasia domi
nuoja jų veiklą ir socialinį
bendravimą. Taip pat atro
do, kad paskutiniuoju metu
didelės įtakos turi naujas
j u d ėjimas, reikalaujantis

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB UKEBIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savi* lakai: J. JANUtAITIS ir J. MACEIKA

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

Kainos

grąžinti lietuvių kalbą į pir
maujančią vietą. Tuo tarpu
reikia pripažinti, kad ir nau
dojant anglų kalbą, Lietu
vos vyčiai dirba darbą Lie
tuvos naudai, tą darbą my
li, juo didžiuojasi ir jį tę
sia. Gaila, kad vis dar ne
randame tiltų artimiau ben
drauti su tais, kuriems Lie
tuva tėra žinoma iš vardo
ir pasakojimų, nutolusi nuo
gyvenimo realybės, tapusi
vien tolimų šaknų aidu, čia
gražu būtų pakartoti Cleve
lando Diocezijos vyskupo A.
Pilla mintis, pareikštas per
Vyčių seimo pirmąsias Mi
šias. Jis pasisakė stipriai už
etniškus principus ir pri
mygtinai pabrėžė,
kad
"daug gražių žodžiu, bet jie
yra tušti, nebent žmogus
yra pasiruošęs už tą žodį
kovoti ir mirti, ir nepamirš
ti savo praeities”. Jis su
pranta ,užjaučia ir remia
skirtingumą žmonėse, ieš
kančiuose savo šaknų.
Lietuvos Vyčiai, įsikūrę
1913 metais, kai dar Lietu
vos Nepriklausomybės idėja
tebuvo kelių idealistų sva
jonė, išliko iki šių dienų gy
vastinga, skaitlinga ir darb
šti organizacija, kurios eg
zistencijos ignoruoti bei jos
nuopelnų nepripažinti nega
lima. Prisiminkime Lietu
vos pripažinimui surinktus
parašus, vėliau jų aktyvų
įsijungimą į naujos tremti
nių bangos rėmimą, Simo
Kudirkos bylą, kultūrinę
veiklą ir suradimą gausaus
Lietuvos draugų būrio sve
timtaučių tarpe, kasmet pa
gerbiant ne lietuvių kilmės
asmenį kaip "Lietuvos
draugą". Jie rengia festi
valius, laiškų kampanijas
Lietuvos reikalais, tarnau
dami "Dievui ir tėvynei”.
Telydi Lietuvos vyčius sėk
mė jų ateities darbų užsi
mojimuose ir teranda jie
artimesnį ryšį su tais, ku
rių dvasioje dar gyva tik
roji, gimtoji Lietuva.

i e m o b - Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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VARPININKŲ-LIAUDININKŲ
SUVAŽIAVIMAS
Liepos 31 ir rugpiūčio 1
dienomis Toronte įvyko var
pininkų - liaudininkų suva
žiavimas. Šį suvažiavimą
sukvietė Lietuvos Valstie
čių Liaudininkų centro ko
mitetas, kuriam šiuo metu
pirmininkauja inž. G. La
zauskas.
Į suvažiavimą atvyko bū
rys varpininkų srovės vei
kėjų net iš pačių tolimiau
sių Amerikos ir Kanados
vietovių. Abi dienas suva
žiavimą sekė ir jame daly
vavo ir daug vietos lietuvių.
Pirmąją suvažiavimo die
ną Centro Komiteto pirmi
ninkas padarė veiklos atas
kaitinį pranešimą. Po to bu
vo išklausyti kiti praneši
mai. A. Kučys kalbėjo
"Varpo” žurnalo reikalais ir
kiek plačiau palietė varpi
ninkų ideologinius klausi
mus nūdienėje aplinkoje.
Liūtas Grinius patiekė kele
tą minčių varpininkų-liaudininkų srovės bendrosios vei
klos pagyvenimo ir išplėti
mo reikalus. J. Daugėla kal
bėjo srovės organizaciniais
reikalais. Visi pranešimai
sukėlė gyvas diskusijas.
Bendros išvados liko su

traukti į nutarimus-rezoliucijas ,kurios bus paskelb
tos lietuviškoje bendrinėje
spaudoje. Nutarimus paren
gė komisija: L. Grinius, K.
Karvelis, L. Girinis ir J.
Daugėla.
Vakarinio pokilio metu
suvažiavimą kiek ilgesniu
žodžiu pasveikino VLIKo
pirm. dr. K. Bobelis, gen.
konsulas žmuidzinas, A.
Rinkūnas ir Kanados Lietu
vių Bendruomenės bei Jaunimos sąjungos vardu stu
dentė Zita Bersėnaitė. Be to
buvo paskaityta eilė sveiki
nimų raštu. Dar žodį tarė
varpininkų veikėjas M.
Mackevičius.
Sekančią dieną suvažiavi
mo dalyviai ir svečiai išvy
ko į Wasaga Beach vasar
vietę. Kadangi tą savaitgalį
Kanadoje buvo tautinė
šventė, tai puikioje vasar
vietėje sugūžėjo išimtinai
daug žmonių. Vietiniai lie
tuviai tvirtino, kad tokio
gausus lietuvių susibūrimo
jie dar niekada nebuvo ma
tę.
Pranciškonų stovykloje
buvo suorganizuotas kon
certas. Programą atliko so

listė J. Daugėlienė, smuiki
ninkai R. ir A. Bankai ir
pianistas J. Govėdas. šis
koncertas labai paįvairino
Wasaga Beach lietuvių gy
venimo kasdienybę ir labai
gausiai susirinkusių lietu
vių buvo ypatingai šiltai
priimtas.
Po koncerto VLIKo pir
mininkas dr. K. Bobelis pa
darė kiek ilgesnį pranešimą.
Jis plačiau nusakė dabarti
nę VLIKo veiklą ir palietė
kai kuriuos tarptautinės po
litikos naujus vėjus. Pirmi
ninkas taip pat atsakė į su
sirinkusiųjų klausimus.
Suvažiavimo dalyviai tą
pačią dieną buvo priimti ir
pavaišinti A. Masionio so
dyboje. O sekančią dieną su
važiavimo atstovai aplankė
varpininkų srovės veteraną
ir žymų lietuvių visuomenės
veikėją Jurgį Strazdą jo iš
taigingoje sodyboje. Visi
apgailestavo, kad jis dėl
sunkios ligos negalėjo asme
niškai dalyvauti suvažiavi
me.
Visai suvažiavimo pro
gramai pasikeisdami vado
vavo L. Girinis iš Toronto

/uperior Avino/
ASSOCIATION
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPU INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

ir J. Daugėla iš Floridos,
sekretoriavo Motušis iš Chi
cagos. Suvažiavimo priėmi
mo ir kitais techniškais rei
kalais rūpinosi Toronto var
pininkų komitetas, kurį su
organizavo ir jam pirminin
kavo Leonas Girinis .nariai:
J. Bersėnas, D. Renkauskas, E. Smilgis ir B. Jackus.
Suvažiavimas pavedė varpininkų-liaudininkų veiklai
ir toliau vadovauti Lietuvos
Valstiečių Liaudininkų Cen
trą, jo vadovaujamus orga
nus rinkti korespondentiniu
keliu ir įpareigojo vadovy
bę panašus suvažiavimus
šaukti nerečiau kaip kas
trys metai.
(jd)
LIETUVIŲ GOLFO
ŽAIDYNĖS

Lietuvių individualinės ir
tarpmiestinės / komandinės
golfo pirmenybės įvyks
1982 m. rugsėjo 4-5 d. d.,
Toronte. Rengėjai — To
ronto Lietuvių Golfo Klu
bas.
Registracija privalo būti
atlikta iki š. m. rugpiūčio
23 d., šiuo adresu: Mr. Sta
sys Kėkštas, 61 Wilmar Rd.,
Islingtoų, Ont. M9B 3R8.
Telef. (416) 233-0266.
TOOL & DIE MAKER
Small manufacturing company seeks
journeyman Tool & Die Maker. Mušt
have ability to sėt up and operalc a
precision mold making and repair
facilily for R&D and Class A tool i n.g.
Growing company located in a quit
centrai California comn-.unity wilh excellent schools, mrid climale, close to
several recreational artas including
Sequola and Kings Canyon National
Parka.
Salary commensurate with experience,
excellent benefits. For more information contact: Kcn Tishcr at:

BOWSMITH IRRIGAT1ON
PRODUCTS
P. O. BOX 428
131 SECOND STREET
EXETER, CA. 93221
(209) 592-9485

(29-31)

Envelope Machine
ADJUSTERS
National envelope company in Hous
ton seeks adjusters w/expr. on Sm»»he
LO. MO. ana SO machines. ExcelJent
pay * many ’tringe benefit.* Call
collect Wavne Michael. 713-747-4800.

MAILWĖLL ENVELOPE CO.
7400 ARDMORE ST.
HOUSTON, TEXAS 77054

Equal Opportunity Employer M/F
(2733)

NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS
ČEKIU SĄSKAITĄ

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame 5%% palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior /hving/
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio
Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:

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

•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-rienfų.balius, Lietuvių Namuo
se. Rengia LB Ohio Apygarda.

• RUGSĖJO 19 D. LB Ohio
apygardos suvažiavimas.
• RUGSĖJO 25 D. Vasarą
palydint — Neringos skaučių
tunto balius Lietuvių Namuose.

• SPALIO 2 D. -Pabaltiečių
vakaras. Ruošia Amerikos Lie
tuvių Taryba, Latvių Sąjunga
ir Estų Taryba.
• SPALIO 3 D. Lietuvių
Namuose Balfo 145 skyriaus
vajaus atidarymo popietė su
menine programa.
• SPauiO 3 D. Šv. Pran
ciškaus 800 m. gimimo sukak
ties minėjimas šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Paskaita ir me
ninė programa.
• SPALIO 9-10 D. Vidurio
Rajono skautų vadovu-vių sąs
krydis Clevelande.

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

• SPALIO 16 D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos me
tinis ' susirinkimas
• SPALIO 24 D., 4 vai. po
piet — Atstatyto Laisvės pa
minklo šventinimas ir simfoni
nis- koncertas su Clevelando
Fiilharmonijos orkestru. Ren
gia Dievo Motinos parapija.
• LAPKRIČIO 14 D. Šv.
Jurgio parapijos rudens minifestivalis parapijos salėje.
• LAPKRIČIO 20 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas
ir balius Lietuvių namuose.
Rengia L.K.V.S. Ramovė

• OHIO AUTO BODY,
savininkas Jonas Švarcas,
35571 Vine St.. Eastlake.
Ohio 44094. sąžiningai ir
1983 m.
gražiai atlieka visus auto
• VASARIO 13 D. Lietuvos
mobilių taisymo darbus. Iš
Nepriklausomybės
šventės mi
nelaimės vietos pašaukitis.
nėjimas. Ruošia Amerikos Lie
automobilį atitempia į savo
tuvių Taryba.
dirbtuves ir greitai pataiso.
• KOVO 20 D. Grandinėlės
Skambinkite tel. (216) 942trisdešimtmečio
šventė.
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

NATIONWIDE
INSURANCE
Nationwide is on your siete

Pagrindinis skyrius

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

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

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

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

HOUSEKEEPER

Live in if possible, family
in Gatės Mills. Country setting, salary negotiable. Rererences reąuired. Respond
to P. O. Box 87, Gatės Mills.
(29-30)
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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.

CLEVELANDE IR
APYLINKĖJE
'• Tautinės Sąjungos ge
gužinė, turėjusi įvykti sek
madienį, rugpiūčio 22 d. at
šaukiama, nes tą dieną Cle
velando miesto savivaldybė
dėl savo ruošiamo minėjimo
privažiavimų į p. Nasvyčių
rezidenciją uždaro.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS
REALTY, 31715 Vine St.,
Willowick, Ohio 41094. Tel.
913-0910.

• šachmatininkų dėme
siui. Lietuvių šachmatų klu
bas rengia šachmatų tur
nyrą rugpiūčio 14-15 d. Die
vo Motinos parapijos salėje.

HOUSE FOR SALE
11Z> bungalow on Mohawk
Avė., twoo bendrooms, refinished wood floors, gar
age, new paint inside and
out, movė in condition. Asking 44,900. Call: 383-8346.

• Clevelando lengvosios
atletikos treniruotė vyksta
pastoviai kiekvieną antra
dienį ir ketvirtadienį šv.
Juozapo High School stadijone 7 vai. vakaro. Norin
tieji prisijungti atvyksta
tiesiai į treniruotę.
FINANCIAL AID AND SCHOLARSHIPS AVAILABLE FOR COLLEGE
OR TRADE SCHOOLS. LOCAI COMPUTER SERVICE
PRODUCES A

lįst of scholarships which

YOU
QUAI-IFY
FOR.
RESULTS
GUARRANTEED. FOR FREE 1NFORMATION WR1TE: STUDENT SCHOLARSH1P SERVICES OF CLEVE
LAND, DEPT. 25. P. O. BOK 91861,
CLEVELAND, OHIO 44101. (29-31)

(30-31)

PARDUODAMAS NAMAS

Lietuvių vežimas "Vargo mokykla", paruoštas Petro Maželio, 185-tos
gatvės festivalio parade laimėjęs pirmąjį prizą. J. Garlos nuotrauka
PRANEŠIMAS

RAMOVĖNŲ GEGUŽINĖ

Pranešame, kad Žalgirio
šaulių kuopos šaudymo pra
timai iš rugpiūčio 15 d. nu
keliami j rugpiūčio 22 d.
Žalgirio šaulių kuopos
valdyba

LKVS Ramovė Clevelan
de skyriaus valdyba rengia
žurnalui "Karys" paremti
gegužinę rugpiūčio 29 d.
prie Erie ežero. Važiuoti
Lakeshore Blvd. iki Rose-

LIETUVIŲ KLUBO GEGUŽINE

Mūrinis dviejų šeimų na
mas Euclide, dviejų miega
mųjų butas. Parduoda savi
cliff Rd. gatvės, čia suk į ninkas. Kaina $79,900. Sa
ežero pusę' ir už 300 metrų vininkas finansuoja, telef.:
gatvė ątsiirėmia į gegužinės 261-1546.
(30-31)
aikštę. Pradžia 1 vai.
Gegužinėje galima bus
RN’s & LPN’s
gauti šilti pietūs, kava.
Ali shifts. No rotation. ExVeiks baras ir gausi lote
cellent pay benefits, plūs
shift differential. Skilled
rija.
nursing facility, Brooklyn.
Visus kviečiame atsilan
Call:
kyti į gegužinę ir paremti
(212) 646-5700
žurnalo "Karys" leidimą.
Ms. Sainsbury
Skyriaus Valdyba
(31-33)
APARTMENT FOR RENT

SEKMADIENĮ, RUGPIŪČIO 15

4 rooms, second floor
■with appliances. East 69
St. No pets. Stove and refrigerator included. Call:
781-6893.
(31-33)

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.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

□e

AMBER STUDIOS, mc.

Tel. (216) 531-3500

505 East 185 Street,

CLEVELAND, Ohio 44119

Galerijoje rasite didelį pasirinkimą sekančių menininkų tapybos ir
grafikos kūrinių:
• Leach
• žumbakienė
• Ignas
• Palubinskienė
• Zulik
Kezys
• Nackowitz
• Petrikonis
Rimas
• Hicks
Galerija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais nuc 12 iki 6 vai.
vak., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 vai. vak. ir šeštadieniais
nuo 10 iki 6 vai. vak. Uždaryta trečiadieniais.
Rimas Laniauskas, prezidentas

TIRED OF SN0W?
COME TO SUNNY
NEW MEXIC0
MACHINE SHOI’
INSTRUCTOR
ANO

JVELDING INSTRUCTOR
• NEWLY FOUIPPED SHOP
• N1NE-MONTHS CONTRACT
• EXCELLENT FUTURE
• TEACHING OR WORK
EXPERIENCE REQUIRED
CLOSING JULY 1S. 1982
Call or write: JERRY NIX,

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

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO
GIMINES IR DRAUGUS IŠ
LIETUVOS I AMERIKĄ

VISI KELIAI VEDA Į LIETUVIŲ KLUBO GEGUŽINĘ
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APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite
savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
251 THE OLD ARCADE
TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114
------------------------------------

J.

.1 !■■

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR

PAŠALINU VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS J

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 daibus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS

Lakevood, Ohio

.

DIRVA
PAGERBS DAILININKĄ
ČESLOVĄ JANUSĄ

LB Apygardos valdyba
ėmėsi iniciatyvos surengti
dailininko Česlovo Januso
dailės darbų parodą jo dvie
jų sukakčių proga: 75 m.
amžiaus sukaktis ir 50 m.
jo dailės darbų sukaktis.
Parodą rengti ir su tuo su
rištiems kitiems darbams
atlikti sudarytas komitetas
iš atstovų organizacijų, ku
riose Janusas dalyvauja.
Pirmame savo posėdyje lie
pos 29 d. komitetas išsirin
ko prezidiumą: A. Vakselis,
pirm., A. Vebeliūnas, sekr.,
K. Bačauskas, ižd. Paroda ir
dailininko pagerbimas įvyks
š. m. lapkričio 6 d. Kultūros
židinyje, Brooklyne, N. Y.

• Juozas Nakutavičius iš
Nevv Yorko įdainavo estra
dinės muzikos plokštelę, ku
ri pavadinta "Ateisiu, mer
gužėle ateisiu’’. Su juo taip
pat dainuoja Darnia Summers-Striugaitė. Abu yra
nariai Nevv Yorko vokalinio
vieneto "Jinai ir trys Gin
tarai”.
• Antanas Juodvalkis,
nuolatinis Dirvos bendra
darbis, žurnalistas ir visuo
menininkas š. m. rugpiūčio
6 d. sulaukė 70 metų am
žiaus.
Antanas Juodvalkis tebė
ra aktyvus spaudos bendra
darbis, Korp! Neo-Lithua
nia vyr. valdybos pirminin
kas, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės valdybos sekre-

Profesoriui

JONUI

KUPRIONIUI

taip staiga iš mūsų tarpo išsiskyrus, jo žmo
nai MARIJAI, sūnui ALGIUI ir dukroms

DANUTEI ir DALIAI bei kitiems artimie
siems nuoširdžiausią užuojautą reiškiame
s

Emilis ir Julija Sinkiai

VISI MALONIAI ESATE KVIEČIAMI ATSILANKYTI I

DIRVAI PAREMTI GEGUŽIO
Š. M. RUGPIŪČIO 21 D., ŠEŠTADIENĮ, 1 VAL. P. P.
KAZIMIERO IR ELENOS POCIŲ REZIDENCIJOJE,
532 LAKESHORE COUNTY RD., BERVELY SHORES. IND.

Tel. (219) 879-7732.

Bus fteikta Dirvos novelės 1982 metų konkurso premija rašyto
jui Anatolijui Kairiui, dalyvaujant mecenatui Simui Kašelioniui.
Po to seks vaišės, loterija ir kita programos dalis. Visas pelnas skiriamas
Dirvai.
Gegužinės rengėjai — Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos East Chi

cagos skyriaus valdyba maloniai kviečia visus atsilankyti į gegužinę ir gražioje
gamtoje jaukiai praleisti šeštadienio popietę.

torius, Lietuvių Fondo in
formacijos komisijos vado
vas, Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos, L. ž.
S-gos ir kitų organuizacijų
aktyvus narys. Visuomeni
niame darbe reiškiasi nuo
1932 metų. Linkime ilgiau
sių ir darbingų metų.

BRAZILIJA
GARSĖJA LIETUVIAI
MOKSLININKAI

Vis daugiau lietuvių dar
buojasi Brazilijos universi
tetuose ir vis dažniau jie
pasižymi moksliniais dar
bais, kurie skelbiami sim
poziumuose, konferencijose
ir specifinėje mokslinėje
tarptautinėje literatūroje.
JANKEVIČIUS Juozas
Viktoras, gimęs 1948 me
tais S. Paulo mieste, Brazi
lijoje. Senųjų lietuvių emi
grantų sūnus. Lietuviškos
dvasios, kalbos ir kultūros
garsėjantis mokslininkas.
Medicinos bakalaureatą (su
pagyrimu) įsigijo Escola
Paulista da Medicina. Ma
gistro ir daktaro laipsnius
1981 metais gavo Valstybi
niame S. Paulo universitete.
Profesoriauja Valst. Londrinos universitete, Paranoje. Vadovauja medic. fakul
teto parazitologijos skyriui.
Pasižymi moksliniais tyri
nėjimo darbais, kuriuos
gausiai skelbia tarptautinė
je mokslinėje literatūroje.

nę inžineriją, magistro ir
daktaro laipsnius (su pagy
rimais) įsigijo 1981 metais
Valstybiniame S. Paulo uni
versitete iš atominės fizikos
mokslų. Nuo 1973 metų pro
fesoriauja Valst. Londrinos universitete. Bendra
darbiauja brazilų ir tarp
tautinėje mokslinėje literaroje iš jitominės energijos
tyrinėjirtų srities. Susilau
kia įvertinimų ir premijų už
mokslinius tyrinėjimo dar
bus. Aktyviai dalyvauja
kultūrinėje lietuvių veiklo
je. Jaunimo sąjungos ir Li
teratūros Būrelio narys, lie
tuvių spaudos bendradarbis.

riauja Valst. Londrinos uni
★
JURA1TIENĖ MIKUC- versitete, dėsto biologiją ir
KYTĖ EMANTĖ REGINA, botaniką. Aktyviai dalyvau
gimusi 1952 m. S. Paulo, ja lietuvių kultūrinėje veik
Brazilijoje. Pradžios, vidu loje, tautiniuose šokiuose,
rinį ir aukštąją mokslą (su jaunimo kongresuose, Lie
pagyrimais) baigė 1973 m. tuvių jaunimo sąjungoje,
S. Paulo, o magistro ir dok Literatūros Būrelyje. Rašo
torato studijas 1981 m. mokslinėmis temomis. Pa
Campinas, Unicamp univer ruošė studiją apie gintarą
sitete. Nuo 1974 m. profeso ir jo savybes.

Supažindinkit savo bičiulius
su DIRVA.
Atsiųskit jų adresus.
Jie gaus keletą numerių VELTUI!
---------------------------- IŠKIRPTI------------------------------

★

DIRVA
P. O. Box 03206

Cleveland, Ohio 44103
Prašau siuntinėti Dirvą susipažinimui šiems asmenims:
A. A.

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

PRANCIŠKAI JUŠKIENEI
mirus, jos sūnums NARDŽIUI ir VYTAU

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

TUI bei dukrai BIRUTEI, jų šeimoms ir ar

timiesiems giliausią užuojautą reiškia
Pavardė ir vardas..................................................................
Jadzė, Adolfas, Danutė,
Algis ir Ramūnas

Vanagai

JURAITIS Klemensas
Rimgaudas, baigęs Valst.
Macedo Soares kolegiją, Po
litechnikos institute chemi

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

