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Reagano taikos planas
Pateko į rytietišką turgų
Vytautas Meškauskas
Kaip rašėme pereitam Nr.,
JAV-bėms pasitaikė reta pro
ga padiktuoti savo valią Vid.
Rytuose. Reaganas tai ir pa
darė. Pirmą kartą Jungtinių
Valstybių Prezidentas viešai
pasakė, kaip jis įsivaizduoja
taiką toje pasaulio dalyje. Jis
pageidautų, kad didelė dalis
Izraelio okupuotos teritorijos į
Vakarus nuo Jordano upės ir
Gazos juostoje gautų ne tik
autonomiją - kaip jau buvo nu
matyta Camp David susitari
me tarp Izraelio, Egipto ir
JAV - bet ir būtų kaip nors su
jungtos su Jordano valstybe,
kurios gyventojų bent pusę,
jei ne daugumą, jau dabar su
daro palestiniečiai.
Reikia atsiminti, kad dėl
autonomijos buvo susitarta la
bai neaiškiai. Izraelis ją įsi
vaizdavo ne kaip teritorialinę,
bet asmeninę autonomiją. Pa
gal tą sampratą palestiniečiai
galėtų tvarkytis faktinai Izrae
liui priklausančioje teritorijoje.
Kitaip sakant, jie būtų antros
rūšies piliečiai. Egipto prezi
dentas Sadatas, pasirašyda
mas tą susitarimą, autonomiją
įsivaizdavo teritorialine, t.y.
tam tikra sritis galės tvarkytis
savarankiškai, iki apsiprendimo teisės po 5 metų imtinai.
Derybos dėl autonomijos deta
lių tačiau kol kas nedavė jokių
rezultatų. Vis daugiau ir dau
giau aiškėjo, kad Izraelis ypač Begino valdomas - prak
tiškai Vakarų pakraštį ir Ga
zos sritį nori visiems laikams
sau prisijungti, motyvuoda
mas tuo, kad bet tos srities kon
trolės Izraelio saugumas bus
visados pavojuje.
Po sėkmingo žygio į Libaną
ir PLO išskirstymo po įvairius kai kuriuos net labai tolimus
kraštus, kaip Tunisas, Jeme
nas ar Sudanas - Beginui atro
dė, kad jo planui kliūčių ne
beliko. Už tat galima suprasti
kad jo reakcija į Reagano pla
ną buvo ne tik neigiama, bet
pagal vietinius papročius ir
triukšminga.
Reikia pastebėti, kad Rea
ganas, to laukdamas, padarė
žestą Izraelio rūpesčiams su
mažinti. Jis pareiškė, kad JAV
kaip Izraelis, nepritaria nepri
klausomos palestiniečių vals
tybės išsivystymui iš autono
mijos - jie turėtų kaip nors pri
sijungti prie Jordanijos. Fak
tinai tokią išeitį jau daug anks..
čiau įsivaizdavo ir Izraelio Dar
bo partija. Jos vadas Perez ir
dabar pritarė Reagano planui
iš principo.
Kol kas, džiaugiantis nese
na pergale Libane, Izraelio gy
ventojų dauguma, atrodo, yra
su Beginu ir yra linkę manyti,
kad Amerika smogė jų aspira
cijoms iš užpakalio. Tačiau
JAV turi savo interesų, nebū
tinai einančių lygiagrečiai su

Izraelio, kas, žinoma, sukels
čia nemažai diskusijų.
Įdomu, kad Reagano pažiūrai paskubėjo pritarti buvęs
prezidentas Carteris, asmeniš
kai tiek daug prisidėjęs prie
Camp David susitarimo. Jis
aiškiai pareiškė, kad pasirašy
damas tą susitarimą jis auto
nomijos neįsivaizdavo taip,
kaip Beginąs. JAV spauda,
aplamai imant, pritaria Reaganui.
Būdinga yra N.Y.
Times pažiūra:
‘Iki paskutinės savaitės jis
(Reaganas) neturėjo jokios po
litikos. Jis veltui praleido vi
sus metus ieškodamas SaudiArabijos simpatijų ir apleisda
mas arabų-Izraelio įtempimą
dėl tolimos sovietų grėsmės.
Jis pakaitom pataikavo ir baus
davo Begino vyriausybę, aiš
kiai neatskirdamas bendrų in
teresų nuo svarbių nesutari
mų.’
‘Libano karas tą blaškymąsi
dramatizavo. Reaganas. ne
buvo dėl jo laimingas, bet ne
tiek, kad neįžiūrėtų jam gali
mos sau naudos. Izraelio per
galė ir arabų bei sovietų nepa
jėgumas patvirtino Sadato vi
ziją: Amerika turi Izraelio ir
arabų interesų raktą. Tie pas
kiri interesai visiems gali būti
naudingi, jei būtų suderinami
su Amerikos interesais ir Izra
elio kariniu pajėgumu ...’
‘Izraelis nori taikos. Jis ne
gali būti ilgai valdomas to ne
suprantančio ir nežinančio,
kad Izraelio saugumas dau
giausiai priklauso nuo Washin
gtono. Jei Reaganas nenusi
leis ir nuosaikūs arabai sutiks
su jo nubrėžtu taku į derybų
stalą, Izraelis neturės kitos išei
ties, kaip prisidėti.’ (Ziūr. ap
žvalgą apie arabų reakciją).
• JAV LB X Tarybos su

važiavimas įvyks š. m. spa
lio 23-24 d. d. St. Peters-

Iškilmingai atidaroma Korp' Neo-Lithuania; išvyka. Iš kairės: Edas Modestas — arbiter elegantiarum. Valentinė! Mažeikienė — vyr. vald.‘‘iždininkė, kalba pirm. Antanas Juodvalkis, Alo
yzas Pečiulis —- Los Angeles Korp! Neo-Lithuania pirm., inž.. Vaclovas Mažeika ALT S-gos
pirmininkas. Prie vėliavos: Jurgis Lendraitis, Vitas Plioplys ir Gintaras Dargis.
V. A. Račkausko nuotr.

NEOLITUANŲ KULTŪRINĖ IŠVYKA
Jau tradicija virtusi neo
lituanų kasmetinė kultūrinė
išvyka sėkmingai praėjo
Darbo Dienos savaitgaly,
svetingoje Valdo Adamkaus
Tabor farmoje.
šeštadienį, rugsėjo 4 d.
po pusryčių ir pietų pakėlus
tautinę vėliavų, 65 neolituanės ir neolituanai susirinko
erdvioje farmos salėje iškil
mingo posėdžio. Atidaryda
mas posėdį Korp! Neo-Li
thuania vyr. vald. pirm. An
tanas Juodvalkis paminėjo
korporacijos įsikūrimą ir
kad mūsų didžiausias rūpes
tis esąs išlikimas lietuviais

burg Beach, Fla., Dolphin
Beach viešbutyje. Bus ren
kami krašto valdybos pir
mininkas, tarybos prezidiu
mas, kontrolės komisija ir
garbės teismas.

Neolituanų išvykos dalyviai diskusijų metu.

ir padėjimas Lietuvai at
gauti nepriklausomybę, kad
esame ”Aųszros” laikraščio
100 metų sukakties išvaka
rėse, kad ano meto lietuvių
studentijos kelias ir aplinka

buvusi labai panaši į dabar
tines sąlygas, kad pirmame
Korp! Neo-Lithuania, de
šimt metų korp! gyvenimo
sukaktį minint, leidinyje,
Seno Studento slapyvarde

Dialogo: "Jaunimo ryšiai su okup. Lietuva” moderatorius
Vytautas Kasniūnas Sr. ir pranešėja Eglė Juodvalkė (centre)
bei Lucija Virpšaitė-Hofmanienė skaičiusi Kazės Brazdžionytės
pareiškimą.

V. A. Račkausko nuotr.

prisidengęs prezidentas An
tanas Smetona rašęs: "švie
sos ir duonos ieškojo mūsų
kaimiečio vaikai. Ieškojo
rusų aukštosios mokyklose.
Slidus ii- pavojingas buvo
kelias ton švieson. Išeiti
mokslus-svečioje mokykloje
ir svečioje aplinkoje ir, bet
gi, nenutausti ne taip jau
lengva”. Argi ne panašias
sąlygas turime dabar ? Ar ne
panašūs pavojai yra dabar
tinei lietuvių studentijai ir
visiems jaunuoliams? klau
sia pirm. Juodvalkis. Jis da
vė dar ir daugiau citatų iš
to leidinėlio, kad susidarytų
aiškesnis vaizdas, kodėl at
sirado grupė studentų įkurti
Korp! Neo-Lithuania, ku
riems daugiau rūpėjo savo
(Nukelta į 7 psl.)
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■ Iš kitos pusės
Arabų reakcija i Reagano planų. - Izraelio alternatyva suvienytam

L.

Libanui. - Demonstracijos Lenkijoje kalba už nepasikeitusių
padėtį. Kasdienio veiksmo tragedija
________

Jei Begino vyriausybė labai
užpyko ant prezidento Reaga
no už kliudymą pilnai išnau
doti savo karinės pergalės ir
karinio pranašumo vaisius,
arabams neliko nieko kito,
kaip Reagano planui su įvai
riais rezervais pritarti. Jau
vien tam, kad pabloginti JAVIzraelio santykius. Arabų vie
ningumui pademonstruoti ge
rą progą davė pereitos savai
tės jų valstybių viršūnių kon
ferencija Maroke. Jų tarpusa
vio santykiai buvo taip pašli
ję, kad iki konferencijos pra
džios dar buvo abejojama, ar
ji tikrai galės įvykti. Juk lap
kričio mėn. tokia pat konfe
rencija iširo Sirijai atsisakius
joje dalyvauti. Sį kartą Sirija
dalyvavo. Konferencijoje ne
buvo tik Egipto, kuris iš arabų
valstybių sąjungos buvo paša
lintas užseparatinę taiką su Iz
raeliu , ir ir Libijos, kurios ka
ringas valdovas Qaddafi ją
boikotavo.
Trys dienos pasitarimų pra
ėjo visai slaptai, koresponden
tai buvo laikomi 35 mylių nuo
tolyje nuo konferencijos buvei
nės. Nors rašant šias eilutes
oficialus pranešimas dar nebu
vo paskelbtas, tačiau visi ženk
lai rodė, kad arabai Reagano
iniciatyvą sveikins. Praktiš
kai ji galėtų būti įgyvendinta,
jei Jordano karalius Husseinas
sutiktų su Vakarų pakraštyje
ir Gazos juostoje gyvenančių
palestiniečių įsijungimu į jo
valstybę. Iki šiol Husseinas lai
kėsi labai atsargiai, aiškinda
mas, kad palestiniečiai visų
pirma turėtų susikurti savo
valstybę.. Jei toji vėliau norė
tų susijungti federacijos ar ko
kiais kitais ryšiais su Jordanu,
jis į tai palankiai žiūrėtų.
Reagano planas, kaip žinia,
norėtų tą nepriklausomybės
fazę apeiti. Hussseinas su tuo,
atrodo, sutiktų, jei tam pritar
tų kitos arabų valstybės. Sa
vaime aišku,kad arabai pra
džioje reikalaus daugiau negu
Reagano planas siūlo, kad
galėtų pasiderėti. Konferen

cija tačiau laikoma naudinga,
nes joje sutikta su Izraelio eg
zistencija, apie kurią iki šiol
nenorėta kalbėti. Antras tei
giamas nutarimas yra ‘leidi
mas’ Sirijai atitraukti savo karuomenę iš Libano, nes for
maliai ji ten įžygiavo 1975 m.
Libano vyriausybės prašymu
ir arabų lygai pritarus. Tokiu
būdu atrodytų gražiau: Siri
jos kariuomenė pasitraukė ne
todėl, kad gavo pylos iš Izrae
lio, bet todėl, kad kitos arabų
valstybės jai pavestą misiją lai
ko pabaigta ...
• ••

Tuo tarpu Izraelis, kuris sa
vo kariuomenės atitraukimą iš
Libano buvo susiejęs su Sirijos
kariuomenės pasitraukimu, ra
do tam kitą kliūtį. Pirmiausia
jis norėtų pasirašyti taikos su
tartį su nauju Libano prezi
dentu, kuris savo pareigas pra
dės eiti tik rugsėjo 23 dieną.
Tačiau prezidentas Gemayel
su taikos pasirašymu nesisku
bina ir nerodo tokio dėkingu
mo už PLO ir Sirijos kariuo
menės pašalinimą, kokio Begi
nąs tikėjosi.
Kartu pasklido gandai, kad
iš tikro Beginąs nelabai yra
suinteresuotas Libano nepri
klausomybės atstatymu. Begi
nąs rimtai svarstąs vad. ‘Lais
vo Libano’ alternatyvą, pagal
kurią, negalins susitarti su Ge
mayeliu, Izraelis suorganizuo
tų sau palankų pietinį Libaną
kurį valdytų majoras Haddat,
iki karo kontroliavęs tik paly
ginti neplačiausią juostą tarp
Izraelio sienos ir tarptautinės
kariuomenės saugumos neut
ralios zonos. Jau dabar izrae
litai neleidžia Libano pietuose
veikti Libano kariuomenei,
bet tik jos civilinei administra
cijai, kurios galia kol kas yra
labai nežymi.
Kad su Gemayeliu kas nors
skaitytųsi, jis visų pirma turi
sutvarkyti Libano kariuome
nę, kurios pagrindą sudarytų
jo Falangos partijos milicija.
Tos kariuomenės apginklavi

mui Gemayel prašė neseniai
ten apsilankiusio Gynybos Sek
retoriaus Weinbergerio pagal
bos. Tas pažadėjo pasiųsti
JAV karinę misiją reikalin- į
gam Libano kariuomenės ap- į
ginklavimui nustatyti.
• ••

Visos kalbos apie Izraelio |
okupuotų teritorijų ateitį ne- į
atrodo rimtos, kol Izraelis ne- Į
nori apie tai kalbėti. Iš tikro
Beginąs pereitą trečiadienį
net pareiškė seime, kad Izrae
lis niekados neatiduos to, kas
jam priklauso. Apie tai pain
formuotas prezidentas Reaganas, kuris tuo laiku žurnalis
tams pristatinėjo aukščiausiu
JAV žymeniu - laisvės meda
liu - apdovanotą savo asmeni
nį ambasadorių Libane Ph.
Habib, pareiškė, kad viskas
dar turi būti nustatyta dery
bom. Suprask, prieš derantis
užprašoma daugiau, kad būtų
galima nusileisti.
• ••

Rugpiūčio 31 d. Lenkijoje
buvo paminėta antros metinės
Gdansko susitarimo, kuris pa
gimdė pirmą nepriklausomą
darbininkų uniją Rytų Bloke Solidarumą. Buvo laukiama
demonstracijų, kurių dydis
galėtų padėti nustatyti vyriau
sybės ir pogrindin nuėjusios
unijos stiprumą. Policija buvo
pasiruošusi bet kokiems even
tualumams. Jos duomenimis
demonstracijose, kurios buvo
išvaikytos, įvairiuose miestuo
se dalyvavo apie 65,000 žmo
nių. Manoma, kad iš tikro rei
kėtų kalbėti apie kokį šimtą
tūkstančių.
Solidarumo vadai pogrin
dyje aiškino, kad nuo demons
tracijų pasisekimo ar nepasi
sekimo priklausys jų tolimesnė
taktika: kovoti viešai, ar veik
ti tik pogrindyje. Demonstra
cijų eiga parodė, kad vyriau
sybė vis dara turi pakanka
mai priemonių pravesti savo
tvarką, tačiau pats faktas ir
parodytas tam pritarimas kal
ba už tai, kad vyriausybė ne-

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

SOCIAL SERVICE ADVISORS
2444 West 63rd Street

Chicago, III. 60629.
Tel.: 312-737-8039.
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Įstaiga veikia — pirmadieniais — penktadieniais nuo
9:00 vai. iki 4 vai. p. p.

Mielai patarnaujame visais reikalais, kurie liečia Sočiai Security senatvės, Disability, Medicare pensijas ir klausimus. Tvarkome
visas apeliacijas ir skundus dėl Įvairiausių pensijų problemų.
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Nuotykių pasitaiko visokių, štai Juozas Kojelis DAR
BININKE aprašė specifiniai "lietuviškus nuotykius ke
liaujant” Pietų Afrikoje. Ten juodųjų Sovveto mieste jis
pasimainęs informacijomis:
"Grįžtant iš Soweto, aš pareiškiau norą pasa
kyti savo pastabas.
— Mes suprantame jus ir užjaučiame, kad
savo krašte esate antraeiliai piliečiai, — kalbėjau
aš juodajam gidui, klausant kitiems turistams iš
Anglijos.
— Tačiau pasaulyje yra ne vien rasinė diskri
minacija. Mes esame iš Lietuvos, kurią prieš 40
metų užėmė rusai ir lietuvius padarė antros eilės
piliečiais .. . šimtus tūkstančių išvežė į Sibirą ...
. . .Tik aš matau skirtumą tarp lietuvių ir neg
rų. Sowetų mieste apie namus daugiausiai baisūs
šiukšlynai, nors jauni žmonės guli būriais ant že
mės, kalbasi ar miega. Lietuviai ir Sibire, baisiau
siose sąlygose, tuoj prie savo namų sodino daržo
ves, GĖLES, gražinosi, kiek sąlygos leido.”
Bijau, kad tokios 'propagandos’ klausytojai Sibirą
įsivaizduoja ištisu gėlynu, ypač jei būtų dar išgirdę tik
DARBININKO skaitytojams skirtą teigimą:
”,. . esu įsitikinęs, kad, jei lietuviai gyventų Soweto mieste, turistai čia lankytųsi pamatyti grožio,
švaros ir tvarkos.”
Jei taip, ai' nereikėtų organizuoti ekskursijų į lietu
viškas apylinkes šiame krašte, kol jos dar neišnyko? Ko
jeliui ne tik lietuviai žmonės pranašesni, bet ir liūtai:
”... grįžus Amerikon, jei kas paklausia, ar liūtai
Afrikoje manęs nesudraskę, paprastai atsakau, kad
■
Afrikos liūtai prieš "Naujienų” ar "Gimtojo kraš
to” liūtus tik paprasti katinai.”
Kažin kokių dar žvėrių ar gyvulių turime laikraš
čiuose? Ar jų tarpe nėra to, kuris įspyrė mirštančiam
pasakėčios liūtui?
(vm)
turi jokių simpatijų platesnėse
masėse.
Komentavo londoniškis The
Economist:
‘Beveik visi lenkai, įskaitant
ir Solidarumo vadus, dabar
sutinka, kad turi gyventi
komunistų partijos valdomi.
Solidarumas pasiūlė vyriausy
bei kompromisą: jis sutiktų su
sumažinta savo role, įskaitant

ir susilpninta streiko teise, jei
generolas Jaruzelskis atšauktų
karo stovį, paleistų suimtuo
sius ir leistų veikti unijai. Ge
nerolas į tai atsakė kontra-pasiūlymu - labai suvaržytas So
lidarumas galėtų dalyvauti
komunistiniam Patriotiniam
Tautinio Atgimimo Fronte kuris nėra priimtinas.’

‘Arpber Holidays”
1982 M. EKSKURSIJOS
Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO
DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE —
Maskva-Vilnius
Spalio 6 — $995.00 Gruodžio 27 — $995.00

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mo
kesčiu. Grupes lydės vadovai.
1983 metų EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ jau
patvirtintos — pirmoji grupė išvyksta balandžio

mėn. 20 d. Registracijas priimame dabar.

Trans-Atlantic Travel Service, Ine., vidaus ir
užsienio agentūra, turinti daugiausia patyrimo ke
lionių organizavime, jau nuo 1960 metų SĖKMIN
GAI ir RŪPESTINGAI išsiunčia visą eilę ekskur
sijų į LIETUVĄ ir kitas pasaulio šalis.
Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL
SERVICE, INC.
393 West Broadway
P. O. Box 116,
South Boston, Mass. 02127

MEM6EH

Telefonas: (617) 268-8764
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms —
sutvarkome dokumentus.
PRICES ARE BASED ON DOUBI.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANGES. REG1STERED TRAVEL AGENT ff TA 0324

1982 m. rugsėjo 16 d.
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DR. JUOZUI BARTKUI 85 METAI

Sukaktuvininkas dr. Juozas Bartkus

1982 m. rugsėjo 18 d. dr.
Juozui Bartkui sukanka 85
metai.
Nuo senu laiku yra užsi
likęs gražus paprotys minė
ti ir pagerbti asmenis su
laukusius tam tikro metų
amžiaus. Vieni gyvendami
tik sau, nieko nepalieka. Ki
ti savo gyvenimą yra įam
žinę. Jų praeitas gyvenimo
kelias palieka Įmintus pėd
sakus. Prie tokių asmenvbių tenka priskirti sukaktu
vininką dr. Juozą Bartkų.
Ta proga verta prisimin
ti jubiliato atliktus darbus
savo tautiečiams ir tėvynei
Lietuvai.
Jubiliato nuopelnai glūdi
ne jo amžiuje, bet jo nu
veiktuose tautai ir tėvynei
darbuose. Jis gyveno ir dir
bo, sielojosi ir net savo gy
vybę yra aukojęs už savo
tautos laisvę ir Lietuvos ne
priklausomybę.
Būdamas didelis patrio
tas ir mylėdamas savo tėvų
kraštą, jubiliatas jautė pa
reigą Įstoti į karių eiles. At
likęs stažą Karo Mokyklo
je buvo pakeltas j karo me
diko leitenanto laipsni. 1920
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m. paskirtas j 4 pėst. L. K.
Mindaugo pulką jaunesnio
gydytojo pareigoms.. Vė
liau buvo perkeltas Į 1-mą
Atskirą Lazaretą ordinato
riumi, o po to i 5 pėst. D. L.
K. Kęstučio pulką Vyres
niuoju Gydytoju. Jam teko
dalyvauti kovose su lenkais
ir kitais to laiko Lietuvos
priešais. Taigi, Lietuvai ku
riantis, j ubiliatą matome
pirmose eilėse, visa širdimi
ir siela atsidavusį, dirbant
ir aukojantis tautos gero
vei ir tėvynės laisvei.
Išėjęs iš kariuomenės ver
tėsi privačią praktiką. 1928
m. sausio mėn. buvo paskir
tas Ukmergės Apskrities
gydytoju. Be tų pareigų,
dar buvo kalėjimo, gimna
zijos ir amatų mokyklos gy
dytojas. Vadovavo veneri
nių ligų dispanseriui..
Ilgus metus būdamas aps
krities gydytoju nekartą ri
zikavo savo gyvybę, kuomet
viešpatavo užkrečiamos li
gos — šiltinė, nuo kurios
vos pats nenumirė. Daug
mūsų tautiečių išliko gyvų
jų tarpe vien tik dėl jubi
liato sumanumo, darbštumo

NESKRIAUSKIME SAVO ATEITIES
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

Lietuviškų renginių ka
lendorius visose kolonijose
jau dabar beveik iki Naujų
Metų užpildytas Įvairiausio
pobūdžio pramogomis, su
važiavimais, v a i. dinimais,
spektakliais ir minėjimais.
Tačiau retai kur beužtinka
ma žinutė apie iškilmingą
lituanistinės mokyklos mok
slo metų atidarymą. O tai
mums turi būti nepapras
tos svarbos diena, nes litu
anistinės mokyklos yra vie
nintelė ir pagrindinė mūsų
ateities garantija. Tik jos
išaugina visuomenės pulsą
jaučiantį ir .joje dalyvau
jantį jaunimą. Statistika
rodo, kad mokiniai, baigę
pilną lituanistinės mokyk
los kursą, yra aktyvūs or
ganizacijose, sambūriuose ir
toliau domisi lietuviškais
reikalais. Savaime supran
tama, kad ir šeima atlieka
didelį vaidmenį, tačiau pri
vačiai vargu ar beįmanoma
būtų sistematingai išmoky
ti jauną žmogų pagrindinių
faktų apie Lietuvos istoriją,
literatūrą, kultūrą, geogra
fiją ir t.t.
Visuomenė ir mūsų di
džiosios organizacijos per
mažai kreipia dėmesio į li
tuanistines mokyklas, kurių
darbas paprastai yra izo
liuotas tiek savo pobūdžiu,
tiek stoka visuomenės susi
domėjimo. Po eilės metų,
mūsų vidurinei kartai nu
vargus, o vvresniai palikus
šį pasauli, kas bejaus reika
lą turėti lietuvišką operą,
spaudą, meno ansamblius,
plokšteles, jei jaunos ausys
nebus pratusios prie lietu-

ir didelio pasiaukojimo. Tai
garbi, darbšti ir kilni asme
nybė. Dėl savo gerų ypaty
bių, tolerancijos ir sugyve
namo gero būdo yra dauge
lių teigiamai vertinamas ir
gerbiamas.
Jubiliatas dr. Juozas
Bartkus Lietuvoje ir trem
tyje priklauso Lietuvių
Tautinei Sąjungai ir yra
jos garbės narys. Taip pat
priklauso Korp! Neo-Lithu
ania, yra filisteris ir garbės
narys. Buvęs Vilties draugi
jos pirmininkas. Be minėtų
organizacijų, jubiliatas pri
klauso savo profesijos orga
nizacijoms.
Nuo 1953 m. turėjo savo
kabinetą Chicagoje ir ver
tėsi privačia gydytojo prak
tika. Sušlubavus sveikatai,
jubiliatas pasitraukė iš gy
dytojo pareigų ir išėjo Į
pensiją.
Sukaktuvininko atlikti
darbai yra ne tik šeimos,
giminių, bet ir lietuvių pa
sididžiavimas.
Sveikinam mums brangų,
mylimą ir garbingą jubilia
tą dr. Juozą Bartkų ir lin
kini jam daug sveikatos,
palaimos ir ilgiausių metų.
Algirdas Budreckas

viškų garsų ir neturės pro
gos Įsisąmoninti lietuvybės
esmės?
Ne paslaptis, kad nuolat
ir pastoviai mažėjantis li
tuanistinių mokyklų moki
nių skaičius kai kuriems
mūsų sluoksniams kelia rū
pesčio. Tačiau tas rūpestis,
kaip ir pavėluotas susido
mėjimas lietuviškų parapi
jų likimu, pakolkas tėra
balsu, šaukiančiu tyruose.
Visų pirma jaunesnieji tė
vai nebejaučia pareigos šeš
tadieniais "tampyti” savo
vaikų, pasirinkdami vietoj
mokyklos ilgesnį laiką "nu
migti”. . . O ir dalis tų, ku
rie savo vaikus atveža, ak
linai pasitiki, kad mokyk
los be jų pačių pagalbos iš
augins lietuvius patriotus.
Mokykla ir tėvai turi dirbti
drauge, nes trumpos šešta
dienio valandos mokyto
jams teleidžia supažindinti
mokinius su mokomąja me
džiaga, patikrinti darbus ir
rasti laiko individualiai prieiti prie kiekviėho, kuriam
pagalba reikalinga. Lietu
viškos pamokos privalo tap
ti šeimos tvarkančio kas
dieninio darbo dalimi, čia
jau tėvų atsakomybė ir pa
reiga. Bet svarbiausioji pro
blema yra tame, kad vaikus
reikia leisti Į lituanistinę
mokyklą, nežiūrint asmeniš
kų patogumų. Neatliekant
šitos esminės pareigos,
skriaudžiame savo ateitį ir
savo augančią jauną kartą,
iš jos atimdami progą susi
pažinti su savo šaknimis,
kurios yra kiekvienos ver
tingos asmenybės pagrindi
nis dvasinis elementas. Jei
vyresnioji karta ir viduti
nioji gyvena dviejų kultūrų
pasaulių kryžkelyje, tai jau
noji karta lengvai gali pasi
jausti esanti vien ją supan
čio pasaulio dalimi, jei Į jos
jauną sielą nebus Įskiepy
tas lietuviško kraujo balsas.

ŽIŪRONĄ
PREMIJOS, išskyrus pri
vačias, visados sukėlė dau
giau ar mažiau diskusijų,
tačiau LB pastangos litua
nistinėse mokyklose padididinti mokinių skaičių
premijomis turbūt atveria
duris tautinei prekybai ...
kur iškaba svaresnė už tu
rinį ...
Ko siekiama? Koks pa
vyzdys tebetikintiems lie
tuviška pareiga? Kokioje
plotmėje paliekamos jauni
mo organizacijos, kurios
be atodairos siekia sąmo
ningo tęstinumo, be masi
nės paramos veiklai? Ar
už pinigus atvedimas vai
kų į mokyklą iš tikro būtų
atsakas labai gyvai mūsų
problemai? Ar galima ti
kėti, kad mokykla galės at
likti savo užduoti, jei mei
lė ir pagarba lietuvių kal
bai bei genčiai nebus skiepyjama namuose?
Vargu. Gal būtų tiks
liau turėti pastovius tauti
nio sąmoningumo kursus
(kad ir už dyką!) tėvams,
kurių vaikus dabar mėgi
name papirkti? O jų tarpe
gi tiek daug, kuriems net
aiškinimo neturėtų reikti,
kurie patys yra visapusiš
kai pajėgūs savo (lietuvio)
pareigą atlikti!
O dargi taip netolimoje
istorijoje tebešvyti negestąs
pavyzdys, kai už gimtojo
žodžio mokymą ir moky
mąsi buvo mokama kaina,
vargu įvertinama doleriu
ar kitu kokiu pinigu. Ir ne
premijomis tai iššaukus ...
(Ar nenusikalstame kartais
ir šiandienes mūsų pastan
gas vadindami Vargo Mo
kykla?)
O kiek daug ponų ... ir
kokie visi gražūs ...
O gal tik iš tikro turima
tiek daug lėšų išleidimui,
kad nebereikia skaitytis su
aukotojų pinigais?!
Beje, kokio dydžio pre
mijos pramatomos suverbavusiems lituanistikos stu
dentus? Ir bus tai duoda
ma prieš sumokant virš pu
sės milijono dolerių už Li
tuanistikos Katedrą, ar jau
po to,
kai matysime,
jog normalios studentų
įplaukos nepakanka?

Pasibaigus vasaros atos
togoms, pailsėjus, sustiprė
jus ir pasidžiaugus vasaros
malonumais, pažvelgus į
pradedančius gelsti lapus,
būtų tikslu susimąstyti, pagalvojant apie kiekvieno
mūsų gyvenimo uždavinius.
Nesame skirti žemėje vien
kvėpuoti, valgyti ir dirbti.
Kiekvienas žmogus turi sa
Ego
vo gyvenimo misiją, tam
tikrą užduotį, kurių igno
ruoti negalima. Lietuviams,
gyvenantiems laisvojo pa lonu bus prisiminti tuos
saulio kraštuose, kasdieni šeštadienius, kurie neliko
nis gyvenimas nėra sunkus, praleisti veltui. O suaugę
tik stoka kovos už būvį ir vaikai už tai liks dėkingi,
egzistenciją kai kuriuos kaip bus dėkinga ir gyvoji
taip suminkštino, kad ir ei tautos dalis.
linė lietuviška pareiga tam
PRESSMAN
pa nesuprasta ir neatlikta.

Tėvai privalo perkratyti
savo sąžines ir nusistatyti,
kad nei vienas lietuvis ber
niukas ar mergaitė neliktų
be lituanistinės mokyklos,
Su laiku padėtos pastangos
atneš gražių vaisių, ir ma-

ENGRAVING DIE
STAMPING

Atlanta
Engravmy-Printing
Firm, established 1925 w:ll negotlate the best salary in the industry and long term benefits with
person wlth substantial experience to operate automatic and
manua! die stamping presses.
New eouipment. Will expect
excellenf quality in custom deslgn and standard work. Call
Talmadge F. Dlckson, Dickson's
Inc. 404-352-3110 or 100-141-4811
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visoms ir visiems prisidėjusiems darbu prie šios pra
mogos paruošimo, o S. Kvečiui uė sėkmingą baro tvar
TRADICINĖ GEGUŽINĖ
kymą. Didžiausia padėka
Santa Monikos Amerikos tenka p.p. E. ir J. Sinkiams,
Lietuvių Klubas rugpiūčio 8 kad ir šį kartą leido pasi
d. suruošė savo tradicinę va naudoti jų gražia reziden
saros gegužinę ir vėl p.p. E. cija. Be galo malonu, kad
ir J. Sinkių gražiame sode, jie savo’ gerbūviu nesigaili
Santa Monikoje.
pasidalinti su kitais lietu
Į šią vasaros pramogą su viais, pagarba Jiems!
sirinko daug klubo narių ir
Tikimės, kad ii- kitais me
svečių iš Los Angeles ir to tais į klubo parengimus lie
limesnių apylinkių, virš 200 tuviai gausingai lankysis ir
suaugusių ir nemažai jauno turės paįvairinimą nuo kas
jo atžalyno.
dieninių rūpesčių
(eg)
Diena buvo saulėta, bet
ne karšta, nes nuo Ramiojo
KRIKŠTAS
Vandenyno visuomet pučia
Rugpiūčio 22 d. Los An
gaivinantis vėjelis. Svečiai
geles
šv.. Kazimiero bažny
buvo geroje nuotaikoje, su
čioje
kun.
dr. A. Olšauskas
sitiko daug draugų, vaišino
pakrikštijo
Kęstučio P. ir
si skaniais pietais, kavute
Nijolės
žygų
dukrą Lauros
ir pyragaičiais, kurių aps
čiai prikepė klubo narės bei Marijos Onos vardu. Krikš
draugai. A. Kybartienė ir to tėvais buvo Ramūnas
šiais metais paįvairino ska Skrinka ir Liucija Garlaitė
numynus savo iškeptu pui Leonardi. šia džiugia proga
kiu "Napoleonu”, kuris pra žygų namuose įvyko šeimy
niškos vaišės, dalyvaujant
turtino loteriją.
Klubas palaiko draugiš šeimos artimiesiems, žvgai
kus santykius su įvairiomis yra gražiai įsikūrę Pasadelietuviškomis organizacijo noje.
mis, todėl jų nariai su dide
• LB Vakarų apygardos
liu noru lankosi jo parengi
naujai
išrinktoji valdyba
muose. Iš padaryto pelno S.
pasiskirstė
pareigomis se
M. Lietuvių Klubas remia
kančiai
:
pirm.
Rimtautas
įvairias organizacijas, jau
Dabšys
vicepirmininkai
Ro
nimą ir lietuvišką spaudą.
mas
Nelsas,
Julius
Jodelė,
Klubo valdyba labai dė
kinga parengimo vadovei Birutė Prasauskienė, Ange
Laimai Wheeler, H. Balče- lė Nelsienė, sekr. Dalia Na
rienei, J. Kvečienei, M. Mas- vickienė, ižd. Antanas Poli
koliūnienei, G. Plukienei bei kaitis, atstovas jaunimo rei

dukrai Birutei Petrušaitienei ir visiems artimiesiems,

LOS ANGELES
MIRĖ ALEKSANDRA
BALČIŪNIENĖ

Po sunkios širdies opera
cijos rugpiūčio 22 d. mirė
Aleksandra Balčiūnienė, su
laukusi 8.4 metų amžiaus.
Jos vyras rašytojas Juo
zas Balčiūnas-švaistas mirė
prieš keletą metų.
Velionės laidotuvėmis rū
pinosi jos duktė Birutė Petrušaitienė iš Kanados at
vykusi j Santa Monica.
Rugpiūčio 23 d. velionė po
gedulingų pamaldų šv. Kry
žiaus kapu bažnyčioje buvo
palaidota to paties vardo
kapinėse. Jos laidotuvėse
dalyvavo daug žmonių.
Dirva reiškia užuojautą

kalams Tadas Gintautas Pradžia 7:30 vai. vak. Visi
Dabšys ir kult, popiečių ko kviečiami dalyvauti ir tuo
misijos pirm. Julius Rauli- paremti į vargą patekusį
naitis.
savo tautietį.
Revizijos komisija: Algis
• "Spindulio” filmas bus
Raulinaitis, Liudas Balvorodomas lapkričio 14 d., sek
čius ir Edmundas Arbas.
madienį, 12:30 vai. parapi
• ALT Los Angeles sky jos salėje. Visi pamatykite
rius š. m. spalio 3 d., sek šį naujai susuktą ir p. Pau
madienį, 12:30 vai. šv. Ka liaus Jasiukonio pagamintą
zimiero parapijos salėje filmą. Gautas pelnas eis
rengia popietę su Lietuvos jaunimo kelionei į Austra
gen. konsulu V. Čekanaus liją paremti.
ku.
• Kariuomenės atkūrimo
sukakties
minėjimas ir pa
• šv. Kazimiero parapijos
maldos
—
lapkričio 21 d.,
metiniame baliuje spalio 17
d. meninę programą atliks sekmadieni. 10:30 vai. pa
sol. Marytė Bizinkauskaitė maldos, o po to minėjimas
ir pianistė Raimunda Apei- parapijos salėje.
kytė. Įėjimas asmeniui 15
• Literatūros vakaras,
dol. Bus puikūs pietūs su rengiamas Fronto Bičiulių,
vynu. Baliaus pelnas skiria gruodžio 4 d., 7:30 vai. vak.
mas parapijos pastato sto parapijos salėje.
go išlaidoms padengti.
• "Spindulio” atsisveiki
• Lietuvių Moterų Klubo nimo popietė, prieš išvyks
parengimas įvyksta spalio tant į Australiją, bus gruo
24 d., sekmadienį, parapijos džio l$j j,, sekmadienį, pa
salėje, tuoj po lietuviškų rapijom oalėj. Pradžia 12:30
mišių.
vai. Bus išpildyta visa į
• Radijo valandėlės meti Australija vežamoji "Spin
nis balius įvyks spalio 30 d., dulio programa.
šeštadienį, 7:30 vai. vak.
• Gruodžio 31 D. L. B.
parapijos salėje. Bus puiki rengiamas Naujų sutikimas
programa, geras lietuviškas parapijos salėje.
maistas, laimės lentynos.
Viskas eis lietuviškui žo
WANTED EXPERIENCED
džiui radijo bangomis pa
(10) WASHER-DRYER
remti.
MECHANICS
• BALFo šalpos balius,
rengiamas L. A. Balfo sky
riaus, bus lapkričio 6 d., šeš
tadienį, parapijos salėje.

Steady work. Gcod pny & fringe
benefits. Ovcrlime availablc.
Apply call or write

FO-CO1N CO.
8024 PALM ST.
NEW ORLEAKS. LA TO 125
504-482-0646
<3> ?’)

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINI ■ DOVANĄ | LIETUVĄ Ht
VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

EXPRESS & TRAVEL AGEMCY, l«c.

(Licensed by VneSpoayltorj)

VYRIAUSIA IŠTAIGA

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 valandas ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
MŪSŲ

SKYRIAI:

Marianhill Missionaries
1882 - 1982

MAKE A COMMITMENT N0W
TO SERVE AS A PRIEST OR BR0THER
• Apostolate: South Africa,
Zimbabwe, New Guinea, United
Statės, Canada

• Students.accepted for college and
Theology
• Late Vocations
“Here Iam, Lord, send me. ”
(Jeramiah)

“If no one else will go, I will”
(Foundar of Marianhill)

FOR A NEW LIFE IN GOD’S SERVICE

1

Contact: Diractor of Vocations
m

23715 Ann Arbor Trail
Dearborn Heights, Mi.

(aIh!

48127
Phone:(313) 561-6695

Miami Beach. Fla. 33139-1201 17 St.................................................................................... . 305 673-8220
Allentovvn. Pa. — 126 Tilghman Street ...................................................................................
435-1654
Baltimore 31, Md. - 1828 Fleet Street .........................

.142-4240

Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ....................................................................
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ................................................................................
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue .........................................................................
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ....................................................................... ,.....

633-0090
895-0700
486-2818
925-2787

Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avė.............................................................. 312-227-4850
Cleveland, Ohio 44134 — 5689 Statė Rd......................................................................... (216) 845-6078
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue .................................................................... 365-6780
Herkimer.N.Y. McKennan Rd...............................
315-866-3939
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Campau Avenue ................................................................. 365-6740
Chester, Pa., 19013 — 2819 W. 3 St..............................
302-478-2871
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ................................................................ 385-6550
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue .............
674-1540
New York, 3, N.Y. — 324 E. 9th St............................................................................................. 475-7430
Philadelphia, Pa. 19123 1013 N. Marshall St................................................................. 215 VVA 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 Whitehead Avenue ...............................
257-6320
Syracuse. N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ...................................................
475-9746

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
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PRO MĖLYNUS
AKINIUS
REDAGUOJA OKULISTU KOLEGIJA

Sgžinės cenzūra
Kasdieninio veiksmo tragedija

“ytAi

Prie rašomojo stalo sėdi
kiaušinio plikumo galvos
Ponas Protas ir, pasiklojęs
prieš save baltą lapą popie
riaus, rengiasi rašyti pirmą
sakinį. Už Proto nugaros
juodame chalate stūkso kiek
vyresnio amžiaus ir aštrių
veido bruožu jo sugyventinė
Sąžinė, kuri pro petį stebi
jau
smaginamą
rašyti
plunksnakotį.
PROTAS: Gana pataika
vimų, nutylėjimų, kvailų
pagyrimų ii- melo! Vis dėlto
reikia nors kartą parašyti
teisybę.
SĄŽINĖ: O kokią teisybę
tu gali parašyti?
PROTAS: Na, pavyz
džiui, apie vakaryščio kon
certo solistę, kuri, atvirai
kalbant, ne dainavo, o kuda
kino, kaip nuo kiaušinių nu
baidyta perekšlė višta.
SĄŽINĖ: Pabandyk. Bet
pirma pagalvok, ką jos vy
ras kitą kartą parašys apie
tavo paties žmoną, kuri sce
noje lygiai taip pat kuda
kina ?
PROTAS: Hm. .. Jei taip
sakai, tai dėl šventos ramy
bės šitą temą užmirškime.
Tai gal reikėtų atvirai pa
kedenti šiemet premijuotą
romaną, kurio pagrindinė
veikėja per 100 puslapių ne
turi progos atsikelti iš lo
vos ir apsivilkti suknelę?
SĄŽINĖ: Gerai. Tik pasiruokšk paskaityti, ką jo
autorius paskui pakalbės
apie jau atiduotus spaudai
tavo erotinius eilėraščius,
kuriuose per 200 puslapių ir
patsai neužsimauni kelnių...
PROTAS: Kam tu čia
mane gąsdini ? Tada velniop
visus šiuos literatūrinius
klausimus! Gal bus daug
saugiau ir aktualiau, jeigu
šį kartą plunksna dursiu į
bambą politinio oro pripūs
tai Lietuvių Bendruomenei.

SĄŽINĖ; Hipokrite, kaip
tu gali kibti prie Bendruo
menės? Kokią patsai pasigimdei, tokią ir turi. Juk ar
ne patsai raginai ją plėsti
veiklos horizontus, Vasario
lG-tąją įmetei į jos krepšį
savo dešimtinę ii' už nuo
pelnus gavai garbės toblyčią? Tai ko dabar mauroji?
PROTAS: O jeigu taip
šokti prieš tą reorganizuo
tąją?
SĄŽINĖ; Gerbiamasis
Proteli! Ar tu jau visai iš
ėjai iš proto? Ar tu nori,
kad kokie nors jos sviloniai
imtų tau bent pusę metų
svilinti po nos mi avino ra
gus, arklio kanopas ir au
tomobilio padangas, kol pat
sai prasmirsi nuo Čikagos
net ligi Vilniaus žaliųjų kal
nelių ?
PROTAS: Ne, ne, šitą
reikalą palikime ateičiai. 0

tuo tarpu gal reikėtų grįžti
prie senos temos: dar kartą
pakeikti važiuojančius į
okup. Lietuvą, čia rengian
čius tarybininkų sutikimus
ir patriotus, slaptai klau
sančius Garbulskio muzikos.

SĄŽINĖ: Jeigu labai no
ri, gali. Tik neužmiršk, kad
tavo brolis Juozas yra
"Raudonosios vištos” pauk
štyno pirmininkas, brolis
Petras — rajono komparti
jos sekretorius, o sesuo
Danguolė apdovanota meda
liu už ateistinę veiklą mo
kykloje.
PROTAS: ššššt! Tokių

dalykų čia nereikia nė sapne
minėti! Buvo — nebuvo, o
dabar sakykime, kad nei
brolių, nei seserų niekad
neturėjau ir esu vienas kaip
didysis pirštas. Tad geriau
parašysiu apie mūsų klebo
nėlį, kuris pinigus renka lie
tuviškai, o tautą patriotina
angliškai . ..
SĄŽINĖ (griebdama Pro
tą už apikaklės ir grasinda
ma mumščiu): Durniau!
Prakeiktas bedievi ir slap
tas komuniste! Užčiaupk
savo kiaulės snukį! Ar gir
di, ką aš tau sakau?
PROTAS: pašokęs iš kė
dės, trenkia į grindis plunk
snakotį ir neria pro duris,
pats save garsiai keikda
mas.
AKMENIU Už DUONĄ...

Vytautas Kasniūnas,
Drauge (1982. 9. 4) primin
damas mirusio rašytojo
Aloyzo Barono nuopelnus,
rašo:
"Rašytojas Aloyzas Baro
nas mums paliko ir išdalino
savo gyvenime sukrautą di
delį turtą, per 20 knygų, tur
būt, apie tūkstantį vedamų-

REDAKTORIAUS
UŽUOJAUTAI I
Tau vis rašo, ir rašo, ir rašo
Kalakutai, arkliai, asilai,
Žurnalistai po spirito lašo
Ir poetai, pragydę kvailai.

Turčiai šlovina ubago tarbą.
Seniai — seksą, bobutės — rūtas.
Parsidavę politikai barba.
Plaka tautai liežuviais putas.
Vienas lieja viršugalvin smalą.
Kitas pila į ausi vandens.
Trečias lenkia už nosies į stalą
Pailsėti, kol širdį graudens.
Ir kiekvienas vis rytmetį žada —
Vergui laisvę, vergėjui virves.
Mažą auką už didelį vadą.
Kurs Atlantu namolei parves.

O tu trokšti nuo ryto lig ryto
Tik stebuklu paguosti save. —
Kad galėtum tą popierių ryti
Ir suvirškinti visą pilve ...

jų straipsnių "Drauge" ir
daug kitų rašinių. Spaus
dinti raštai mus skaityto
jus mintimis sujungė, pa
darė artimus, lyg vienos di
delės šeimos, giminės nari«s-”................................. ,
Ir štai, ką jis už visa tai
siūlo:
"Suvežkime visi iš savo
sodybų akmenis ir pastaty
kime jam paminklą. Tai bus
mūsų meilės parodymas kūrėjui-rašytojui.”
Mes labai abejojame, kad
už tokį didelį kultūrinį pa
likimą rašytojas nusipelnė
tik akmenų, ir dar kišenėse
suvežtų iš praturtėjusių
tautiečių rezidencijų. Ypač,
kad tie akmenys, mėtomi
pro langus už kultūrą, pa-

staraisiais laikais įgijo la
bai blogą vardą.
Na, jeigu .jie būtų išrau
ti iš rezidencijų pamatų ir
šie rašytojo pajuokti mūsų
dolerių lizdai dėl to kiek pa
svirtų ,j .....
šoną,
tai toki. pro................
jektą galima būtų svarstyti,
TARYBINĖS
PEDAGOGIKOS
PAVYZDŽIAI

Prasidedant išeivijos li
tuanistinių mokyklų nau
jiesiems mokslo metams,
gal pravartu žvilgtelti ir į
okup. Lietuvos mokyklas,
kurių tarybines tradicijas
galėtų ir mūsų tėvai bei mo
kytojai įsisavinti. O jas "Li
teratūroje ir mene’’ labai
vaizdingai nušviečia Juozas
Uzdila, tarp kitko pateikda
mas tokių pavyzdžių:
"Mama išsireikalavo lei
dimą sėdėti kai kuriose pa
mokose — tikrinti mokyto
jų, kurie moko jos sūnų,
darbą”.
Tai galėtų daryti ir mūsų
mamos, nes tada pačios pra
moktų kalbėti lietuviškai.
Be to, tenai yra susipra
tusių tėvų, "kurie nori prieš
egzaminus mokytojui pri
vačiai padėkoti ... Yra ir
tokių mokytojų, kurie nžsi(Nukelta į 6 psl.)
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AKINIUS
(Atkelta iš 5 psl.)
sako dovanas. Išleisdama
vienuoliktą klasę, vadovė
jau kartais užsimena, ko jai
reikia”. O yra buvęs ir toks
sektinas įvykis: "Vienuoliktokui išėjo trejetas — pa
noro ketverto. Mokytojui jis
atnešė sunkiai gaunamą
knygą. Mokytojas padėko
jo, sumokėjo pinigus. O na
muose versdamas knygą, jo
je dar rado auksinę grandi
nėlę”. O kiti prieš egzami
nus sunešdavo mokytojams
net ir pinigines dovanas.
Tai matote, kaip tenai iš
mintingai elgiamasi. O mes
čia mokytojams dovanas
įteikiame jau po egzaminų,
kada nei vaikui, nei tėvui
nėra jokios naudos. Ir kaip
mums neateina į avino gal
vą mintis, kad už stambesnę
dovanėlę galima būtų išra
šyti mokyklos baigimo dip
lomą ir visai jos nelankiu
siam. Juk tada ir mokytojų
trūkumas sumažėtų, ir li
tuanistines mokyklas baigu
sių jaunuoliu skaičius padi
dėtų net be švietimo Tary
bos paraginimų.
ŽEMAIČIŲ KULTŪROS
KLUBO VEIKLA

Kaip rašo "Draugo”
(VIII. 7) korespondentas,
Chicagos žemaičių kultūros
klubas šiemet surengė jau
antrą išvyką savo kultūrinei
veiklai pagyvinti ir pratęs
ti. Tarp kitko, tos kultūri
nės veiklos pakiliausieji
momentai šį syk. buvo to
kie:
"Važiuojantieji dairėsi ir
kalbėjosi, žinoma, lietuviš
kai, nes daugumas jų jau
pagyvenę žmonės”.
"šeimininkės mus gražiai
ir maloniai priėmė ir pavaišino gerais pietumis. Pui
kiai pavalgę kalbėjomės,
v a i k štinėjome, dalinomės
įspūdžiais. Ir pagyvenusių
žmonių taipe yra įdomių
asmenybių savo išgyveni
mais ir darbais. Mėgėjai tu
rėjo progos pasimaudyti ir
kortomis palošti. Gražiam
orui esant, ko daugiau be
reikia”.
Mes irgi pritariame, kad
tokiai kultūrinei veiklai jau
nieko daugiau nebereikia,
nes ką dar kultūringesnio
galima būtų sugalvoti?
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68-ji Pennsylvanijos Lietuvių Diena
Ingrida Bublienė

(2)
Nuotaika buvo pakili,
nes Pennsylvanijos Lietu
vių Dienos uždega kiekvie
no širdį tėvynės meile ir pri
pildo visą aplinką tikra lie
tuviška nuotaika, kuri čia
trykšta iš kiekvieno Penn
sylvanijos lietuvio. "Tad iš
siruošėm į šio vakaro didį

NEPASTEBĖTI
RELIGINIAI MOTYVAI

Vladas Kulbokas, savo lė
šomis ir leidyklos "Krikš
čionis gyvenime’’ vardu iš
leidęs rimtą veikalą "Lietu
vių religinė poezija”, mums
pateikia didelę atranką lietuvių rašytojų ir poetų, ku
rių kūryboje gausu religi
nio elemento. Kadangi ob
jektyvus ir nepiktybinis
knygos autorius tuo mastu
net Liudą Girą ir Juozą Mikuckį įkelia į krikščionišką
gyvenimą, tai mes pasigestume ir daug kitų komunis
tinių kūrėjų, kurių veika
luose galima surasti religi
nių motyvų, štai, tik pavar
tę eilę tarybininkų ar jiems
artimų rašytojų kūrinių nuo
Petro Cvirkos iki Sonės Pipiraitės, randame dar daug
tokių religinę jų dvasią liu
dijančių posakių:
"neduok, dieve”, "dieva
ži”, "dievotas”, "dievagojo
si”, "o viešpatie, ką aš pa
dariau”, "angeliškai graži”,
"lyg būtų pats rojus atsivė
ręs", ”lyg piktosios dvasios
apsėstas”, "velnio išpera”,
"šventa teisybė’’ ir pan.
O viename straipsnyje
netgi nekrikštas Genrikas
Zimanas sušunka: "Neduok
die, kad reakcionieriai lai
mėtų . . .”, nors tik pusę
Dievo vardo ištardamas.
Tad ar jie neverti bent
paminėti ?
PAGERĖJUSI
TARYBINIŲ PILIEČIŲ
APSAUGA

Tarybinės spaudos žinio
mis pernai Suomiją aplan
kė net 24 tūkstančiai Sovie
tų Sąjungos piliečių. Mūsų
gautomis informacijomis šį
kartą nė vienas iš jų nepa
bėgo i Ameriką, nes ban
džiusius pasislėpti suomių
policija grąžino į KGB ran
kas.

lietuvių susitikimo ir pa
bendravimo pobūvį - banke
tą, kuris vyko erdvioj ir
gražioj ir skoningai išpuoš
toj parapijos salėje. Nors
visi bilietai jau buvo išpar
duoti, tačiau mus kaip iš
toli atvykusius svečius, ban
keto rengėjai, susodino gar
bingoj vietoj. Susėdę stebė
jome aplinką: susirinkusius
svečius, jų tarpe daug žino
mų veikėjų, dvasiškių ir or
ganizacijų atstovų. Salės
priekyje atvira scena gra
žiai dekoruota gėlėmis, už
kurių stovėjo didelis medžio
drožinys — pakelės kryžius,
o sienoje apšviesta stilizuo
ta vytis.
Banketą atidarė dabarti
nis 144 vyčių kuopos pirmi
ninkas J. Yezulinas. Po ati
darymo kalbos visi sugiedo
jo Lietuvos ir Amerikos
himnus ir invokaciją sukal
bėjo prel. J. Neverauskas.
Po šio buvo patiekta gar
di vakarienė ir tolimesnei
programai vadovavo parapi
jos klebonas kun. A. Bart
kus. Besišnekučiuojančius
prie stalų, savo žavingu bal
su, dažnai pertraukdavo so
listė iš Washingtono Nerija
Linkus-Kasparienė ir Har
monijos kvartetas iš New
Yorko. Puikus ir įdomus so
listės repertuaras išpildytas
tokiu žavinčiu balsu visus
užbūrė, jog pabaigus dai
nuoti publika ją pagerbė at
sistojimu ir triukšmingais
plojimais. Taip pat ir kvar
tetas buvo publikos entu
ziastingai sutiktas ir po
kiekvienos dainos palydėtas
triukšmingais plojimais, ži
noma, iš jaunų krūtinių iš
siliejusi lietuviškų motyvų
ir lietuviškos sielos daina,
smigo į kiekvieno širdį ir
buvo šiltai sutikta. Kvarte
to dainininkai buvo Rasa
Bobelis-Brittain, Birutė Ralytė-Malinauskienė, . Vikto
ras Ralys ir Petras Tutinas.
Jiems akompanavo M. Yatkauskas.
Po meninės programos
sekė pristatymas iškiliosios
lietuvės ir lietuvio, šia gar
be buvo apdovanoti Anna
Klizas-VVargo ir Stanislovas
P. Vaičaitis, Tai veikliausi
Pennsylvanijos vyčiai, ku
rie nenuilstamai dirba lietu
viškąjį darbą ir skleidžia
lietuviškąją šviesą plačiu
spinduliu. Sunku būtų iš
vardinti jų nuopelnus, kurie
ten buvo iškelti, tačiau jų
darbai Pennsylvanijos lietu
vių ir apskritai visos išeivi
jos liks neužmiršti. Kaip
veiklos žyminį, jiems buvoįteikta atitinkama plaketė.
Be to sveikinimais juos pa
gerbė ir vietos valdžios at
stovai. Už jų darbų įverti
nimą abu laureatai padėko
jo jaudinančiais žodžiais.
Stanislovas Vaičaitis iškėlė
likimą Pennsylvanijos lie
tuvių ir ypač pabrėžė ten
veikiančių vyčių reikšmę

NEPAiVIIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

Pennsylvanijos tautinių šokių grupės 'Marijos Varpeliai”
šokėjai. Grupei vadovauja Rita Shevokaitė. Pat Snyder nuotr.

šioj likiminėj kovoj. Jis pri
siminė ir Clevelande vyčių
seime girdėtus vysk. A. Pillos žodžius, kad kalba tam
pa realybe tik tada kada pa
gal ją gyvenam ir aukoja
mės.
Šiom iškilmėm ir baigėsi
banketas, tačiau svečiai dar
ilgai dalinosi įspūdžiais, kal
bėjosi su retai sutinkamais
pažįstamais, čia teko ir man
sutikti seniai matytų lietu
viškos veiklos darbuotojų,
kaip Viktorą Vaitkų iš Waterbury, Conn., kuris ryti
niame pakraštyje reiškiasi,
kaip energingas LB darbuo
tojas.
Nors banketas gana vėlo
kai baigėsi, tačiau svečiavi
masis tęsėsi toliau jaukioj
ir vaišingoj klebonijoj, čia
Gintaras Karosas su akor
deonu subūrė visus lietuviš
kai dainai. Dainavo balsingi
ir nebalsingi, tikra lietuviš
ka nuotaika užpildė klebo
niją ir atrodė, jog naktis
bus trumpa išlieti lietuviš
kai širdžiai ir pasidžiaugti
bent dalimi Pennsylvanijos
Lietuvių Dienų įspūdžiais.
Sunku buvo skirtis su
tiek daug nuoširdžių lietu
vių, tačiau mieloji šeiminin
kė E. Kosmisky jau buvo
pasiruošusi mus lydėti į sa
vo namus poilsiui. Poilsis
sunkiai sekėsi, nes išgyven
ti šio vakaro vaizdai slinko
pro akis ir neleido užsi
merkti.
Tad vos užmigus, pirmie
ji saulės spinduliai jau bel
dėsi į langus ir kažkur’
skambantys lietuviškos mu
zikos garsai prikėlė iš mie
go. Tai buvo lietuviškos ra
dijo valandėlės garsai su šv.
mišių transliacija. Mišioms
baigiantis skambėjo garsiai
Sveika Marija. Tai retas
įvykis įspūdingas momentas
girdėti per radiją šiame
krašte transliuojant lietu
viškas mišias.
šeimininkė jau laukė su
pusryčiais. Pavalgę ruošė
mės į pikniką. Iš čia važia-

vome link Barnesville mies
telio, kur garsus Lakewood
parkas. Visur buvo galima
pastebėti įvairiais lietuviš
kais ženklais aplipytas ma
šinas. Nors į parką atvyko
me gana anksti, tačiau jau
visur buvo pilna mašinų lie
tuviškais ženklais. Kiti jau
iš anksto buvo čia atvykę ir
suradę geresnę vieta maši
nai pastatyti. Tad ir žmonių
visur matės daugybė, visi
pasipuošę trispalvėm, lietu
viškais užrašais marški
niais, vyčio ar kitais ženk
lais. Dideliam paviljone
tvarkė savo prekes įvairios
grupės bei pavieniai asme
nys. čia ir Gintaras Karo
sas ant didžiulio stalo išdės
tęs įvairiausius lietuviškus
suvenyrus, laukė pirkėjų.
Taip pat ir vyčiai siūlė tri
spalvius kaspinėlius, serve
tėles su atspausdinta malda
prieš valgį, rūtas bei kitus
suvenyrus. Įdomus ir Kento
universiteto stalas su litua
nistinės programos brošiū
rom ir senais istoriniais do
kumentais iš Pennsylvani
jos lietuvių gyvenimo.
Lankytojų skaičius vis di
dėjo, daugelis jų gana iš to
li : iš Pittsburgho Petraus
kas su žmona, dr. Krivickas,
dr. A. Budreckis su šeima
iš Bostono, Br. Vaškaitis iš
Philadelphijos ir kt. Taip
neužilgo prisipildė visas pa
viljonas svečiais ir visi ne
kantriai laukė 68-tos Penn
sylvanijos Lietuvių Dienos
programos.
(Bus daugiau)

S1STERS OF THE RESURRECT1ON
(CR) NEW
York Eistern Province.
Provincia! House: Mt. St. Joseph,
Castleton-on-Hudfio, N. Y.
1203 3.
Apostolic Work: I Aspiracy,
1 Postulancy, 1 N<>xitiate, 10 Elemontary schools. I High School (Archdiocesan) for Rirls, 2 Ręst Home*,
12 Christian Doctnne prcgrams, Nursing, Geriatric Care. other works as
the need arises.
Represented in the Archdiocese of
New York and in the Dioccses of
Albany, Ogdensburg, Eriageport and
T renton.
Vocation Directress: Sister Robert
Ann. C. R.. Mt. St. Joseph, Castletonon-Hudson, Ntw York 12033, 5 18732-4142 or 732-2226.
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NEOLITUANŲ KULTŪRINĖ IŠVYKA
VISOS NUOTRAUKOS VYTAUTO A. RAČKAUSKO
(Atkelta iš 1 psl.)
tautos reikalai. Savo trum
pą žodj užbaigdamas pirm.
Juodvalkis kvietė būti vie
ningais ir dirbti šviesesnei
ir gražesnei lietuvių tautos
ateičiai, kad ateitų diena,
kaip anais metais ir, suby
rėjus rusiškam komuniz
mui, sušvistų Lietuvai lais
vės rytas.
Po pirmininko žodžio se
kė gerai paruošta fil. Vaclo
vo Mažeikos paskaita apie
Korp! Neo-Lithuania, nuo
jos Įsikūrimo ligi šių dienų.
Po trumpos pertraukos
Eglė Juodvalkė kalbėjo ir
Kazės Brazdžionytės pa
ruoštą pranešimą paskaitė
Lucija Hofmanienė apie
Jaunimo ryšius su okup.
Lietuva. Moderatoriumi bu
vo Vytautas Kasniūnas Sr.
Po dialogo vyko gyvos dis
kusijos išryškinusios senų
jų ir jaunųjų kolegų skir
tingas pažiūras tuo klausi
mu.
Valandėlę vėliau toje pa
čioje salėje susirinkę svars
tė kitus rūpimus klausimus.
Didelis nuošimtis kolegų li
gi šiol dar neužsiprenume
ravę Dirvos, o to neturėtų
būti. Pirm. -Juodvalkis ragi
no kolegas rašyti savo atsi
minimus. Reikėtų paminėti
mūsų garbės nario kun. Tu
mo Vaižganto 50 metų mir
ties sukaktį. Pirm, nusi
skundė korp! skyrių silpna
veikla, išskyrus Chicagos ir
Los Angeles. Nutarta išleis
ti pirmojo leidinėlio apie
korp! dešimtmetį pakarto
jimą. Buvo pasiūlyta sura
šyti visų korporantų ir korporančių likimą:
Išklausyta iš Los Ange
les skyriaus gauta mag
netinė juostelė su Aleksandriūno, Railos, Budriūno ir Brazdžionio pareiški
mais ten minint mūsų gar
bės nario Maironio-Mačiulio
mirties sukakti.
Vakare toje pačioje salė
je vyko tradicinis korpora
cijos alutis, kurio reikšmę
trumpai papasakojo pirm..
Antanas Juodvalkis.
Su didžia padėka kolegai
filisteriui Algirdui Vaitiekaičiui iš Detroito, suvažia
vę korporantai turėjo pro
ga arčiau susipažinti su
"Didinga Lietuvos praeiti-

mi” ir "žiauria Lietuvos da
bartimi” Tai dvi ištisas sa
lės sienas užėmę ekspona
tai, pavaizdavę kunigaikš
čių Lietuvą ir okupanto
žiaurumus nuo 1940 ligi šių
dienų
Sekmadieni, rugsėjo 5 d
svarbiausias Įvykis buvo
s i m p oziumas: "Jaunimas
šio laiko aplinkoje” Moderavo Eglė Juodvalkė, daly
vavo Audronė Karalienė,
Aloyzas Pečiulis iš Los An
geles, to skyriaus pirminin
kas, Vitas Plioplys ir Linas
Regis. Visų pareiškimai bu
vo labai Įdomūs, sukėlė gy
vas diskusijas ir parodė mū
sų jaunųjų kolegų susido
mėjimą lietuviškojo jauni
mo problemomis.
Kiek vėliau toje pačioje
salėje vyko kultūrinė va
landėlė. gia Ignas Andrašiūnas pristatė Vytauto Alan
to eilėraščių rinkinį. Alan
to eilėraščius deklamavo
Eglė Juodvalkė ir Kazė
Brazdžionvtė. Eglė Juod
valkė taip pat pademonstra
vo iš Europos atsivežtą
magnetinę juostelę, kurioje
Įrašytos olandų mišraus

Simpoziumo "Jaunimas šio laiko aplinkoje” kalbėtojai iš kairės: Vitas Plioplys, Linas Regis,
moderatorė Eglė Juodvalkė, Audronė Karalienė ir Aloyzas Pečiulis — Los Angeles padalinio
pirmininkas..

Dialogo: "Jaunimo ryšiai su okup. Lietuva” diskusijose savo
nuomonę išsako kol. Vytautas Girnius.

Buvęs korp! pirm. Jonas Valkiūnas ir žmona R’ta su savo
vaikučiais, kuriuos reguliariai, 50 mylių kelio, vežioja Į lietuvišką mokyklą.

Tradiciniame alutyje pirm. Antanas Juodvalkis perduoda
"valdžią” kol. Vaclovui Mažeikai, arbitrui Rimui Gulbinui prižiūrint, su daina: "Draugais amžiams būsime”.

tais metais PLJ kongreso
metu pakviesti tautinį jau
nimą į LT Namus, bent vie
nam vakarui. Pasiūlyta ne
vengti dėvėti korp! spalvas.
Lapkričio 13 d. bus Korp!
Neo-Lithuania šventė Chicagojo, o lapkričio 30 d. Los
Angeles. Los Angeles sky
riaus pirm. Aloyzas Pečiulis
kvietė atvykti pas juos tai
šventei. Fil. Valovas Mažei
ka kalbėjo apie VLIKo iš
populiarinimą jaunimo tar1-----

Igį į

Juniorė Kazė Brazdžionytė skaito rašytojo Vytauto Alanto
eiles neolituanų išvykoje.

choro "Daina” lietuviškos
dainos dainuojamos lietu
viškai svetimtaučių. Tą
chorą suorganizavo ir rūpi
nasi Pabaltijo kultūriniais
reikalais iš Lietuvos kilęs
žydų tautybės žurnalistas
Kaplanas, Olandijoje.
Sekmadienio vakare jau
nieji ir ne taip jau jauni
linksminosi ir šoko ligi pa
ryčių, jaunųjų "Vyčio” or
kestrui grojant.
Pirmadienį po pusryčių
dar neišskubėję išvykos da
lyviai susirinko salėje bai
giamojo posėdžio, čia pirm.
Juodvalkis iškėlė reikalą ki-

pe. Nuo spalio 8 d. Chicago
je, Jaunimo Centre, penkta
dieniais bus paskaitos, išti
sas jų ciklas, apie VLIKą.
Kvietė visus jose dalyvauti.
Labai Įdomiai kalbėjo Eglė
Juodvalkė apie VASARIO
ŠEŠIOLIKTOSIOS gimnazi
ją ir Laisvosios Europos
Radiją.
Kas galėjo, bet neatvyko
Į ši kultūrinį subuvimą, tik
rai daug prarado. Jei galėjo
atvykti kai kurie kolegos iš
Los Angeles, Floridos, tai
nedovanotina nevykti iš
Chicagos ar Clevelando.

Oras pasitaikė nepaprastai
puikus. Aplinka žavėtina,
šeimininką? Adamkus malo
nus ir mums labai palankus.
Ir pirm. Antano Juodvalkio
bei jo dukters Eglės nuo
pelnai šiai išvykai neįkai
nuojamai.
Vyt. A. Račkauskas

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Algirdas Vaitiekaitis iš Detroito prie savo parodos: "Žiauri
Lietuvos dabartis” neolituanų išvykoje.
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Jūratė Statkutė de Rosales atsako į atgarsius
kad čia esama ‘šiaurės lietu
vių puolimo’, kaip interpretuo
ja VI. Bakūnas? O gal esama
tiktai kiek platesnės informa
cijos atvejo, kurio metu skai
tytojas yra įstatytas į kito kraš
to galvosenos rėmus ir tuo pa
čiu praplatina savo paties po
litinį įžvalumą?
Antai pamenu, kad septin
to dešimtmečio pradžioje įvy
ko OPEC konferencija Tehe
rane, apie kurią JAV spauda
beveik neinformavo, nes neį
žiūrėjo jos svarbos. Tuomet
Venezueloje jau mums buvo
aišku, kad po Teherano konfe
rencijos niekas nebegalės su
stabdyti naftos kainų kilimo.
Parašiau anuomet Dirvoje,
kad naftos kainos galėsiančios
pakilti net iki $17 per bbl. (vė
liau jos pakilo dvigubai tiek!)
ir kad JAV-bių laukia per
sekantį dešimtmeti didelis biu
džeto deficitas. Kai tokius da
lykus rašiau, naftos kaina
buvoUS $1.95 ir JAV biudže
tas nešė tik milijoninius per
teklius. Pamenu, kad tuomet
susilaukiau panašių mane
išjuokiančių atsiliepimų - kaip
tas, kurį dabar parašė p. Ba
kūnas dėl Falklando klausimo.
Serijoje ‘Jie gimė Pietų Ame
rikoje’ rodos aiškiai išskyriau
jaunimo galvosenos aprašy
mus (bent tokius, kokia ji man
išrodo), trečiojo pasaulio vie
šosios opinijos aprašymą ir sa
vo asmenišką - kiek skirtingą nuomonę, kurią apibrėžiau žo.
džiais ‘mano manymu’. Pir
mieji du dalykai tegali būti
diskutuojami tiktai nurodant,
ar perdaviau tiksliai ar ne
kitų galvoseną.
Tretysis
‘mano nuomonės’ išdėstymas
nepretenduoja būti objekty
vus - tai yra mano asmeniška
nuomonė ir pilnai sutinku,
kad ji gali būti diskutuotina.
Ją tat bandysiu plačiau išdės
tyti - kas norės, su mano samp
rotavimu sutiks, o kas kitaip
galvoja yra ‘very welcome’.
Pilnai galiu klysti, tet tikiuosi
kad gal klystu, nes mintys nė
ra linksmos.
Teigiau ir tebeteigiu, kad
Falklando karas atžymėjo
pradžią naujo pasaulio jėgų
susiskirstymo, ypatingai ne
palankaus JAV-bėms ir Vaka
rų Europai. Pastebiu, kad
kontrastas tarp Lenkijos įvy

Ilga ir šakota mano straips
nių serija ‘Jie gimė pietų Ame
rikoje’ susilaukė gana netikėtų
atgarsių. Brazilijos lietuvių
laikraštis ištisai perspausdino
iš Dirvos tą serijos straipsnį,
kuriame buvo kalbama apie
šeštadienines mokyklas. Ačiū
už dėmesį. ‘Draugas’ palietė
Pietų amerikos jaunimo kelio
nių į Dainų Šventę liečiantį
mano straipsnį. Irgi ačiū už
dėmesį ir už pridėtas labai tei
singas pastabas. Pačioje Dir
voje, vm daiktiškai (ir įtikina
mai) kritikavo mano pasisaky
mus apie Falklandų karą. Ir
gi dėkoju už dėmesį diskutuo
jamam klausimui, išdėstytą
tinkamoje etikoje.
Tačiau
š.m. rugpj. 5 dienos Dirvoje
laiškų skyriuje išėjęs skaitytojo
V. Bakūno laiškas jau yra dau
giau asmeninio pobūdžio puo
limas, kuris įrodo, kad gal
daug kas mano nebuvo tinka
mai paaiškinta.
Ne JAV-bėms neapykanta,
o priešingai - didelė simpatija
JAV-bėms (kuriose man gana
ilgai teko gyventi ir kurias ge
rai pažįstu) iššaukė įskaudintą
reakciją, kai mums - pietie
čiams - tapo aišku, kad JAVbės save neapdairiai izoliavo
tarptautinėje arenoje, tuomi
susilpnindamos savo poziciją
prieš sovietus. Tai yra vienas
punktas. Antras punktas: ne
‘kaltinamasis aktas’ (!), kaip
rašo VI. Bakūnas, buvo suda
rytas šiaurės lietuviams, o bū
tinas reikalas laiku supažin
dinti juos su augančia galvose
nos praraja tarp šiaurės ir pie
tų pasaulių, ir dar būtinesnis
reikalas skirtumus aiškiai iš
dėstyti tam, kad jie būtų leng
viau įveikiami. Ypač Jauni
mo Kongreso išvakarėse man
išrodė būtina, iš anksto, atpa
sakoti daugumos Pietų Ame
rikos jaunuolių nuotaikas ir
galvojimo būdą (kuris nebūti
nai yra mano galvojimo bū
das). Tuomi tikiuosi ne kliu
dyti kongreso ruošėjams, o
jiems padėti psichologinius
skirtumus geriau įveikti.
Lietuviai turi privilegiją
gauti lietuvišką spaudą, kurio
je suplaukia žinios ir nuomo
nės iš įvairiausiuose pasaulio
kraštuose gyvenančių tautie
čių. Ar tuomi reikia mums
skųstis ir iš to daryti išvadą,

kių - pasėkoje nerangiai va
karuose tampomų neva eko
nominių sankcijų prieš Rusi
ją - ir žaibo greitumu sudary
to vieningo sankcijų bloko
prieš lygiai tokią pat kaip
Lenkija įsiskolinusią Argenti
ną įtikino pietų pasaulio vie
šąją opiniją, kad Europai ir
JAV-bėms šiaurės-pietų anta
gonizmai daug daugiau sveria
negu rytų-vakarų ideologiniai
skirtumai. Iš to dauguma pie
tiečių padarė išvadą, kad jie
turi nebekreipti dėmesio į ry
tų-vakarų tendencijas ir kon
centruotis tiktai kovai su šiau
re, kuri nieko nedovanojanti,
nieko neužmirštanti. Jei šian
dien Jungtinėse Tautose ma
tome tame pačiame dokumen
te - nukreiptame prieš Angliją
(ir netiesioginiai prieš JAV) alfabetine tvarka vieną prie
kito sudėstytus parašus Čilės
(Pinochet diktatūra), Columbijos (demokratija) ir Cubos
(komunistinė Castro santvar
ka), tai turime pripažinti, kad
JAV diplomatija kažkur pada
rė didelę klaidą, nes suklijavo
savo nenaudai net pačius ide
ologiniai nesuklijuotiniausius
kraštus. Žodžiu - savotiškas
rekordas!
Mano manymu, sąjunginin
kai, dėl kurių JAV tiek daug
savo įtakos ir prestižo nustojo
net trijuose žemynuose, sausai
politiniai žvelgiant tokios au
kos nebuvo verti. Vakarų Eu
ropos veik visuose kraštuose
teko man gyventi, ją pažįstu
neblogiau, gal net geriau, ne
gu Pietų Ameriką. Taigi, vėl
mano manymu, su kiekvienu
nauju balsavimu Europos val
džios kryps kaskartą labiau į
kairę. Nauji balsuotojai - jau
nimas, daugumoje bedarbiai ten nesupranta sovietų grės
mės ir nori tik nutolėjimo nuo
‘kapitalizmo’ kuris jiems ne
duoda darbo ir nuo JAV kari
nės politikos, kuri - jų many
mu - mažą Europą išstato į
mirtiną pavojų. Tarp JAV ir
Vakarų Europos dabar jau at
siranda žymiai didesni politi
niai skirtumai, negu tarp šiau
rėš ir pietų Amerikos. Klaida
buvo padaryta tuomet, kai
JAV Falklando metu susidėjo
su ta puse, kuri jas išduos, ir
neparėmė tos pusės, kuri joms
būtų buvusi ištikima. Dabar

jau per vėlu tą klaidą ištaisyti.
Todėl ir rašiau, kad JAV save
izoliavo ateičiai.
Kas dėl Europos - tai Falk
lando įvykis buvo nenumaty
tas, netikėtas. Jis išsprūdo iš
visų politinės logikos taisyklių,
vienu ypu sunaikino net kelių
šiaurės-pietų konferencijų pas
tangas, įskaitant anuomet sėk
mingos Cancun konferencijos
pastangas atskirti trečiąjį pa
saulį nuo sovietų įtakos. Po
Falklando - o dabar ir po
Beiruto - jokios rimtos bendros
kalbos tarp šiaurės ir pietų blo
kų nebegalės būti. Anksčiau
ar vėliau, su rusais ar be jų,
Artimųjų Rytų, Azijos ir Afri
kos masių prasiveržimas nega
lės nepaliesti vakarų Europos
ir Anglijos pirmoje vietoje, nes
į ją yra sutrauktas didžiausias
kiekis kolonialinių atsiminimųKhomeinišku ordų pobūdžio
kerštas ir įtūžimas yra galingi
varikliai, o ligšioliniai politi
niai šiaurės-pietų sutarimai
galėję juos tramdyti buvo su
naikinti pačios Thatcherienės
rankomis.
Pramonės ir ekonomijos sri
tyse - po Falklando - užgimė
įsitikinimas, kd trečiam pašau
liui reikia skubiai atsipalaiduo
ti nuo vakarietiškos pramonės
gaminių. Yra manoma, kad
vakarų . blokada nebūtų taip
aštriai 'palietusi Argentinos,
jei ji nebūtų buvusi tokiu per
dėm vakarietišku kraštu. Iš
vada iš to yra savaime aiški.
Vyksta įvairios regionalinės
konferencijos (pvz. Panamos
konferencija, Šėlam ir kt.),
kuriose atvirai tariamasi, kaip
išvengti priklausomybės nuo
vakarietiškų gaminių ir yra
planuojama dešimčiai-dvide
šimčiai metų. Ar planai pa
vyks - yra kitas klausimas.

Lieka faktas, kad taip yra
planuojama.
Taigi su Falklandų įstojome
į visai naują, mums neįprastą
ir nepalankią, nelogišką poli
tinę pasaulinę būklę. Galvo
ti, kad visi šie įvykiai nepalies
šiaurėje ir pietuose gimusių,
augusių, kariuomenėse tarna
vusių, mokslą išėjusių ir ten
dirbančių bei pragyvenančių
jaunų lietuvių yra nerealu.
Galime tiktai siekti visus šiuos
faktus labai aiškiai aptarti, su
prasti ir tuomet blaivia galva
stengtis nuo jų įtakos atpalai
duoti mūsų - atskirą ir skirtin
gą - lietuvišką jaunimą. Tai
turime daryti nuo pat naujos
tvarkos atsiradimo pradžios,
kol įvykiai mūsų nepralenkė.
Tą ir bandžiau - tebebandau aiškinti lietuvių spaudoje. Ar
tai darydama taip jau baisiai
nusikaltau, kad man yra pri
kišama net viešai, spaudoje lyg nuodėmė - faktas, kad gy
venu Venezueloje. Ir pride
dama: ‘turbūt ir pilietė’! Ne,
ne pilietė. Ponas Bakūnas gali
dėl to nurimti. Ko tačiau ne
suprantu, tai kodėl jam tas rū
pi. Ar jis skirsto lietuvius į I-ą
ir Il-ą protingumo rūšį pagal
pilietybes?

• Romuvos jubiliejinės
skautu stovyklos Kanadoje
vadovai atsiuntė bendrai
pasirašytą sveikinimą Dir
vai. Dėkojame sveikinto
jams už Dirvos prisimini
mą.

• Skautų Atlanto rajono
Maironio stovyklos. Boston,
Mass., stovyklautojai at
siuntė visu pasirašytą svei
kinimą Dirvai, linkėdami
laikraščiui sėkmės. Ačiū.
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AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS

3

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

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU

=

Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas,
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

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

Tel. 312-448-7420
312-785-9393

Chicagoje pas vieninteli lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINĄ
185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601
Tel. krovtevės (312) 263-5826; ecnn» (312) 677-8489.
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Išgėriau ir aš nebežinau kelintą, nepažvel
gęs į ją, šiek tiek nemalonu. Užpyliau smėlio,
ne ugnies, ant galimos meilės aukuro. Rytojus
nežinomas, gal... Pasiverčiau ant kito šono.
Patogiau įsitaisė ir Vaidilutė. Galvos linktelė
jimu daviau ženklą pradėti,

Siela nenurimo,
namo ėjau su akmeniu širdyje, nors grįžk ir
prisipažink. Po pusmečio vėl klebono telyčia nu
gaišo. Nutempiau tokią pat. šį kartą klebonas
mane išbarė ir telyčios nepriėmė. Kalbas, girdi,
sukelsi. Melskis ir gailėkis. Ir daugiau nesiro 5.
dyk nei su ašarom, nei su karvėm. Ir nesiro
— Mano kančias pribaigė, — tęsė Vaidi
džiau.
Tu užaugai. Mano galvoje kilo išganinga lutė, — antroji bolševikų okupacija. Simboliš
mintis — tave paaukoti. Kažkas sakė, tiesa ar kai, jei mėgsti simbolius, mane išgelbėjo tie
netiesa, kad tėvai senų senovėje aukojo Dievui patys trys kariai, anuomet nuskriaudę. Tebuvo
savo vaikus. Ir tavo vardas toks, kaip tyčia, laiko klausimas. Vienuolynas mus išformavo
Vaidilutė — man labai patiko. Knyga skaičiau paskutinę dieną, sprogus granatai prie koply
žemės ūkio mokykloje ir galvojau, kad jei tu čios durų. Nedavė jokių instrukcijų, neatleido
rėsiu kada dukterį, pakrikštysiu ją Vaidilute. nuo įžadų. Eikite, kur norite, su Dievu ant lūpų.
Persirengusios išsiskirstėme; Uniformas
Tu buvai tiek metų, kiek aš susižiedavimo su
Kaziuku dieną. Tavo akyse aš mačiau save — sudėjome į skautiškas kuprines. Pradžioje ėjo
juodas kryžius spindėjo lyg veidrodyje, šiurpas me keturios, paskui likome dvi. Mano draugė
ėjo, lyg burtas koks, lyg užkeikimas, ką aš vyko pas mane, nes jos tėviškė jau rusų pusėje.
galiu žinoti, tik jaučiau . .. Esi mano turtas. Ji bijojo pasilikti, nuolat kalbino trauktis į Va
Ir šį turtą aš norėjau atiduoti Tam, kurio vardu karus. Gali jai atsitikti, kaip atsitiko man. Ne
gavau be meilės — atgal... Atleisk, dukrele, kultūringi azijatai ateina. Vieškeliais zujo kabe meilės ... Tačiau iš meilės aukoju. Paklau rškos mašinos, todėl atsargumo dėlei išsukome
sei tada, paklausyk dabar — grįžk į vienuolyną į mažesnį keliuką. Paėjus šešetą kilometrų,
pradėjo temti. Mūsų keliukas pasibaigė įeida
ir tarnauk Dievui.”
Motina pabaigė. Aš mačiau — esu pasku mas į didesnį vieškelį. Pro mus riedąs sunkve
tinė jos lazda, ją atėmus ji sugrius, gali net žimis sustojo prie pat mūsų kojų. Dvi vokiškos
išprotėti, jos akys man neatrodė sveikos. Prie
vartinė duktė iš prievartines santuokos, be mei
lės pradėta, taigi ... Aš paklausiau ir grįžau j
Anatolijus Kairys
vienuolyną. Išbuvau ten dar tris metus.
Grįžus iš ligoninės, regula pasikeitė. Visos
sužinojo, kas man nutiko. Draugės ignoravo,
spėju, vyresniųjų įsakymu. .Nekalbėjo, neuž
jautė. Uždarė viencelėje. Viena valgiau, viena
miegojau, viena tvarkiausi. Buvau laikoma ne
švari, raupsuota. Kasdien po valandą gulėjau
kryžiumi prieš altorių kniūpsčia, kalbėdama
specialiai man paruoštą maldą. Atmintinai iš
mokau. Kai iš skausmo pavirsdavau į šoną, bu
dinti įspėdavo.
Mane kaltino, kad aš nesiginiau.. Nesiginiau! Kuo ir kaip? Ar tau neatėjo į galvą pra
garas užpuolimo metu ? Draugė bėgo ir išbėgo,
o tu pasidavei. Turėjai gintis iki mirties. Jeigu
tave būtų užmušę ginant nekaltybę, būtum
galvos iškišo uniformuotas kepures ir gestais
kankinė, antra Lietuvos šventoji. Paties Dievo
kvietė vidun — pavėžės. Nes paspartinom žings
suteikta proga liko neišnaudota.
nius, jie sekė, keldami debesis dulkių. Draugė
Vaidilutė nutilo. Ji pažiūrėjo į tuščią stik
ėmė niurnėti, esą, vokiečiai, tai ne rusai, jie
lą. Įsipylė ir išgėrė. Nosinaite nusišluostė lū
taip nesielgia, prisimink jaunojo Venterio kanpas, rengėsi kalbėti toliau.
čas, esame pavargusios, batai trina kojas, kup
rinės
pečius. Mes sustojome be ženklo, sustojo
— Ar negana kalbų, — bandžiau sulaikyti.
ir
jie.
Iššoko du kariai ir įkėlė vidun. Mano
— Tik valanda iki dvyliktos, Hute?
draugė
buvo labai patenkinta.
— Mano gyvenimo dvyliktoji seniai pra
Sunkežimis
dengtas. Viduje du. .Kiti du
ėjo, — rimtai ir nerimtai atmetė prašymą liūtė.
priekyje,
prie
vairo..
Ilgai laukti nereikėjo, ką
— Aš privalau užbaigti. Nieko nenoriu palikti
jaučiau
būsiant.
Pradėjus
važiuoti, ėmė mus
kitiems metams — aš jų neturiu.. Neturiu! —
jaukinti
konservais,
sausainiais,
šokoladu. Atsi
pridėjo kilstelėjusi blakstienas ir sudrėkino lū
sakinėjom, paskui priėmėm. Valgė jie, valgėm
pas vyno lašu.
mes.
Kalbino, traukinėjo rankas, vis prie savęs.
Nuskambėjo kauliniai barškalėliai — tokia
Nors
iki ašarų ginėmės, bet kas atsigins karei
sausa muzika ausyse, net klaiku. Dingtelėjo vėl
vį?
Po
visko — verkėme. O ką darysi? Geriau
mirtis. Liepsna paglostė nugarą. Jei turėjau
nei
mirtis,
kurios visi taip bijojo. Vyrai ne taip
abejotiną intenciją čia atvykdamas, dabar ne
jau
baisūs.
Mano draugė, pirmą kartą patyrusi,
turiu. Nieko naujo ši naktis neduos, tačiau gali
net
juokauti
pradėjo. Per anksti. Iš pryšakio
atimti. . . Pripyliau dar vieną stiklą jai ir sau.
įlindo
ten
buvusieji,
o su mumis sėdėję paėmė
Išgėrėme šį. Ir trečią. Stipriau miegosiu. Tai
vairą.
Dabar
nė
nemanėm
priešintis. Kaip ra
geriausia išeitis — užmigti ir nepabusti iki ryto.
Miegodamas nenusikalsti: negalvoji, nekalbi, mios avytės išsitiesėm ant brezentinių dangalų
neveiki. Nei už, nei prieš. Antra vertus, kuo aš ir priėmėm naują meilės dozę.
Mašina sustojo Karaliaučiuje, geležinkelio
galėčiau pateisinti savo elgesį, jei atsitiktų .. .
Miela, rami, nekalto veido liūtė, priedo — liūd stotyje. Dar anksčiau mes pasisakėm einančios
na, o liūdesys — magnetas. Traukia .. . Tai į Vokietiją, toliau nuo fronto, neturinčios gimi
lyg ir meilės dvelkmė, jei ne pradžia, nejučio nių, nei pažįstamų. Pasiteiravo, kur norėtume
mis užgaunanti skambėti pasiruošusį smuiką ... vykti. Mums vistiek. Vienas jų buvo iš Drez
Ir jei tada, apsaugok dangau, aš nuvainikuo deno.. Rekomendavo. Gražesnio miesto Vokie
čiau agapę, kuo aš pateisinčiau savo kelionę tijoje nėra, ten gyvena jo motina, viena, yra
Nojaus arka? Meilės savižudybė! Pasirašau. vietos, tėvas žuvęs prie Stalingrado. Mes suti
Turėčiau niekam nepasakoti pirmosios nakties, kome. Nuėjo į stotį ir atnešė du bilietus tiesiai
niekada neprisiminti ”Zum Traube”, išbraukti j Drezdeną. Motinai parašė laiškelį, prašantį
iš dienoraščio pačią intymiausią valandą — mus priglausti ir pagloboti.
Sekantį rytą mes jau Drezdene. Adresatą
niekam niekada: nei draugams, nei jai pačiai . ..
Nekaltybę atsivežei, šventakupri, kokiu tikslu? suradome be vargo. Duris atidarė pusamžė mo
Patikėjo galvą, išleido kasas, išsitiesė ant kili teris. Padavėm laišką. Jos veidas pasipuošė
mo be jokios anomalinės minties, o ką tu pa velykine šypsena — sūnus! Dar gyvas! Malo
darei, Dievo paukšteli? Uždarei į palėpę, nu niai mus priėmė ir viskuo aprūpino. Dabar mes
girdei ir nuskriaudei savo būsimą žmoną ... nerūgojom ant tų vokiečių, o džiaugėmės juos
sutikę. Sakyk, ką nori.
Velnias čia tave atnešė!
Buvome susitarusios įvykį sunkvežimyje
— Ką pasakiau, tėra pradžia, — liūtė at
gijo išlenkusi dar kitą. — Pažadėjai klausyti, nuo kareivio motinos nuslėpti. Nepavyko. Mat,
po kokio mėnesio, ji pastebėjo mano draugės
tai ir klausyk iki galo.
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fizinį pasiketimą. Ji buvo nėščia. Tada jau
pasakojom viską iki smulkmenų. Nepykom, kal
tes sukrovėm ant Marso šarvų. Tačiau mes
neprisiminėm veidų. Motina rodė savo sūnaus
ir jo draugų nuotraukas. Parašysianti sūnui,
jis žinos, kas tokie važiavo, surasime vaiko
tėvą. Aš buvau tvarkoj, neprilipo. Veržėmės
rasti darbus ir kuo greičiau išeiti iš gerosios
vokietės globos. Man ji surado vietą kleboni
joje — virėja, o draugės neišleido — gal jos
sūnaus vaisių brandina, kas žino. Aš išsikė
liau į kleboniją, o mano draugė pasiliko laukti
gimdymo. Prižiūrėjo ją kaip tikrą dukerį, žinau,
bet ji, kartu su busimąja uošve, žuvo per didįjį
Drezdeno bombardavimą. Kad esame vienuolės,
nesakėm.
Darbas klebonijoje lengvas ir nedaug, tu
rėjau marias laisvalaikio. Vokiškai kalbėjau
puslaisviai. Skaičiau viską, net mokslinius raš
tus, be žodyno. Vikaras, sužinojęs, kad esu vie
nuolė, leido naudotis gausia savo biblioteka,
atleido nuo visų darbų ir pradėjo ruošti moky
tojos profesijai. Apėmė mokslo azartas. Biblio
tekoje išbūdavau 15-18 valandų kasdien. Išmo
kau gerai vokiškai, sustiprinau lotynų kalbą.
Perskaičiau Platoną, Homerą, Tacitą, Dantę,
Gėtę, Šilerį, Ničę, susipažinau su anglų ir pran
cūzų klasikais. Vikaras nurodinėjo aš pildžiau.
Jam patiko būti su manimi, jaučiau, egzami
nuoti, aiškinti, o man su juo — inteligentiškas
vyras, karo invalidas, prie Leningrado netekęs
dešinės kojos. Labai geros širdies žmogus, be
veik įsimylėjau. Dažniausia tema — kančios
ir meilės teologija. Aš tikėjau kančia, bet ne
tikėjau meile. Geiduliai, alkio pasotinimas, be
prasmybė, stichinis gamtos siausmas — tai
meilė.
Į mano rankas pateko Bažnyčios dviejų
tūkstančių metų istorija, parašyta išminčiaus,
jei ne pranašo. Skaičiau sulaikydama alsavimą,
tartum kriminalinį romaną. Gali būti ir negali
būti. Reikia tikėti. Bažnyčios istorija nieko
bendro neturi su Dievu, vikaras perspėjo. Isto
riniai herojai mažai kuo skiriasi nuo literatū
rinių, rašytojų fantazijos kūrinių. Mano sava
ranki galvosena nepatiko vikarui. Kai išeidavom pasivaikščioti sunaikintomis miesto gat
vėmis ir užuosdavom žmogienos kvapą degan
čiuose rūsiuose, aš ironizuodavau vikarą — mei
lės kvapas...
Judas, kai svarčiau jo išdavystę, neatrodė
judošiškas. Išduoti Kristų šiandien maža nuo
dėmė, matant kas vyksta žemėje. Užmušti Ju
lių Cezarį — žmonijos genijų — nėra nusikal
timas lyginant su jo padarytais nusikaltimais
žmonėms ir tautoms. Bordžijos, Jurgiai, Henri
kai, Pilypai, Karoliai, Plantagenetai, Habsburgai, Romanovai ir kiti istoriniai vardai, įskai
tant Napoleoną, nešioję popiežių palaimintus
vainikus, buvo ne Dievo, o Demono pasiuntiniai,
žmogaus krauju ir kančiomis mitę vampyrai,
todėl jų vardai, ženklai ir paminklai privalo bū
ti išbraukti iš žmogaus atminties. Jie nėra doresnį už anuos rusų ir vokiečių kareivius, mane
išprievartavusius, ką aš vikarui ir papasako
jau. Ir gerai, kad amerikiečiai griauna bombo
mis ir degina fosforu bažnyčias, katedras, mu
ziejus, karališkus rūmus, tai yra visa, kas pa
statyta kruvinu auksu dėl nuodėmės, iš nuo
dėmės ir ant nuodėmės — norint laimėti dangų
kitų rankomis, išganyti sielą puošniais altoriais,
aukštais bokštais, variniais varpais — savo
menką vidų pridengti didinga išore.
Ne širdimi, o akmeniu. Gyvenimas nėra
vertas gyvenimo — yra tik klausimas: kada jį
užbaigti. Po vieno tokio pokalbio, sukaukė si
rena nežmonišku balsu — pavojaus signalas.
Tuoj pradėjo kristi sviediniai, langai nušvito
akinančia šviesa, klebonija susiūbavo, lėktuvų
pragariškas ūžesys ... Sprogimai vijo vienas
kitą, keistai duslus čežėjimas kėlė šiurpą, fos
foro balta ugnis — nieko panašaus nebuvau
mačiusi, nei girdėjusi. Vikaras traukė į rūsį,
labai išsigandęs, manyje jausmas toks, kad ne
į rūsį listi, o į lauką bėgti. Naujas sprogimas —
bibliotekos lubos įkrito vidun, dūmai ir ugnis
veržėsi pro langus, apžiojo knygas ...
Išsilaisvinau iš vikaro rankų ir smukau į
liepsnojančią gatvę, į degantį orą, vikaras ne
atsiliko, nors ant vienos kojos, su lazda, jam
buvo ne lengva mane vytis.
(Bus daugiau)
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gramai vadovavo Dana Mikužienė, televizijai filmavo
7-to kanalo darbuotojai ir
lietuvis V. Jasinevičius. Da
lyvavo laikraštininkai ir
daug fotografų. Vyčių tau
tinių šokių grupė atliko pro
gramą, pašokdama keletą
šokių. Be minėto neolituanų
orkestro, dar dalyvavo kiti
du — VYTIS ir AIDAS.

nieji susimetė į veikiančius
barus ir toliau traukė lietu
viškas sutartines. Vėliau
Chicagos miesto vadovė matėsi vienas-kitas "pavar
Jane Byrne pradėjo sėkmin gęs”, bet tai nedrumstė ben
gai ruošti festivalius. Didy dros, smagios nuotaikos..
sis miesto festivalis vyksta
Chicagos mugės atidary
Mugei oras buvo labai pa
rugpiūčio mėn. Navy Pier mas įvyko 1 vai. p. p., atvy
lankus, neperkarštas, nors
prieplaukoje ir sutraukia kus miesto merei J. Byrne
rytą prekybininkus nugąs
ąpie milijoną lankytojų, ir jai pasveikinus gausiai
dino pradėjęs krapnoti lie
šiais metais festivalį boiko susirinkusius lietuvius bei
tutis, kuris po pusvalandžio
tavo juodoji rasė, vadovau jų kaimynus. Sugiedoti
nuslinko ir saulutė pradėjo
jama rev. Jasse Jackson, or abiejų tautų himnai, vado
šviesti. Tokios masės žmo
ganizacijos PUSH vadas. vaujant solistei A. Mažei
nių dar niekad nebuvo to
Lankytojai džiaugėsi geres kienei. Priėmimas buvo su
ruoštas Midland taupymo ir kioje ankštoje vietoje. Or
ne tvarka ir saugumu.
ganizacijos darbščių narių
Toronto dainos vienetas, kuris atliks meninę programą V.
Rugpiūčio 28 d. panašaus skolinimo bendrovės patal
Alanto
pagerbime Chicagoje: L. Mačionienė, A. Jankaitienė, V.
pagalba papildė savo kasas.
pobūdžio, tik vienų lietuvių pose, esančiose ant pietryti
Siminkevičienė,
muz. J. Govėdas, A. Jucienė. A. Skilandžiuvienė
Visi mėgsta panašius ren
festivalis vyko Lithuanian nio Lithuania Plaza ir
ir
A.
Dargytė-Biskiewich.
Plaza Court (69th St., tarp Washtenaw gatvių kampo, ginius ir noriai juose lanko
Western ir Washtenaw gat čia pat buvo padarytas si. žiemos metu yra išgar AKADEMIJA VYTAUTUI Vienete dainuoja Laima
sėjusios, skautų ruošiamos
vių). Nuo pat šeštadienio p a a u kštinimas svečiams,
Mačionienė, Aldona Jankai
ALANTUI PAGERBTI
ankstyvo ryto prekybinin spaudos žmonėms ir orkes Kaziuko mugės, o vasarą —
tienė, Valė Siminkevičienė,
Rašytojas, publicistas, vi- Ada Jucienė, Aldona Skilankai ir organizacijos išdėstė trui. Grojo Neo-Lithuania pradeda įsipilietinti festi
suomeninkas, tautinės min džiūnienė ir Aldona Dargystalus, apkrautus įvairiau orkestras, vadovauja m a s valis.
Malonu, kad rengėjų tar ties puoselėtojas. Lietuvių
siom gėrybėm: maisto ir gė Algio Modesto. Be merės J.
tė-Biskiewich.
rimų patiekalais,, gausios Byrne, kalbėjo Lietuvos pe matosi jauni veidai, ku rašytojų draugijos ir Lietu
Dainos vienetas turi ne
tautodailės, gintarų, knygų gen. konsule J. Daužvardie- rie jau pradeda vadovauti vių žurnalistų sąjungos gar maža gražiu dainų reper
ir meno darbais. Gatvę už nė, aldermanas F. Brady, lietuvių organizacijoms. Pa bės narys Vytautas Alan tuarą. Muz. Jonas Govėdas
tvindė žmonių masė, kad lllinois valstijos senatorius žymėtini Zigmas ir Dana tas jau stabtelėjo savo gy yra sukūręs vieną dainą
net sunkoka buvo vieniem F. Savickas. Buvo pristatyti Mikužiui, kurie įdėjo daug venimo aštuoniasdešimtoje sukaktuvininko garbei, pa
pro kitus prasiskverbti ar vyskupas Vincentas Briz- darbo, organizuodami šį fes pakopoj ė>
kai sukaktuvininko Vytauto
Savo gražų gyvenimą Vy Alanto vieno eilėraščio žo
gys, Marąuett Parko lietu tivalį. Marąuette Parko lie
pažįstamus susitikti.
tuvių namų savininkų drau tautas Alantas pašventė
Policijos skaičiavimu, ga vių namų savininkų draugi
džius. šis kūrinys bus at
lėjo būti apie 15,000 žmo jos pirmininkas ir šiam fes gijos vardu Z. Mikužis me Jaunai, laisvam gyvenimui liktas akademijoje.
nių. Mugė buvo uždaryta 10 tivaliui rengti komiteto pir rei J. Byrne užkabino gin prisikėlusiai Lietuvai. Jis
Malonu pažymėti, kad šio
savo aštria plunksna kalbė Dainos vieneto atvykimu į
vai. vak. ir gatvė ištuštėjo. mininkas Zigmas Mikužis ir taro papuošalą. .
Tikrai, šis festivalis-mu- jo apie mūsų tautos rūpes
Jaunesnieji ir ištverminges- kiti lietuviai veikėjai. Pro
Chicagą labai nuoširdžiai
gė praėjo sklandžiai, nebu čius, viltis, sėkmes ir ne
rūpinasi Ada Jucienė.
vo girdėti nei išsišokimų, sėkmes. Jis budėjo ir mūsų
Irena ir Vytautas Alantai
hei triukšmo. Policijos pa tautinės kultūros ugdyme,
yra Dainos vieneto krikšto
reigūnai neturėjo dlarbo, jos puoselėjime..
tėvai ir sukaktuvininkui bus
kaip kitų tautybių panašaus
Apie jo darbus, plačiau džiugu pasiklausyti šio vie
pobūdžio renginiuose.
prasitars jo kolegosA-ašyto- neto gražiu dainų.
jai.
• "Margučio” feljetono
Rugsėjo 26 d., sekmadie
Reikia manyti, kad Chi-.
konkurso laimėtojų paskel nį, 3 vai. po pietų, Lietuvių
cagos plačioji visuomenės
bimas ir premijų įteikimas tautiniuose namuose, Chi
prisimins mūsų žymųjį kū
bus spalio 17 d. 3 vai. p. p. cagoje bus tartas šiam gar
rėją, šiltai jį ir viešnias iš
Jaunimo centre. Meninę bingajam jubiliatui padėkos
Kanados sutiks ir gausiai
programą atliks New Yor ir jo darbų įvertinimo žodis.
dalyvaus akademijoje, tuo
ko "Harmonija”, mišrus
Lietuvių žurnalistų są parodant mūsų nuoširdų dė
kvartetas, vado vaujamas jungos centro valdyba,
kingumą mielas Sukaktuvi
Viktoro Ralio.
Amerikos lietuvių tautinė ninkui, kuris visą savo gy
Feljeteno vertinimo ko sąjunga ir Lietuvių agrono
misiją sudaro: Dr. Kęstutis mų sąjunga ruošia akade venimą yra pašventęs Lie
tuvai ir lietuviui.
Keblys, Lilė Gražulienė ir miją Vytautui Alantai pa
Visais reikalais, kvieti
Kr. Donelaičio aukštesniosios mokyklos mokiniai džiaugiasi Algimantas Astašaitis. Visi
gerbti.
mus įsigyti ir stalus j aka
mokslo metų užbagimu tradicinėse aštuntokų išleistuvėse bir
trys gyvena Detroito apy
Programoje: akademija,
želio 6 d.., Ateitininkų namuose, Lemont, III. Naujieji 1982-83
linkėje. Premijų mecenatai: sveikinimai, meninė dalis ir demiją užsisakyti, galima
mokslo metai prasidėjo rugsėjo 11 d..
J. Tamulaičio nuotr.
I premija ($250.00) — Dr. vakarienė su šampanu. Pa kreipiantis į Jurgį JanušaiLeonas ii’ Irena Kriaučeliū- grindiniu kalbėtoju pakvies tį, "Paramos” prekyboj.
*
Jurgis Janušaitis
♦ nai, II premija ($150.00) — tas ir sutiko atvykti, taip
♦
♦ A. G., III premija — Kleo
♦
pat L. ž. s-gos garbės na
♦
patra Šimkienė.
♦
rys, Bronys Raila iš Los
*
♦
Renkraščių siuntimo ter Angeles.
• Pasaulio Lietuvių Ben
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet *
♦
* kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai. ♦ minas baigiasi š. m. spalio
druomenės valdybos pastan
Akademijoje
numatoma
*
* d. Konkursui skirti rank
trumpa, įdomi meninė pro gomis ir finansine parama,
*
♦ raščiai siunčiami: "Margu grama ir vaišės..
Silvija Sideravičiūtė iš Ca
*
tis
”
,
2422
W.
Marąuette
♦
Meninę programą atliks racas, Venezuela, ir Laima
♦
Rd., Chicago, III. 60629.
Toronto Dainos vienetas, Sruoginytė iš Norvvood, N.
*
♦
kuriam vadovauja Daria J. išvyko mokintis Vasario
• Kr. Donelaičio lituanis
♦
Savings & Loan Association
Deksnvtė.
Chicagoje šis vie 16 gimnazijoje, Vak. Vokie
♦
tinės mokyklos Chicagoje
*
♦
netas
viešės
pirmą kartą. tijoje.
1447 South 49th Court • Cicero lllinois 60650 4 mokslo metus pradėjo rug
♦
♦
sėjo 11d. Mokykloms vado
10 South 660 Route 83 (At 92nd St.).
*
♦
vauja
dir. Julius širka. Tai
Willowbrook, III. 60521
♦
PRAYER IS THE GREATEST
viena
gausingiausių
mokyk
♦
*
Phones: Chicago: (312) 242-4395
lų visoje Amerikoje. Dėl
POWER ON EARTH
♦
Cicero: (312) 656-6330
smulkesnių informacijų mo
*
Willowbrook: (312) 789-0777
♦
FSLK
kyklų reikalais skambinti The daily life of the Nuns revolves around the Mass,
♦
tel. 776-2036 arba 778-0358. the Divine Office, Perpetual Adoration of the Blessed
♦
LIETUVIŲ
FESTIVALIS — MUGĖ

TAUPYKI!! DABAR

St. Anthony

♦
♦
Joseph F. Giibauskas
Dennis N. Gribauskas
»
♦
Evceut
i
ve-Sccret
a
r.v
Senior
Viee-President/
♦
♦
*
Willi>wbrook Manager
♦
»
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
*★★★★★★*★*♦******★*★★★★★★★★★★★****

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

Sacrament, and manual labor, in keeping with the
monastic tradition of the Church.
PHONE 513-321-2988
CLOISTERED DOM1N1CAN NUNS
3020 ERIE AVĖ.,
MONASTERY OF THE HOLY NAME
CINTI., OH. 45208
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ŠEIMA LIETUVYBĖS TVIRTOVĖ
Šiandien išeivijoje daug rū
pinamės lietuvių kalbos ir mū
sų tautinės kultūros išlaikymu.
Spauda nuolat beldžiasi į mū
sų sąžinę: mokykime vaikus
gimtąją kalbą, remkime litu
anistinių mokyklų darbą, pa
laikykime savo spaudą, pirki
me lietuviškas knygas.
Gyvenant svetimam krašte
šios problemos natūralios. Aiš
ku, mūsų vaikai norėtų turėti
laisvus šeštadienius, taip pat
ir tėvai dažnai jaučia tam tik
rą naštą veždami vaikus i litu
anistinę mokyklą. Tačiau jei
vaikus neraginsime lietuviškai
kalbėti ir jei jie nebendraus su
lietuviukais, jie, žinoma, pa
lengva užmirš savo kalbą ir
vėliau varžysis net lietuvišką
žodį ištarti. Tai pastebi litu
anistinių mokyklų mokytojai
ir pagaliau patys tėvai. Dai
navos mokytojų studijų savai
tėje ši problema taip pat buvo
iškelta ir buvo ieškoma būdų,
kaip vaikus nuteikti, kad jie
pamiltų savo kalbą, kad su no
Jaunieji Arvydas Ignatonis ir Daina Maurukaitė piauna ru lankytų lietuvišką mokyklą
vestuvini tortą.
ir su meile įsisavintų lietuviš
kumą.

NAUJA JAUNA LIETUVIŠKA ŠEIMA

Jaunuosius bažnyčion at
šie metai gausūs lietuviš
lydėjo
trys poros pabroliųkom vestuvėm. Džiugu ste
pamergių.
Pirmąja pora bu
bėti spaudoje žinias, kad
vo
Dainos
vaikystės
draugė
jaunos lietuviškos poros ku
advokatė
Jūratė
Pauliukoria naujas šeimas.
Štai ir vėl St. Petershur- nytė-Jakulienė ir Arvydo
ge, Floridoje, birželio 5-ta brolis, inžinierius Algis Igdieną, šv. Vardo bažnyčioje natonis. Kiti jaunųjų paly
kun. A. Stasys sutuokė Dai doj buvo Irena Snekut.vtėną Maurukaitė su Arvydu Gencius, Aida Maurukaitė,
dr. Rimas Maurukas ir ad
Ignatoniu.
Abu jaunieji yra išsimok vokatas Algis Glemba.
Vestuviniame pokylyje be
slinę, sąmoningi lietuviai;
giminių
kaip Vainiūnu, dr.
abu priklauso Korp! NeoRomo
Sakalo,
Juozo Mauru
Lithuania. Jaunoji Daina
ko
šeimos
matėsi
daug sve
Maurukaitė yra dukra Da
lios ir daktaro Jono Mauru čiu iš arti ir toli, kaip Da
ku, bei anūkė Kauno Dra lia ir dr. K. Bobeliai, dak
mos Teatro aktorių Antani tarai E. ir A. Miliai, G. ir
nos Vainiūnaitė ir Petro V. Sirmeniai, A. ir A. Va
Kubertavičiaus. Gi jaunasis liai, Kačinskai, Kašubai,
yra medicinos gydytojos Li- Žostautai; iš toliau — Kirlijos Ignatonienės ir prieš šoniai iš Kalifornijos, A.
kelis metus mirusio pedago Kahląn iš Europos, Simana
go Jeronimo Ignatonio sū vičiai iš Kanados, Bložės iš
Clevelando, O. Mironaitė ir
nus.

Dalia Maurukienė su dukra Daina.

Paprastai esame pratę kal
tinti gyvenamąją aplinką, ku
ri laikoma mūsų nutautėjimo
priežastimi. Tačiau pirmoji
vaikų auklėtoja yra šeima, o
ne išorinė aplinka. Visi žino
me, kad šeimos užduotis ne
lengva. Reikia daug ko išsiža
dėti ir daug laiko skirti šeimaf.
Be to, šeimos auklėtojai turi
būti gilaus tikėjimo ir skirti
daug meilės savo tautai,
tėvųkalbai, papročiams ir visa
tam kas yra lietuviška. Žino
ma, reikia respektuoti ir kraš
tą kuriame gyvename. Auklė
jant savo šeimą reikia ir dide
lio ryžto ir nieko neatidėlio
jant vėliasniam laikui, nes
auklėjimas ir savos kalbos skie
pijimas prasideda jau nuo lop
šio.
Šiais metais mokytojų studi
jų savaitės metu Dainavoje,
tarp kitų paskaitų, teko išgirs
ti ir tokią temą: ‘Lietuviškasis
švietimas namie’. Su tokia
paskaita į mokytojų studijų sa
vaitę atavyko ponai Udriai iš
Jackson, Mich.
Savo paskaitoje jie iškėlė 10
lietuviškojo auklėjimo tikslų,
pagal kuriuos jie stengias savo
šeimą išauklėti lietuviškoje
dvasioje ir lietuviais patrijotais. Pirniiausia siekia, kad
vaikai tarpusavyje kalbėtų tik
lietuviškai, kad bedrautų laiš
kais su lietuviais, kad skaitytų
lietuviškas knygas ir spaudą,
kad dainuotų lietuviškas dai
nas, šoktų tautinius šokius, da
lyvautų lietuviškose stovyklose
ir kursuose, bei įdomautųsi vis
kuo kas lietuviška.
Turėjome progos matyti šios
šeimos atliktą vakaro progra
mą: sūnus Darius 10 metų,
dukra Baltija 7 m., sūnus Almis 5 m., kuriems pianinu
akompanavo motina. Jie de
klamavo, dainavo, šoko ir gro
jo. Jie taip preciziškai atliko
savo roles, su tokiu artistiniu
įsijautimu, kad juos stebėda

mi mokytojai buvo sujaudinti
iki širdies gelmių. Udrių šei
ma pilnai įrodė, jog ir gyve
nant toli nuo lietuviškos mo
kyklos ir svetimtaučių aplin
koje, tėvai gali neleisti užgesti
lietuviškam aukurui, bet savo
meile uždegti jį šviesia lietu
viška liepsna.
Gyvendami netoli Daina
vos stovyklos, jie ir savo šeimos
‘ansamblį’ pavadino ‘Daina
vos Aidais’. Su tokia folklori
ne programa jie yra dalyvavę
ir Jackson Ethnic Festival
šventėje, kur vietinė spauda
juos labai išgyrė.
Sv. Kazimiero Lituanistinės
mokyklos tėvų komitetas Ud
rių šeimą yra pakvietęs į Clevelandą ir juos čia matysime
š.m. rugsėjo 19 d., 11:30 vai.
Dievo Motinos parapijos di
džiojoje salėje. Šios šeimos lie
tuviškojo auklėjimo ir moky
mo atsiektus rezultatus sunku
aprašyti, juos reikia matyti ir
išgyventi.
(ss)

TORONTO
MAIRONIO VAKARONĖ
SPRINGHURSTO MIŠKE

Rugpiūčio 7 d. Toronto
Lietuvių Namų moterų bū
relio narės su šeimomis rin
S. Grybauskienė iš Chicagos
kosi p.p. Abromaičių vasar
bei dar daugelis kitų čia ne
namyje suneštiniems pie
išvardintų.
tum ir tarpusavio pabendra
Vestuvės praėjo tikrai
vimui.
gražioj lietm iškoj nuotai
Esant geram vasaros
koje paįvairintos senovi
orui, vaišinomės lauke ir
niais tautiniais papročiais.
džiaugėmės gamtos grožiu.
Vaišės buvo puikios, gi po
Apetitai buvo geri, o nuo
kyliui šokiam groti specia
taika dar geresnė. Valdybos
liai buvo iškviestas Chica
narės L. Pocienė ir L. Magos Korp! Neo-Lithuania
čionienė paįvairino mūsų
o r k estras, vadovaujamas
popietę, apdainuodamos mo
Algio Modesto.
terų būrelio veiklą nuo pat
Povestuvinėn kelionėn
Lietuvių Namų kūrimosi
jaunieji buvo išvykę j Ka
laikų.
ribų salas, o grįžę pradėjo
Maloniai leidžiamas lai
kurtis Chicagoje.
kas bėgo, reikėjo pradėt
Jaunai porai linkėtina
ruoštis priėmimui svečių,
gražios ateities!
(r)
poezijos mėgėjų — Mairo
nio gerbėjų, kurio pradėjo
būreliais grupuotis vėžlių
pušų šešėlyje prie laužo.
Pagrindinę programos da
lį atliko agr. Skipitytė-Garbačiauskienė. P r e legentė
skaitė labai įdomią, išsamią
ir momentais iki ašarų
graudinančią paskaitą apie
Maironį ir jo kūrybą. L. Po
cienė deklamavo "Jūratę ir
Kastytį”, viešnia iš Ameri
kos, p. Kaulėnienė deklama
vo "Čičinską”. L. Mačionienė skaitė Maironio poeziją.
Laužui gęstant mišku nu
aidėjo dalyvių sugiedota
"Lietuva Brangi”. Progra
ma baigėsi, kvietėm svečius
Dr. Jonas Maurukas pasitinka jaunuosius su duona ir drauska ...
kavutei.
Sekmadienį, rugpiūčio 8
d. rinkomės Gerojo Ganyto
JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO
jo koplyčion šv. Mišiom, ku
GIMINES IR DRAUGUS IŠ
rias atnašavo už a. a. prela
tą
Maironį, prelatas TadaLIETUVOS Į AMERIKĄ
rauskas. Altorių puošė mū
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite
sų poeto atvaizdas papuoš
savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype
tas tautine juosta ir gėlė
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią anie ke
mis. Mišių pradžioje ir joms
lionės paruošimą. Atsilankyki! arba skambinkit mū
pasibaigus, dalyviai turėjo
sų Įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!
progos išgirsti šiai progai
pritaikytas poeto eiles įra
GROGER TRAVEL BUREAU
šytas į juostą.
251 THE OLD ARCADE
Po bendrų pusryčių RūreTELEF. 621-6036
lio narės skirstėsi ir ruošėsi
CLEVELAND, OHIO 41114
kelionei atgal į Torontą
(ha)
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Cape Cod lietuviams ir dar
daugeliui atvykus iš Bosto
no, Clevelando, Port Chester ir kt., klebonas kun. J.
MIRĖ MYKOLAS
Perry atkalbėjo maldą, o
BILIŪNAS
vėliau specialiai iš Putnam
Staiga širdies smūgiu mi atvykęs kun. S. Yla pasakė
rė rugpiūčio 29 d. LB Cape gražų pamokslą.
Cod apylinkės steigėjas ir
Draugų vardu atsisveiki
pirmasis pirmininkas My no Juozas Kapočius. Visų
kolas Biliūnas, sulaukęs 78 mokytojų vardu — Bronė
m, amžiaus. Gimė Anykš Jucenrienė. Bendruomenės
čiuose. Dalis šeimos buvo- vardu pirmininkas V. ži
išvežta į Sibirą. Prieš porą džiūnas paminėjo veliomėnesių Lietuvoje mirė pa nies pagrindinius gyvenimo
skutinis brolis.
bruožus ir pareiškė visų
Mokėsi ir baigė Ukmergės vardu nuoširdžią užuojautą
gimnaziją ir mokytojų kur našlei Janinai, F. Mandeisus. Bfekytojavo Viekšniuo kiui, sūnėnams Juozui ir Al
se, kur apsivedė su mokyto giui Biliūnams, A. Tuskeja; Brone Mandeikyte. Vė- niui, Glorijai Biliūnienei su
Hau> buvo Palemono mokyk šeimomis ir kt. artimie
los vedėjas, kur išdirbo iki siems ir visiems tautiečiams
okupacijos. Karo audrų bu netekus malonaus ir nuošir
vo nublokštas Į Austriją vė daus draugo. Sūnėnas Juo
liau j Vokietiją — Rosen- zas Biliūnas padėkojo vi
heim, kur D. P. stovykloje siems šeimos vardu už a. a.
įsteigė gimnaziją ir buvo Mykolo pagerbimą, atsilan
jos direktorius. 1949 m. Bi kymą ir užuojautas. Sugie
liūnai emigravo j Ameriką dota Marija, Marija.
ir įsikūrė Port Chester, N.
Rugsėjo 2 d. po gedulin
Y., kur dirbo plieno pramo gų pamaldų palydėtas j St.
nėje. 1953 m. mirė žmona Xavier kapines.
Bronė. Po kelių metų vedė
Prie kapo buvo užpilta iš
mokytoją Janiną Dailidžio- Lietuvos atvežtos žemės ir
nytę-Karpienę su kuria iš sugiedotas Tautos himnas.
gyveno iki mirties.
Po to visi buvo pakviesti
Gyvendamas Port Ches pas F. Mandeikį priešpie
ter, N. Y., buvo įsijungęs į čiams.
(jed)
plačią lietuvišką veiklą. Pri
klausė daugeliui lietuviškų
• Rašytojas Jonas Rūte
organizacijų, eidamas įvai nis iš Cape Cod laimėjo
rias valdybos nario parei Australijos Rašytojų Drau
gas. Išėjęs j pensiją ir apsi gijos paskelbtą meno pre
gyvenęs Cape Cod kartu su miją už tris laisvės tema
kitais lietuviais įsteigė LB parašyus veikalus (vaidini
Cape Cod apylinkę ir buvo
mus) ”Trys” — Mindaugas,
pirmas jos pirmininkas įvai Kristijonas ir Miškinis.
riai judindamas lietuvišką
• Dail. Viktoras Vizgirda
veiklą šioje ramioje vasar
buvo surengęs savo darbų
vietės vietovėje.
Prie velionies Mykolo parodą ONDINE Galleries
karsto susirinkus visiems Cape Cod Osterville. Atida-

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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AMBER STUDIOS, int.
505 East 185 Street,
Tel. (216) 531-3500

CLEVELAND, Ohio 44119
v

Galerijoje rasite didelį pasirinkimą sekančių menininkų tapybos ir
grafikos kūrinių:
• žumbakienė
• Leach
Ignas
• Zulik
• Palubinskienė
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.
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Rimas Laniauskas, prezidentas
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JUZAICIU IR RAZGAICIlį SEIMOS ŠVENTE
S.m. rugpiūčio 29 d., sek
madieni, po lietuviškos su
mos, nuskambėjus Marijos
giesmės aidams, didokas bū
rys parapijiečių ir svečių lū
kuriavo susispietę bažnyčios
priekyje, šalia senutės baltu
tėlės krikštyklos. Už minutė
lės tėvų ir krikšto tėvų atneš
tas, nors ir ‘protestuojantis’
Antanas Rimas Juzaitis, krikš
to vandeniu paženklintas ir tė
vukų, dėdžių, tetų ir visų ten
esančių linksmomis šypseno
mis sveikinamas, buvo priim
tas į krikščionių bendruomenę.
Prasmingas krikšto apeigas šio
je lietuvių bažnyčioje lietuvių
kalba atliko pats Sv. Jurgio pa
rapijos administratorius kun.
Juozas Bacevičius.

ryme dalyvavo daug svečiu.
• Inžinierių gegužinė Įvy
ko rugsėjo 5 d. Nenortų va
sarvietėje. Oras buvo labai
gražus ir svečiai praleido
puikų sekmadienj gražioje
gamtoje, malonioje aplinkų^
moję ir draugiškoje nuotai
koje.

Mažojo Antanuko šventės
atšvęsti, i jo tėvukų Prano ir
Aleksandros Razgaičių pui
kius, jaukius ir išskirtinai vai
šingus namus suskubėjo dide
lis būrys svečių, daugiausiai
jaunų šeimų - ne tik vietinių,
bet ir iš kitų valstijų: Michigano, Pennsylvanijos, Nevv
Yorko, Virgipijos. Net ant dū
šios buvo smagu matant toki
šaunų būrį šviesių Amerikos
lietuvių - čia jau gimusių, au
gusių ir brendusių - ne tik išli
kusių lietuviais, bet dargi kai
kurie yra ir labai veiklūs lie
tuviai.
Retai kas geba taip vaišinti
svečius kaip A. Razgaitienė.
Ir jaunojo Antanuko garbei
vaišės buvo gausios, šaunios,
skanios, turtingos ir įvairios.
Razgaičių namai dūzgė kaip
bičių avilys - svečiams links
mai klegant, taurėms ir stik
lams žvangant, lėkštėms ir
lėkštelėms skambant.

Jaunojo solenizanto tėvai dr.
Rimas ir Elenutė Juzaičiai
šiuo metu gyvena Nevv Mexico valstijoj, kur dr. Juzaitis
dirba branduolinių tyrimų
srityje. Kiek galėdamas jis da
lyvauja ir lietuviškame gyveni
• LB Cape Cod apylinkė me, yra Ateitininkų Federaci
per Ireną Jansonienę at jos tarybos narys. Elenutė
siuntė Dirvai auką 25 dol. Razgaitytė-Juzaitienė yra moJEI .11 MS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR
PAŠALIM I V \NUĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO m LIKERIŲ KRAUTUVŲ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviatakai: J. JANUtAITIS ir J. MAtKIKA

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

Kainos
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Žemos — Pasirinkimas didelio.
APSILANKĘ — JSITIKIN8ITE.

I.akeuood. Ohio

kytpja, augusi, mokiusis ir gi
liai įmynusi pėdas jaunimo
veikloje Clevelande.
Krikšto tėvais buvo motinos
brolis, tėvo inžinieriaus pėdo
mis sekąs, jaunasis inžinierius
Andrius Razgaitis ir tėvo sesuo
Kristina Juzaitytė iš Philadel
phijos.
Šeimos šventės proga į Clevelandą buvo suvažiavę ir
daugiau Juzaičių ir Razgaičių.
Jaunuoju Antanuku džiaugėsi
ir kiti tėvukai - dr. Antanas ir
Kazimiera Juzaičiaiiš Philadel
phijos. Taip pat motinos bro
lis Antanas Razgaitis su žmo
na Rasa ir Dariuku bei mažą
ja Vaiva Kristina, kuri buvo
pakrikštyta darbo dienos sa
vaitgalyje Nevv Yorke. Kartu
su jais atvyko ir uošvis, Flori
doje gyvenąs dail. Jurgis Juo
dis. Dalyvavo ir kitas dėdė Kazys Razgaitis, chemikas iš
Philadelphijos.
Razgaičių ir Juzaičių šeimų
šventė, pačia tikrąja ir tiesio
gine prasme, buvo ir lietuviš
kosios šeimos lietuviška šventė
Aplinkoj apsidairus net šiur
pu, kiek daug didelių pavojų
gręsia krikščioniškai šeimai.
Dar didesnės audros ir smū
giai tyko lietuviškas šeimas. Ir
šių žvarbių vėjų sankryžose
Razgaičių ir Juzaičių šeimų ži
diniai bei atžalos teikia ypatin
go džiaugsmo visiems, kurie
turi privilegiją gėrėtis jais iš
arti. Jie kartu teikia ir didžios
vilties, kad lietuviška, krikš
čioniška šeima išliks sveika ir
išeivijos klystkeliuose.
Si šventė buvo tam tikra
prasme ir Sv. Jurgio parapijos
šventė. Rimas ir Elenutė čia
prieš kelis metus susituokė, o
pastaroji nuo vaikystės dargi
buvo ir parapijietė. Mažasis
Antanukas giliai prasminga
dvasine prasme, priimdamas
krikšto sakramentą Sv. Jurgio
bažnyčioje, nors čia ir negy
vendamas - grįžo namo.
Nuoširdžiausi linkėjimai An
tanui Rimui ir Vaivai Kristi
nai, jų tėvams, tėvukams ir
krikšto tėvams.
(fck)
INSTRUCTORS

TIRED OF SN0W?
C,OME TO SUNNY
NEW MEXICO
MACHINE SHOP
INSTRUCTOR
ANO
WELI)ING INSTRUCTOR
e NEWLY FOUIPPEL' SHOP
e NINE-MONTHS CONTRACT
e EXCELLENT FUTURE
» TEACHINC. OR WORK
EXPERIENCE REQUIRED
CLOSING JULY 15, 1982
Call or write: JERRY NIX.

SAN JUAN COLLEGE,
4601 COLLEGE BLVD.
FARMINGTON, N. M. 87401
(505) 326-3311
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Dar dėl Lietuvių Sodybos projekto
Kaip Dirvoje buvo rašyta,
JAV Lietuvių Bendruomenės
Socialinių Reikalų Tarybos
Clevelando skyrius prieš porą
mėnesių padavė prašymą Federalinei Valdžiai (HUD) tri
jų su puse milijonų dolerių su
mos paskolai gauti. Tie pini
gai būtų panaudoti vyresnio
amžiaus asmenų namams
(Lietuvių Sodybai) pastatyti.
Neseniai pasklido gandai
Chicagoje, Dainavoje, Detroi
te ir kitur, kad šios paskolos
prašymas atmestas ir kad So
dybos projektas visiškai palai
dotas. Skleidžiamus gandus iš
pirmųjų lūpų girdėję mums
tvirtina, kad tų gandų skleidė
jai lyg su pasigardžiavimu tai
daro, pridurdami, kad iš to
kių projektų nieko kito ir nebu
vo galima tikėtis. Atseit, tokia
Taryba - tokie jų ir projektai.
Nuostabiausia, kad gandai
ateina iš save skaitančiais ne
pamainomais Bendruomenės
šulais ...
Tikrovė yra tokia:
Prašymą įteikus buvome pa
prašyti suteikti keletą paaiški
nimų. Viena abejonė valdžiai
kilo dėl sklypo. Aplinkybės
taip susidėjo, kad Willoughby
buvo du prašymai. Vienas jų,
tai burmistro ir City Hali Ta
rybos narių.
Nenuostabu,
kad burmistro rekomendacijo
je buvo teigiama, kad mūsų
nužiūrėtas sklypas buvo tru
puti blogesnis už jų ... Tą

prielaidą mes lengvai atrėmėme. Kita neaiškumo priežas
tis, tai LB struktūros išsiaiški
nimas su valdžios žmonėmis.
Jiems buvo labai sunku supras
ti, kodėl mes turime tiek daug
Tarybų ir kokia atskaitomybė
tarp pinigus skolinančių (Soc.
Tarybos) ir mus rekomenduo
jančių (Krašto Valdybos). Pa
galiau ir tai išaiškinome. Tie
sa, teko dar pašalinti ameriko
nų advokatą, kuris, pasirodė,
mažiau susigaudę biurokrati
niuose reizginiuose, negu mes
patys. To advokato vieton pasisamdėme kitą - sumanesnį.
Viso to rezultatas - Lietuvių
Sodybos projektas praėjo lai
mingai pro vietinės valdžios,
Clevelando miesto ir Ohio vals
tijos HUD komisijas ir kitas
biurokratines institucijas ir šio
mis dienomis laimingai nuke
liamas į VVashingtoną. Tiesa,
pakelyje iš aštuonių prašymus
padavusių organizacijų, Washingtoną pasiekė tik trys: mū
sų ir dar du.

Kas laimės VVashingtone,
nežinome. Tačiau ta proga
noriu pabrėžtinai užakcentuo
ti, kad mūsų Taryba nei sau,
nei Clevelando lietuviams,
nei pagaliau Bendruomenei
gėdos nepadarė. Priešingai,
galime visiškai su pagrindu ir
užtarnautai DIDŽIUOTIS
KĄ ATSIEKĖME, jeigu ir pir
mos vietos negautume.

Kaip žinoma, Socialinių
Reikalų Taryba gimė tik prieš
2l/2 metų. Ir tik tuomet aš
Lietuvių Sodybos projektą
spaudoje iškėliau kaip vieną iš
šios Tarybos projektų. Mažai
kas tuo mano entuziazmu tuo
met tikėjo, tad ir pagalbos iš
kitų mažai tesusilaukėme. Pa
galbos per daug ir neprašėme,
nes pasitikėjom savo jėgom. Ir
taip dėka keletos ištvermingų
ir darbščių bendradarbių ta
mano svajonė iš popieriaus
persikėlė į realybę ir turi šan
są laimėti. Tačiau jeigu šį kar
tą ir nelaimės, tai mums dėl to
net raudonuoti neteks. Tokio
se varžybose, kaip sporte, pir
masis lieka tik vienas. Gi ant
ra, ar trečia vieta taip pat ver
ta pagarbos. Tos pagarbos tu
rėtume teisę reikalauti ir iš tų,
kurie save priskaito prie Bend
ruomenės šulų.' Pagaliau - jei
ne pagarbos (juk jie tik save
pačius mėgsta gerbti) - tai
bent tiek, kad be pagrindo
gandų neskleistų. Toks nepa
grįstų gandų (o taip lengvai
buvo galima teisybę sužinoti!)
skleidimas garbės nedaro ne
tik jiems, bet ir visai Bendruo
menei.
Dr. Antanas Butkus
Socialinių Reikalų
Tarybos Pirmininkas
WANTED JOURNEYMAN
TOOL OR DIE MAKERS
Muši be able to sėt up wc»rk froni
blue orinis 6c close tolerance. qu-*lified min.8 yr>. exp rccjvired • excellent pay and benefits. Mušt be willin-4
to relocate. Send resume to Superior
Metai Products. 999 W. Grand Avė.,
Lima OH. 45801, ATT: Personnel
Direclors or contacl ai 419-228-1 145
belween 8 AM and 5 F’M. • ue.» ,
t h roti jh Tburs.
CH-J8)
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ASSOCIATION
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00
NAUJAS PATARNAVIMAS

ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

ČEKIŲ SĄSKAITĄ

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio
Už įnašus mokame W/> palūkanų
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS

LIETUVIU VEIKLA
KANSAS CITY

bais, jų tautiniu susiprati
mu ir nuoširdžiu garsinimu
savo protėvių žemės.
Kansas lietuviai verti dė
mesio ir pagarbos. Nebus
suklysta, pasakius, kad re
tas atvejis, kur antros ar
trečios kartos lietuvių kil
mės amerikiečiai, taip nuo
širdžiai domėtųsi Lietuvos
istorija, jos kultūra, papro
čiais ir kalba. Ne vienas iš
jų pergyvena, kad nemoka
lietuviškai kalbėti. Deda pa
stangas kalba išmokti. Jiem
nėra pertoli važiuoti 200
mylių į Omahą, Nebr., kad
galėtų susipažinti su lietu
viškais Kalėdų švenčių pa
pročiais ir dalyvauti bend
rose parapijos kūčiose. Jiem
nepertoli atvažiuoti ir į Va
sario 16-tosios šventės mi
nėjimą. Taip pat, nepralei
džia ir etnikų festivalio
Omahoje, kuriame lietuviai
visados gražiai pasirodo. Jie
tuo didžiuojasi ir džiaugia
si, kad ir jie yra lietuviai.
Jie nesivaržo visur ir visada
demonstruoti mūsų tautinės
vėliavos spalvas. Įvairiomis
lietuvių susibūrimo progo
mis, nešioja tautinių spalvų
ženklus.
Omahos lietuviai, ypač
veikėjai — vidurinioji kar
ta, labai gražiai bendrauja
su Kansas miesto lietuviais
ir nuoširdžiai jiems padeda,
kur tik jų pagalba, jiems
būna reikalinga.
(jp)

Dar tik prieš pora metų,
šiame mieste niekas nežino
jo ir negirdėjo, kad čia gy
vena ir dirba, nemažai lietu
vių kilmės, Amerikos pilie
čių. šiandien, Kansas mies
te ir apylinkėse lietuviai jau
yra žinomi, Jie susiorgani
zavo ir dabar etninių grupių
šventėse gražiai ir su pa
sididžiavimu reprezentuoja
savo kilmę ir skelbia apie
mūsų tautos tragediją, bei
jos liūdną dabartinę padėtį.
Praeitais metais, pirmą
kartą šio miesto istorijoj,
Wyandtottc County parke,
iškilo į padangę mūsų tri
spalvė ir galingai nuskam
bėjo mūsų tautos himnas.
TV, radijo ir spauda prane
šė apie vykstantį Kansas
miesto lietuvių festivalį.
Š. m. rugsėjo mėn. 19 d.
įvyks antrasis lietuvių fes
tivalis, kuris žada daug ne
tikėtumų ir tikisi, kaip ir
praėjusiais metais, sutrauk
ti tūkstantines minias sve
čių.. Pakviesti į festivalį ir
tolimų apylinkių lietuviai.
Programai atlikti atvažiuos
šaunios Deneverio ”Rūta” ir
Omahos "Aušra", šokėjų
grupės. Jie kartu su Kan
sas šokėju vienetu "Aidas”
džiugins festivalio lankyto
jus, parodydami mūsų tau
* Edvardas Žitkus. gyv.
tinių šokių meną.
šventėje dalyvaus nema Beverly Shores, Ind., atnau
žai ir omahiečių. Jie džiau jindamas prenumeratą, pri
giasi Kansas lietuvių dar dėjo auką Dirvai 13 dol.

REALTY

ST., EUCLID, OHIO 44119
486-2530
MATAS — G.R.I. — BROKER

501 E. 185
RITA

Pagrindinis skyrius

798 East 185th Street Cleveland, Ohio
Telefonas: 481-3008

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

KANSAS CITY

MATAS & TURNER

/uperior Aving/

DARBO VALANDOS:

Advokatas Donald Žemaitis, vienas iš energingiausių Kansas
lietuvių organizatorių, bei veikėjų, savo šeimos tarpe. Dukros ir
žmona Margarita, airių kilmės, puiki "lietuvaitė”. Visa šeima
priklauso šokėjų grupei "Aidas”.

[SS

DALIA KASULAITIS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SA.JOVEC
JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas.

Iškilmės šv. Jurgio parapijos sodelyje.

ŠV. JURGIO LIETUVIU PARAPUOS ŠVENTĖ
Clevelando senoji šv. Jur
gio parapija, savo metu iš
gyvenusi gilią gyvavimo
krizę, perėjusi per savotiš
ką atsinaujinimo periodą,
ne vien rodo gyvybės ženk
lus, bet ir reiškiasi kaip
stipri, gyvastinga ir veikli
parapija.
šeštadieni, rugsėjo 11 va
kare, j dailiai išpuoštą ir
dekoruotą salę susirinko
gausus svečiu būrys į para
pijos koncertą-balių. Vaka
rui prasidėjus, visos vietos
prie stalų buvo užpildytos,
kalyvaujant visų kartų lie
tuviškai visuomenei. Net ir
stalų padengime buvo jau
čiamas skonis ir pastangos
maloniai patraukti svečių
akis, kad pats banketas ne
taptų vien pavalgymo funk
cijos atlikimu. Centre dar
želio gėlės, geras jaunų pa
rapijiečių patarnavimas ir
skaniai pagamintas valgis
davė vakarui puikią pra
džią.
Po vakarienės parapijos
tarybos pirmininkas Algir
das Kasulaitis pasveikino
svečius trumpu žodžiu, iš
ryškindamas parapijos ren
ginių prasmę ir kviesdamas
gausiai apsilankyti sekmadieno pamaldose, švenčiant
Šiluvos Dievos Motinos1
šventę.
Clevelando vyrų oktetas,
vadovaujamas Ryto Babic
ko, su soliste Irena Griga
liūnaite, atliko dviejų dalių
koncertinę programą, ku
rios skirtingos dalys buvo
suskirstytos temomis: nuo
tėvynės ilgesio dainų, ne
vienam išspaudžiusių aša
ras, iki linksmi] pramogi
nių šlagerių. Kelios dai
nos, pasižyminčios nepa
prastai gražiu ir originaliu
Babicko aranžamentu, su
soliste Grigaliūnaite, susi
laukė ypatingai gausių plo
jimų. Gražūs buvo Valdo
žiedonio ir Benedikto But
kaus solo, išryškinant at
skirus okteto narius.
Programai pasibaigus,
grojant geram orkestrui,
buvo šokama. Tik tenka ap
gailestauti, kad parapijos
salė neturi šaldymo siste
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J. Garlos nuotr.

prieš dvejus metus laimint
pirmą vietą. Tad ir šį kartą,
nugalėdami įvairias techniš
kas kliūtis, lietuviai prave
dė sėkmingą šachmatų tur
nyrą š. m. rugpiūčio 14-15
dienomis Dievo Motinos pa
rapijos kavinės patalpose,
kurias labai palankiomis są
lygomis klubui leido naudo
ti kun. G. Kijauskas. JAV
šachmatų Federacijos pri
tarimu, turnyre dalyvavo
2 tarptautiniai meisteriai,
turnyrui suteikdami aukštą
prestižą, Dalyvių buvo 87 iš
įvairių vietovių, net iš Kolo
rado valstijos. Pirmą vietą
ir $500.00 premiją laimėjo
Calvin Blocker, tarptauti
nės klasės meisteris. ”E”
klasėje laimėjo lietuvių at
stovas dr. Dainius Degėsys.
Apie turnyrą buvo skel
biama JAV šachmatų Fede
racijos
žurnale "Chess
Life”, reklamuojant būsimą
"Lithuanian Open” savo
oficialiame pripažintų tur
nyrų sąraše.
Iš rengėjų teko patirti,
kad svečiams amerikie
čiams visa turnyro eiga, pa
talpos ir aplinka sudarė ne
paprastai gėrą įspūdį. Svar
biausia tai, kad lietuviai tu
rėjo progą ne tik dalyvauti
turnyre kaip šachmatų Fe
deracijos pilnateisis klubas,
bet savo iniciatyva globoti
oficialų turnyrą, tuo išei
nant į tarptautinę viešumą
lietuvių vardu. Vis didėjan
tis susidomėjimas šachma
tais mūsų tarpe duoda vil
ties, kad su laiku sulauksi
me ir tarptautinio masto
meisterių, savo vardu ke
liančių mūsų vardą tarp
tautiniuose šachmatininkų
sluoksniuose.

nes tik iš didelio būrio as
menų susidaro puikūs cho
mos, turėdama pasitenkinti rai, kaip iš didelio skaičiaus
atskirų akmenų iškyla tvir
keliais vėdintuvais.
tovė.
Sekmadienio rytą šv, Jur
gio šventovėje šv. Mišias
LIETUVIAI GLOBOJO
atnašavo parapijos adminis
ŠACHMATŲ TURNYRĄ
tratorius kun. Juozas Bace-.
vičius, asistuojamas svečio
Clevelande prieš keletą
kun. A. Goldikovskio. Para metų įsisteigęs Lietuvių
pijos choras, specialiai pasi šachmatininkų Klubas šiuo
ruošęs Šiluvos atlaidų šven metu susideda iš dviejų gru
tei, giedojo darniai ir įspū pių. Joms vadovauja dr. Dai
dingai, vėl susibūręs į san nius Degesys ir Vytautas
darų vienetą po ilgų vasaros Nasvytis, o Edvardas Kryatostogų. Pamaldų metu so geris, išlaikęs specialius eg
listė Irena Grigaliūnaite, zaminus, yra oficialus tur
lydima choro ir vargonų, nyrų direktorius. Tai oficia
jautriai pagiedojo keletą lus titulas, teikiantis jam
giesmių. Pamaldoms pasi turnyrų metu sprendžiamą
baigus, maldininkai ilga ei balsą, jei iškyla nesusipra
sena žygiavo į parapijos timai, ginčai, ir pan. Jo nuo
kiemą, kuriame žavios pie žiūroje yra turnyro daly
vutės pakrašty stovi Dievo vių sugrupavimas, taisyk
Motinos grota. Ir čia, su lių priežiūra, rezultatų pri
maldomis ir choro giesmė pažinimas ir t.t.
A. Balašaitienė
mis, po ryškiai mėlynu dan
Šių metų pradžioje Vytau
gumi, lietuviškų tradicijų tas Nasvytis ir Edvardas
• Lietuvių Krikščionių
sekėjai turėjo progos min Krygeris ėmėsi iniciatyvos, Demokratų Sąjungos Tary
timis nuskristi į tolimą pra kad lietuviai savo patalpose bos suvažiavimas įvyks Cle
eitį ar apsvarstyti šių dienų ir savo klubo vardu praves velande. š. m. rugsėjo 18 d.
tragišką padėtį, prisime tų ir globotų reikšmingą 7:30 vai. vak. Lietuvių Na
nant pamaldų metu skaity šachmatų turnyrą, išnaudo mų apatinėje salėje ren
tą ištrauką Lietuvos Bažny dami progą tarptautinėje giama vakarienė. Auka 8
čios Kronikos apie įvykius šachmatininkų sąjungos dol. asmeniui. Registruotis
Šiluvos atlaidų metu.
arenoje iškelti lietuvių var iki rugsėjo 15 d. pas Pr.
Sustoję pusračių, visi bu dą, kuris per daugelį metų Razgaitį 524-2357 ar Alg.
vo susikaupę, net ir maži buvo toje sporto šakoje iš Kasulaitį 261-4994.
vaikai, paveikti nepapras nykęs. Eilę metų buvo de
tos nuotaikos ir nuostabiai damos pastangos kaip soli
• Dr. J. Jakštas, istori
gražios muz. Mikulskio su darus lietuviškas vienetas kas,
kurio straipsniais
kurtos giesmės Šiluvos Ma atkreiptų į save kitų akis, džiaugiasi Dirvos skaityto
rijai "Nepalik, nepalik Lie dalyvaujant t u r n y ruošė jai, atsiuntė auką 10 dol.
tuvos” skambėjo visų lūpo Amerikiečių klubų lygoje, Ačiū.
se.
Ne.visada milžiniški gran
dioziniai renginiai pajėgia
taip giliai prabilti į žmogaus
dvasios tolimiausius kam
pelius, kaip kuklus, bet es
miniai prasmingas bandy
mas tęsti senas tradicijas ir
jas atkurti dabarties aplin
koje, joje randant spragų,
vedančių į šviesą.
Prie tokios šventės pasi
sekimo yra prisidėjusi dide
lė dalis parapijiečių, kurių
pavardžių išvardinti neįma
noma, nes daug kuklių ran
kų skynė gėles, dirbo fizi
nius darbus, skleidė drau
gišką, šeimynišką nuotaiką,
gamino maistą ir aukojo sa
Iš šachmatininkų turnyro. Iš kairės: V. Nasvytis, Ed. Kry
vo darbą. Nuopelnai pri geris, kun. G. Kijauskas ir David Kowalczyk Clevelando šach
klauso visoms ir visiems, matininkų sąjungos vicepirmininkas..

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

NATIONW1DE
INSURANCE
NatiOnvvide iŠ on you'

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBEI.ENIS apdraudos
įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 161-3500.
• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS
REALTY, 31715 Vine St..
Willowick, Ohio 44094. Tel.
943-0910.

HOUSES FOR SALE

19252 Monterey Avenue,
Euclid brick, 3 bedrooms,
vacant, statė. Make offer.

294 East 218 St. off Lake
Shore Blvd. Aluminum sided, 5 rooms, family room,
large kitchen.

378 East 161 St. Grovewood double, 5x5, good
condition, 3 car garage.
Assume GI Loan 10% G
interest. Aluminum sided,
6 rooms, front porch, carpeting throuhg out. Asking
38,000.
GEORGE KNAUS
Realtor

819 East 185 St.
481-9300
HOUSE FOR SALE

By owney, East 142 St.
off Lake Shore Blvd. Single
brick, 7 rooms, enclosed
porch, 4 car garage, new
roof, more right in. Low
40’s. Call 531-3546.
PEOPLE NEEDED
TO TRA1N AS COUNSEL.ORS TO
AID OTIIERS \VITH DP.UG OR AI
COHOL PROBLEMS. CONTACT DIANETICS CENTER 2 15-564-2496.
<33-35)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ
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Bankaitytė atliks Lietuvių
kompozitorių dainų ir kank
lių muzikos koncertą, vasa
rio 27 d. Rengėjas — Dievo
Motinos parapija.

Rugsėjo 25 d., šeštadienį, 7 v.v.
Lietuviu Namu didžioje salėje įvyks
skaučių veiklai paremti

CLEVELANDE IR
APYLINKĖJE
PRANEŠIMAS
CLEVELANDO
LIETUVIŲ VISUOMENEI
Ateinantį šeštadienį, rug
sėjo mėn. 18 d. 4 vai. p. p.,
Lietuvių Namų apatinėj sa
lėje, Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirm. dr. K. Šidlaus
kas padarys pranešimą apie
Specialios JAV Teisingu
mo Departamento Komisi
jos metamus kaltinimus bei
keliamas bylas kai kuriems
lietuviams bei kitiems va
dinamiems "Karo nusikal
tėliams”, panaudojant suaovietų dokumen
taciją.
ALT Clevelando
Skyriaus Valdyba

VAKARONĖ SU
RAIMUNDU KUDUKIU
Pirmoje šių darbo metų
LB Clevelando apylinkės va
karonėje kalbės inž. Rai
mundas Kudukis apie JAV
LB Tarybos veiklos pobūdį
ir reikšmę. Vakaronė įvyks
rugsėjo 16 d., ketvirtadienį
7:30 vai. vak. Dievo Moti

• Čiurlionio Ansamblis
pradeda naują sezoną šį
sekmadienį, rugsėjo 19 d.,
12 vai. Lietuviškos dainos
mylėtojai ypatingai jauni
mas kviečiami jungtis į
čiurlioniečių eiles atvykda
mi į pirmąją repeticiją.

Vasarą palydint BALIUS
Programą atliks Neringos tunto skautės. Gros STRIMAIČIO
orkestras. Svečiai bus vaišinami gardžia vakariene.

• Sol. Julius Kazėnas dai
nuos Geauga Lake Octoberfest parengime penktadienį,
rugsėjo 17 d. 5:45-6:15 vai.
vak. WHK County teatro
salėje. Jį pianu palydės Da
nutė Sušinskaitė-Sirgėdienė. Daugiausia bus dainuo
jama lietuviu kalba.

Bilietai 15 dol. asmeniui, o studentams iki 18 metų 10 dol.
Bilietus užsisakyti ir stalus po 10 asmenų rezervuoti pas Vitaliją
Butkuvienę 732-8250 ir Mirgą Kižienę 531-8429.
Visi maloniai kviečiami pobūvyje dalyvauti.
NERINGOS TUNTO TĖVŲ
KOMITETAS

rv

nos parapijos mažojoje sa
lėje,
R. Kudukis LB veikloje
aktyviai reiškiasi jau dau
gelį metų. 1976-79 metais
buvo VIII JAV LB Tary
bos prezidiumo pirminin
kas. Buvo vėl išrinka į IX
ir dabar į X Tarybą. Vaka
ronėje jis ypatingą dėmesį
kreips į X Tarybos pirmo
sios sesijos, įvykstančios
spalio 23-24 d. St. Peters
burge, Floridoje, svarstysi
mus klausimus ir sprendi
mus..

PIRMA KARTA
CLEVELANDE

"DAINAVOS AIDAI”
Atvyksta dainuojanti, grojanti ir šokanti
A. ir R. UDRIU šeima.

Kviečiame visus atsilankyti į šią lietuviš
kojo auklėjimo programą
š. m. rugsėjo 19 d., 11:30 vai.
DIEVO MOTINOS PARAPIJOS
DIDŽIOJE SALĖJE.

ĮĖJIMAS: AUKA.
Rengia ŠV. KAZIMIERO LIT. MOKYKLOS
TĖVŲ KOMITETAS

m

• Vladas šniolis, buvęs
clevelandietis, dabar gyve
nąs St. Petersburg, Fla., at
naujindamas Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 12 dol.

PABALTIEČIŲ S-GOS
BENDRAVIMO VAKARAS

Clevelando lietuvių vaikų darželio mokiniai: Audra Degėsytė, Stefutė Freudenberger, Lina Penkauskaitė. Laura Alšėnaitė, Auksė Grigaliūnaite, Gaja Bublytė, Daina Butkutė ir
prieky sėdi Linas Alšėnas.

VAIKŲ DARŽELIS
Clevelande nuo 3 iki 4
metų vaikams privatus lie
tuviškas darželis veiks ir
šiemet. Kviečiami dalyvau
ti visi lietuviukai, kuriem
sueis 3 metai iki šių metų
gruodžio 31 d. Dėl smulkes
nių informacijų prašom
kreiptis į Kristiną LutkutęFruedenberger telef. 4865045.

Su lietuviška daina solis
tė dalyvaus Grandinėlės
koncertuose — Detroite,
New Yorke ir Toronte.
Clevelande, solistė Aldo
na Stempužienė ir Mirga

š. m. spalio mėn. 2 d.,
7:30 vai. vak., Clevelando
Jungtinė Pabaltiečių Sąjun
ga ruošia pabaltiečių bend
ravimo vakarą - vakariene
Lietuvių namų salėje. Pro
gramą atliks-Čiurlionio An
samblio kanklių orkestro
kvartetas, vadovaujamas O.
Mikulskienės, du profesio
nalai estų muzikai, groją se
noviniais estų tautiniais in
strumentais ir latvių tauti
nių šokių grupė. Po progra
mos bus šokiai.
Lietuvių visuomenė kvie
čiama gausiai dalyvauti.
Bilietai $10.00, pensinin
kams ir studentams $8.00.
Dėl bilietų kreiptis pas J.
Budrienę (238-4337), A.
Mackuvienę (692-2031) ir
B. Natkevičiūtę (261-3276).

• Solistė Aldona Stempužienė su operos solistu Al
girdu Braziu koncertuos
Lietuvių Katalikų Mokslo
Akademijos suvažiavime St.
Petersburge lapkričio 26 d.

ŠEŠTADIENI, RUGSĖJO MĖN. 18 D. 7:30 VAL. VAK.
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ABITURIENTŲ PAGERBIMO

BALIUS
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE.

Programoje jaunųjų talentų pasirodymas, vakarienė su gėrimų priedais,
šokiai grojant MAČIO orkestrui.

Bilietų kaina $15.00 asmeniui, jaunimui $10.00. Stalus po 10 ar pavie
niai užsisakyti pas: Mirgą Bankaitytę 333-3780, dr. A. Butkų 932-9944, J. Mikonį 531-2190 ar 481-6900, K. žiedonį 944-8058.
Rengia JAUNIMO KOMITETAS ir JAV LB OHIO APYG. VALDYBA

Pilėnų ir Neringos tuntu skautai ii- skautes dalyvavę savait
galio išvykoje rugpiūčio 20-22 d. d. Belden stovyklavietėje prie
Clevelando.

DIRVA
PARAMA DIRVAI

1982 m. rugpiūčio mėn.
21 d. Elenos ir Kazimiero
Pocių sodyboj įvykusi ge
gužinė — Dirvos novelės

konkurso premijos įteikimo
iškilmės praėjo su dideliu
pasisekimu. Gražus oras ir
gamta sutraukė arti pus
antro šimto žmonių. Specia
lus autobusas iš Chicagos

atvežė būrį Pensininkų Są
jungos narių. Matėsi daug
ALT S-gos narių ir vietos
lietuvių.
Pines restorano savinin
kų Gražinos ir Jono Stan
kūnų rūpesčiu, svečiai buvo
skaniai pavalgydinti.. Stan
kūnai, be to, dar padovano
jo dail. Petrikonio paveiks
lų loterijai Dirvai paremti.
Troškuliui ir alkiui nu
malšinus, buvo pravesta iš
kilminga programos dalis:
Dirvos novelės konkurso
premijos įteikimas.
ALT S-gos East Chicagos
skyriaus valdyba yra labai
dėkinga visiems prisidėjil
siems prie gegužinės pasi
sekimo. Dalis gauto pelno
— 400 dol. persiųsta Dirvai.
(tm)

Mielai sesei
A. A.

v. s. BIRUTEI JUODIKIENEI
nesugrįžtamai iškeliavus į Anapilį, giliai už
jaučiame jos vyrų s. fil. ALFĄ JUODIKI,

dukrų RŪTĄ, brolį ALGį su šeima, gimines
ir artimuosius. Kartu liūdime

Clevelando Skautininkių
Draugovė

A. A.

JUODIKIENEI

BIRUTEI

• Prelatas Audrys J. Bač-

kis, Vatikano Viešųjų Baž
nyčios Reikalų Tarybos pasekretorius, buvo atvykęs
keliolikai dienų pas tėvus
dr. Stasį ir Onų Bačkius j
Washingtonų.
Rugpiūčio 29 d. jis išskri
do atgal į Romų. Kartu su
juo, porai savaičių, išvyko
Romon— Paryžiun ir jo mo
tina Ona Bačkienė.
• Inž. Vytautas Kamantas, PLB pirmininkas, lan

kus lietuvius Anglijoje, Vo
kietijoje ir Italijoje, atsiun
tė Dirvai sveikinimų. Angli
joje jis dalyvavo Lietuviš
kų Studijų savaitėje ir LB
pirmininkų suvažiavime.
• Povilas ir Gertrūda
Dargiai iš Pittsburgh, gra

žiai praleido savo atostogas
prie Conneaut ežero žuvau
dami. Dabar vėl grįžo prie
visuomeninio darbo.

mirus, jos vyrui inž. ALFAI JUODIKIUI,
dukrai RŪTAI ir giminėms bei artimiesiems,
reiškiame gilių užuojautų
Janina ir inž. Stasys šepečiai
Irutė ir Algis Račiai
Kristina ir Walter Dudor

-i* '

t '

Mielai sesei
A. A.

BIRUTEI

po ilgos ir sunkios ligos nutraukus žemiška
kelionę, giliam liūdesy likusiems vyrui inž.

ALFAI JUODIKIUI, dukrai RŪTAI, broliui
inž. ALGIUI GEDRIUI su šeima ir artimie
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą

VĖL GIRDĖSIME ”THE
MUSIC OF LITUANIA”

Brangiam sūnui •

DR. ANTANUI RIMANTUI
PUSTELNIKUI
mirus, jo tėvams dr. ANTANUI ir GENEI

PUSTELNIKAMS, žmonai, dukterims ir gi
minėms gilių užuojautų reiškiame

Adolfas ir Elena Švažai

A. A.

DR. ANTANUI RIMANTUI
PUSTELNIKUI
mirus, jo tėvams Dr. ANTANUI ir GENEI
PUSTELNIKAMS, jo žmonai ir šeimai reiš
kiame mūsų nuoširdžių užuojautų

Angelė ir Antanas Kašubai

Deltona, Fla.

Seton Hali Universiteto
radijo stoties WSOU-FM
vadovybė praneša, kad po
vasarinės pertraukos, nuo š.
m. rugsėjo 15 d., vėl regu
liariai transliuos lietuviškų
radijo programų anglų kal
ba. pavadintą: ”The Music
of Lithuania”.
Programa bus girdima
įprastu laiku: kas trečiadie
nio vakarų, nuo 6:05 iki
7:00 valandos, 89.5 FM ban
ga. Jau 16-ti metai tai pro
gramai vadovaus prof. dr.
Jokūbas Štokas, dėstąs ta
me universitete.
Programos tikslas yra:
supažindinti plačiųjų New
Yorko ir New Jersey visuo
menę su lietuvių veikla, kul
tūra ir troškimais . . . Kiek
vienų savaitę bus duodamos
lietuviškos dainos bei kūri
niai ; bus taip pat apie lietu
vių kultūrines vertybes, is
torijų, kalbų, papročius;
taip pat apie pastangas at
gauti Lietuvai laisvę ir ne
priklausomybę.
•

Elena

Lembergienė,

Agoura, Ca., atnaujindama
Dirvos prenumerata, pridė
jo auka 13 dol. Ačiū.

JUODIKIENEI

Jadvyga Budrienė ir
Mindaugas Budrys

A. A.

MARIJAI ČERAPAVIČIENEI
mirus, broli MEČĮ JAUNIŠKĮ su šeima, se

serį SOFIJĄ JAUNIšKYTĘ, Vokietijoje, vi
sas gimines bei artimuosius nuoširdžiai už

jaučiame

Elena ir Henrikas Andruškos

A. A.

MARIJAI ČERAPAVIČIENEI
mirus, jos dukrai mielai ONUTEI BRUŠKIE-

NEI ir dukraitei DANUTEI bei kitoms gi
minėms reiškiame gilių užuojautų

• Gražina Kenter, Dan-

bury, Ct., atnaujindama
Dirvos prenumeratų, pridė
jo aukų 13 dol. Ačiū.

Elena ir Henrikas Andruškos

