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Į TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

'ŽYDU KLAUSIMAS’
Paralelės su kitom tautybėm
Vytautas Meškauskas
Šio mėneso pradžioje miręs
tarptautinio sionistų sąjūdžio
pirm. Nahum Goldmann ra
šė savo paskutiniame straips
nyje, kad dviejų kartų laiko
tarpiui po Holocaust’o praslin
kus, pasaulyje vėl atbunda
anti-semitizmas ir, tik 20 % žy
dų gyvenant Izraelyje - ‘žydų
klausimas toliau egzistuos iki
bus gyvų žydų’.
Būdinga, kad jis pats, nors
palaidotas Jeruzalės Herzl kal
ne šalia kitų to sąjūdžio vadų,
gyveno ir mirė Paryžiuje. Iz
raelyje 1980 metų gale gyveno
3.3 milijonų žydų, kas užsie
niuose paliko dar apie 10 mili
jonų. Didžiausia dalis - 5.7
milijonai - yra JAV-bėse, apie
milijoną Vakarų Europoje ir
1.7 mil. Sovietų Sąjungoje.
Šitą statistiką reikia turėti
galvoje skaitant apie paskuti
nius įvykius Vid. Rytuose ir
JAV užsiangažavimą išlaikyti
Izraelį. To siekė ir paskutinis
prezidento Reagano pasiūly
mas, kurio svarbiausias punk
tas numato kokį nors palesti
niečių apgyventų - dabar Iz
raelio okupuotų - teritorijų
sujungimą su Jordanija. Kaip
žinia, Izraelio vyriausybė jį su
pasipiktinimu atmetė, kas pa
čioje Amerikoje iškėlė ‘žydų
klausimą’. Kaip turi laikytis
žydai Amerikos piliečiai? Pri
tarti savo Reagano ar Begino
vyriausybei?
įdomu, kad iki šiol daugiausiai Begino vyriausybę kritika
vo tik Amerikos žydų intelek
tualai ir žurnalistai. Politi
kams tai per karšta košė, kad
ją paliestų. Guido Goldman,
mirusio Hahumo Goldmanno
sūnus, rašo N.Y. Times:
‘Paskutiniais metais mano
tėvą labai nuliūdino būdas,
kuriuo Amerikos žydų organi
zacijos talkininkavo Izraelio
vyriausybei, besipriešindamos
bet kuriam spaudimui pakeis
ti Izraelio nusistatymą arabų
atžvilgiu. Tėvas tvirtai tikėjo,
kad žydų valstybė, gimusi iš
Holocausto traumos ir įsteigta
arabams ją puolant 1948 me
tais, daugumos savo Kaimynų
nepripažinta ir vedama Rytų
Europos žydų elito, neturinčio
valstybinio patyrimo, negalė
jo išvystyti reikiamo pasitikė
jimo savimi, ateities vizijos ir
pragmatinio realizmo vesti sa
vo taikos politiką. Todėl jis vi
sados jautė, kad JAV turėtų
griebtis sunkiu, bet patvarių
pastangų nutiesti tam kelią.
Ir iš tikro, paskutiniais metais
JAV padėjo pravesti vieninte
lius taikos pasiūlymus, kurie
turėjo pasisekimo.’
Paminėjęs dabartinius Rea
gano pasiūlymus, kurie fakti
nai yra palankesni žydams ne
gu palestiniečiams, Goldman
pastebi:
‘Begino vyriausybės skubus

jų atmetimas parodo, kad ji
bijo susitaikymo kelio. Toji vy
riausybė nenori daryti jokių
nuolaidų. Ji remiasi karine jė
ga, yra priešiška palestiniečių
teisėm ir gal siekia viso Vaka
rų Pakraščio aneksijos. Ame
rikiečiams tai gali atrodyti
kliūtimi taikai ...’
‘Daug kas priklauso nuo
Amerikos žydų bendruomenės
veiksmų.
Būtų gaila, kad
Amerikos žydai, būdami aklai
lojalūs Izraelio vyriausybei,
liktų tik jos aidu. Net tie, ku
rie pritaria Begino pažiūroms,
turėtų sutikti, kad jo nutari
mas įsteigti 10 papildomų nau
jokynų po to, kai JAV forma
liai prašė to nedaryti, yra ne
priimtinas iššūkis Amerikos
prestižui. Izraelis, priklauso
mas nuo JAV, negalėtų taip
griežtai joms besipriešinda
mas norėti pademonstruoti
Amerikos negalią.’
Laukiant tolimesnių įvykių
raidos, sustokime kiek prie su
sidariusios situacijos, kuri ma
žesniu mastu gali ištikti kiek
vieną JAV tautybių. Kiekvie
na jų čia atsiradusi susiduria
su dviem jausmais. Vienas jų
liepia išlaikyti savo tautinę
identifikaciją, kitas - galimai
greičiau įsilieti į platesnę JAV
bendruomenę. Likimo ironija
nori, kad ir tie, kurie tariasi
klausą pirmo jausmo, dau
giau džiaugiasi savo tautiečių
pasisekimais platesnėje amerikiečių bendruomenėje, o ne tų
darbais ir pastangomis, kurie
daugiau kaip žodžiais priside
da prie tautinės identifikacijos
išlaikymo.
Tik pavartykit
mūsų laikraščių paskutinius
puslapius ...

(Nukelta į 2 psl.)

PAULIUS AGIUS.

Iš Žemaitijos simfonijos ciklo. Medžio raižinys.
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Ruošiantis Tautinių Šokių Šventei
Ruošos darbų pasiskirstymas ir patarimai iš šalies
Kaip žinoma, VII Tautinių
Šokių Šventė bus rengiama
Clevelande. Tiksliau - Richfield, Ohio esančiame Kolizie
juje. Šventė įvyks 1984 m. lie
pos 1 dieną.
Tai bus pats didžiausias įvy
kis Ohio lietuvių gyvenime, su
keliąs ir nerimą ir pasididžia
vimą. Abu natūralūs reiški
niai. Nerimas dalinai kyla dėl
to, kad - žinant kiek daug dar
bo rankų tas įvykis pareika
laus - paties darbo dar veik

daug patarimų. Už juos esam
labai dėkingi. Ypatingai už
asmeniškai pareikštus patari
nesimato. Tad visai supran mus, nes juos galime bendrai
tama, kad daugelio ‘nagai išdiskutuoti, suvienodinti nuo
niežti’ prie to darbo kaip nors mones ir, kas įmanoma, steng
prisidėti. Kaip jau anksčiau tis įgyvendinti. Sunkiau su
Dirvoje pasisakiau, mus be
patarimais, kurie mus pasie
galo džiugina, kad savanorių kia iš lūpų į lūpas. Dalis tų
iki šiol netrūksta. Tiesa, jų patarimų ateina visaip pagra
dar labai mažai tepakvietėme žinti, kiti net piktoki, nelygi
nes didieji darbai tegalės pra nant ultimatumai. Sunku su
sidėti tik maždaug po metų. jais susitvarkyti, nes nežinant
Šiuo metu mes gauname jų autorių negalima prasmin
go dialogo išvystyti ir energiją
pozityviai sunaudoti. O taip
norėtume visą tą energiją po
zityviai šventės ruošimo dar
ban nukreipti, nes šventės pa
sisekimas ir nuopelnai priklau
sys ne tik šėkėjams ir jų vado
vams, bet taip pat visiems lie
tuviams - ypatingai clevelandiečiams, ant kurių pečių ruo
šos talka turės būti išnešta.
Šventės ruošos darbas negali
būti - ir nebus! - ‘solistų’ rei
kalas. Čia kiekvienas atliktas
darbelis, kiekviena nuošir
džiai ištiesta talkos ranka bus
lygiai miela ir vertinga!
Nenorom tenka sugrįžti
prie patarimų, kurie mus pa
siekia per kelias ausis. Juos
yra būtina nuoširdžiai išsiaiš
kinti, nes iš esmės tie patari
mai yra labai geri, tik, deja,
jų įvykdymas nepriklauso nuo
Šventės Rengimo Komiteto.

Dr. Antanas Butkus

Minint Pavergtų Tautų Savaitę JAV kongreso rūmuose liepos 21. Iš k.: Latvijos pasiunti
nybės patarėjas Valdemars Kreicbergs, Lietuvos atstovas dr. Stasys A. Bačkis, JAV kongreso
narė iš N. Y. Geraldine A. Ferraro, buvęs kongresmanas, o dabar garbės pirmininkas U. S.
Council for Freedom dr. Walter H. Judd.

Kad būtų aiškiau, trumpai
žvilgterėkime į to milžiniško
renginio organizacinę struktū
rą, į rengėjų sąstatą, jų parei-
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sovnmnĖ Pourp^į^
Sprogimas Vid. Rytuose. - Naujos reveliacijos apie Popiežiaus
grasinimą Brežnevui ir pasikėsinimą prieš ji. - Telefoninė
. misterija Maskvoje. - Vyriausybės krizė V. Vokietijoje. —
tuos Achilo pėdą įžiūrėjęs ...
per lengvam telefoniniam su
sisiekime su užsieniu. Jis tuo
jau griebėsi akcijos. Liepos
mėn buvo iš anksto pranešta
kad ateityje negalima bus telefonuoti tiesioginiai, tik išsu
kant numerius, į užsienį. Tai
reikėsią būtinai daryti per
centrines stotis. Rugsėjo mėn.
nueita dar vienas žingsnis to
liau: pasukant numerius nega
Įima prisišaukti ir kitą miestą
pačioje Sovietijoje, kas anks
čiau bent kai kur buvo įma
noma.
Toks atsisakymas naudotis
technologijos pažanga sukėlė
nepasitenkinimą ne tik eilinių
žmonių, bet ir pareigūnų tar
pe, ypač tokių, kurie rūpinasi
pakelti sovietų prestižą. Gen.
Fedorčuk savo ‘reformų’ nega
lėtų tačiau lengvai pravesti,
jei neturėtų asmeniško Andro
povo pritarimo, kurio presti
žas vis daugiau auga, nes į jį
žiūrima kaip į tikrą Brežnevo
įpėdinį.
• ••
Valdžios pasikeitimo gali
ma tikėtis ir Vakarų Vokieti
joje.
Kancleris Schmidtas,
kuris buvo metęs rūkyti, da
bar vėl be perstojimo leidžia
dūmus.
Iš susinervavimo.
Mat, normaliai jo vyriausybė
galėtų būti užtikrinta savo
ateitimi iki 1984 metų rinki
mų.
Tautos nuotaikoms
tačiau keičiantis, liberalai Laisvieji Demokratai pradėjo
žaisti su mintim palikti savo
partnerius koalicijoje socialde
mokratus ir susidėti su krikš
čionimis demokratais.
Daug kas galėtų paaiškėti
per rugsėjo 26 dienos rinkimus
Hessene. Jei krikščionys de
mokratai juos laimėtų, turėtų
% daugumą Bundesrate, ku
ris susidaro iš atskirų federali
nės Vokietijos valstijų atstovų,
kaž kas panašaus į JAV senatą
tik atstovai čia yra ne renka
mi, bet valstijų skiriami. Bun
desratas % balsų dauguma ga
lėtų užblokuoti seime priim
tus įstatymus. Laisvieji demo
kratai pradžiai norėtų Hesse
Kalbant apie Sovietiją ...
Naujas sąmyšis Libane jai, aiš ne sudaryti koaliciją su krikdė
ku, labai patinka. Kiek ji prie mais, bet jei jie nesurinks 5%
jo prisidėjo? Jos pirštai, atro visų balsų - o tai gali atsitikti do, tikrai bus prisidėję prie la jie iš viso nepraveš nė vieno
bai kvailo sumanymo užgrob savo atstovo. Tuo atveju nie
ti Lenkijos ambasadą Šveica kas su jais neturės jokio intere
so kalbėtis.
rijoje. Juk sunku patikėti,
Laisvieji demokratai tačiau
kad kas nors, bent kiek pažįs
mano,
kad ilgesnis jų buvimas
tąs sovietus, galėtų manyti,
vyriausybėje
- kurios populia
kad grąsinant susprogdinti
rumas mažėja - yra jiems
ambasadą galėtų priversti at
kenksmingas. Jų atstovas vy
šaukti karo stovį Lenkijoje. So
riausybėje, ūkio ministeris
vietai nėra suinteresuoti nei
Otto Lambsdorff paskelbė vie
savo karių, nei valdininkų gy
šumai savo memorandumą
vybe. Už tat atrodo, kad tai
kancleriui Schmidtui — kriti
būta provokacijos, norint ja
pasinaudoti griežčiau paspaus kuojama dabartinė vyriausy
bės ūkio politika ir siūloma
ti disidentus Lenkijoje, ir pri
smarkiai
apkarpyti išlaidas so
metant jiems už tai kaltę.
cialiniams
reikalams, k.a. pa
•••
šalpas bedarbiams, kurių Vo
Griežtesnio rėžimo laukia kietijoje yra 7.4%, pensinin
ma ir Sovietijoje, buvusiam kams - priverčiant juos mokėti
saugumo vadui Andropovui už sveikatos draudimą, stu
ruošiantis perimti Brežnevo dentams ir t.t., kas daugiau
postą.
Andropovo vieton primena konservatyvių vy
KGB bosu buvo paskirtas ge riausybių programą. Jei rinki
nerolas Vitali Fedorčuk, Sovie mai įvyktų šiuo metu, juos

Nors šios savaitės apžvalgą
norėjome skirti galimom per
mainom Europoje, sprogimas
Beirute, užmušęs naujai išrink
tą Libano prezidentą Bashir
Gemayel, dėmesio centran vėl
grąžino Vidurinius Rytus.
Žinoma, sunku būtų pasa
kyti ar Gemayeliui būtų pasi
sekę grąžinti stabilumą ir vi
daus santaiką Libane, tačiau
jaunasis prezidentas teigė,
kad kaip tik to jis norėjo ir
bent pradžiai turėjo sudaręs
sąlygas. Oficialiai tam prita
rė ir Izraelis, nors PLO vadas
Arafat - atskridęs Romon pa
simatyti su popiežium, kur jo
audiencija sukėlė didelį žydų
pasipiktinimą - aiškino, kad
faktinai atentatas buvo nau
dingas Izraeliui, nes leidžia
jam ilgiau laikyti savo kariuo
menę Libane. Labai panašiai
per ABC TV iš sireiškė ir Carterio patarėjas Brzezinskis.
įdomu, kad ne tik popiežius
parodė savo palankumą Ara
fatui, bet tuo pačiu metu jam
pilną simpatijos laišką atsiun
tė ir Brežnevas, kuris - kaip
NBC žada paskelbti spalio 21
dieną - yra svarbi figūra pasi
kėsinimo prieš popiežių užku
lisiuose.
Mes jau minėjome Reader’s
Digest pavedimu žurnalistės
Claros Sterling tyrinėjimą,
kuris išaiškino, kad užpakaly
je pasikėsintojo Agca turėjo bū
ti - sovietų pavedimu - bulga
rų saugumas. Pagal tos tele
vizijos tinklo korespondentų
Marvin Calb ir Bill McLaughlin gautas informacijas, popie
žius - Lenkijos įvykiams pra
sidėjus - asmeniškam laiške
Brežnevą įspėjęs, kad jei so
vietai pultų Lenkiją, jis pats,
nusiėmęs popiežiaus karūną,
eitų kovoti šalia savo tautiečių.
Toks grąsinimas, jei buvo, ga
lėjo prisidėti prie Kremliaus
apsisprendimo Lenkiją tvarky
ti pačių lenkų rankomis ir pa
lyginti švelniai.
Savaime
aišku, kad tai nepadidino
Kremliaus simpatijų popiežiui.
• ••

greičiausiai laimėtų krikde
mai, nepaisant to, kad neturi
populiaraus vado.
Paskutinėmis žiniomis libe
ralai pasitraukė iš Schmidto
vyriausybės. Naujų rinkimų
laukiama už poros mėnesių.

Žydų klausimas...
(Atkelta iš 1 psl.)
Gal tai sveiko instinkto pasi
reiškimas, nes - grįžtant prie
žydų - jų įtaka yra didesnė ne
gu skaičius dėl užimamų pozi
cijų - ypač komunikacijos, ku
ri formuoja viešąją nuomonę srityje.
JAV žydiją Izraelio egzisten
cija veda prie kryžkelės, kai
abejų valstybių interesai ne
beina paraleliai. JAV yra su
interesuotos gerais santykiais
su arabais, Begino vyriausybė
mano, kad ji galinti padiktuo
ti savo galią visiems kitiems
savo kaimynams, atidavusi už
kariautas teritorijas Egiptui.
Ji taip pat negali suprasti, ko
dėl yra amerikiečių - jų tarpe
daug žydų - manančių, kad
tai negerai morališkai ir net
prieštarauja JAV interesams:
ar Izraelio kariai neįrodė ame
rikiečių ginklų pranašumą
prieš sovietų ginklus?
Pradžioje sionistų, kurie sie
kė prieglobsčio persekioja
miems Rytų Europos žydams,
troškimas buvo tik teisė išgy
venti tarp savo kaimynų, ta
čiau ilgainiui žydų valstybė
pasidarė kaip visos kitos tau
tinės valstybės, kurios progai
pasitaikius plečiasi savo kai
mynų sąskaiton ir juos skriau
džia. Tai pastato užsieniuoše
gyvenančią žydų tautos dau
gumą prieš įvairias proble
mas, pavyzdžiui: ar galima
reikalauti lygių teisių kitur,
jei jos neduodama savo valsty
bėje?
Pagal senąjį Goldmanną
žydai pergyveno ištrėmimus,
nes jie buvo ‘ypatingi’, ‘kito-

■ Iš kitos pusės
Atsitiko, kad tą pačią dieną varčiau DARBININKĄ
ir AKIRAČIUS. Pirmame perskaičiau iš Liet. Kat. Baž
nyčios Kronikos perspausdintą Lietuvos kunigų ir tikin
čiųjų laišką Ark. Pauliui Marcinkui:
Nuoširdžiai sveikiname, Jūsų Ekselenciją, už
ėmus svarbų ir atsakingą postą Vatikane, ir mel
džiame Dievo geros sveikatos ir visokeriopos pa
laimos ... Jau seniai Jūsų Ekselenciją pažįstame
iš Vatikano radijo. Džiaugiamės, kad lietuvis išgel
bėjo popiežiaus Pauliaus VI gyvybę nuo žudiko
rankos, didžiuojamės, kad jau antrą popiežių ly
dite apaštališkose kelionėse po įvairius žemynus...”
Tuo tarpu AKIRAČIUOSE spaudos apžvalgininkas
Vyr. Gedrimas, cituodamas DRAUGĄ, barasi:
”... kai kuri mūsų spauda, iš paklusnumo ar bai
mės, apie tuos įvykius (dėl kurių Marcinkaus pa
vardė buvo linksniuojama Europos ir Amerikos
spaudoje — ’Banco Ambrosiano’ aferos) nieko ne
rašė, arba jei rašė, tai taip paviršutiniškai ir to
kiom neaiškiom frazėm, jog eilinis skaitytojas, jei
negalėtų pasinaudoti kitais šaltiniais, nežinotų tik
rų faktų.”
'Tikrų faktų’ nerasi ir Gedrimo versijoje. Jie daug
daugiau komplikuoti. Apie juos jau rašėme Apžvalgoje
ir dabar norime sustoti prie kito klausimo:
Kas gi yra Arkivyskupas Marcinkus; šventasis ar.. ?
Darbininke skaitytas laiškas nemini jo svarbiausio posto,
būtent: Vatikano Banko valdytojo. Tas bankas — oficia
liai Instituto per le Opere di Religione — turi nepalygi
namai didesnį kapitalą kaip Lietuvos Bankas kada nors
turėjo. Apie 3-4 BILIJONUS DOLERIŲ. Kadangi 'švento
Petro skatiko’, kuris renkamas visame pasaulyje Vati
kanui išlaikyti, sutelkiama apie 35 milijonus, o išlaidų
yra daug daugiau: 1979 metais deficitas siekė 20 mili
jonų dolerių, — Vatikano Bankas turi pridėti prie išlaidų
padengimo. Uždirbti galima daugiau rizikingom operaci
jom, kurios kartais ’neišdega’. čia reikia pastebėti, kad
pagal paskutines žinias Vatikano Bankas yra geroje kom
panijoje. ūkinei situacijai pasunkėjus, nerasi nė vieno
didesnio JAV ar Vakarų Europos Banko, kuris nebūtų
prakišęs vienoje ar kitoje savų operąęijų,
Bet apie pinigus ir savo uždarbį niekas nemėgsta vie
šai kalbėti, už tat galima turbūt sakyti, kad tautą vėl
ištiko nesėkmė, šiaip ar taip Marcinkus turi patį aukš
čiausią ir galingiausią postą iš visuose režimuose gyve
nančių lietuvių. Jo ir fotografijų matėme daugiau negu
kitų tautiečių, išskyrus gal Vitą Gerulaitį, — bet apie
arkivyskupą skaitome tik kokiai aferai atsitikus. (vm)
kie’, ‘svotiški’, turėjo - angliškai tariant - savo ‘singūlarity’.
Jis rašė:
‘Drąsa ir lojalumas karo
metu yra teigiamos ypatybės,
bet jos būdingos ir kitom tau
tom ... Jei tik tos Izraelio sa
vybės išsilaikys ateityje, žydų
tauta praras savo ‘ypatingu
mą’ ir bazę tolimesnei egzis
tencijai.’
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• ••
Pereitos savaitės įvykiai dar
kartą įrodė, kad karinė perga
lė dar nereiškia laimėjimo.
Antradienį, smarkus spro
gimas falangos partijos būsti-

nėję Rytiniame Beirute užmu
šė naujai prezidentu išrinktą
Bashir Gemayelį. Tuo pasi
naudodamas Izraelis sekančią
dieną okupavo vakarinį Bei
rutą, aiškindamas, kad reikia
‘išvalyti’ pasilikusius PLO ko
votojus.
Šeštadienį, ten esančioje
palestiniečių pabėgėlių sto
vykloje, kur jie gyveno nuo
1928 metų, buvo rasta šimtai jei ne tūkstančiai - sušaudytų
vyresnio amžiaus vyrų, mote
rų ir kūdikių lavonų. Pana
šiai, kaip atsitiko 1941 metais
vokiečių kariuomenei žygiuo
jant į rytus.
Tokia karinė ‘pergalė sukė
lė pasipiktinimą visame pašau
lyje ir žydų tautą pastatė prieš
moralinį klausimą: ar kalti
nant kitus genocidu įgauna
mą teisė patiems elgtis lygiai
taip pat?
Professional couple with infant seeking an expd. fui time
and english speaking housekeeper—child care. Ref req.
Salary included.
Call 609-779-0854
06-J8)
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PRIE UŽMIRŠTU KNYGU LENTYNŲ
Lietuviška knyga mūsų se
neliams kadaise buvo šventa
kaip duona, kurią, nukritusią
žemėn, pakėlę pabučiuodavo
Ji buvo šventesnė negu
„„čokytas gyvas žodis, kuriuo
galima įžeisti, meluoti, suve
džioti, o gale — jo ir savęs išsi
žadėti. Net tikėta, kad visa
tai, kas parašyta spausdinto
mis lotyniškomis raidėmis, yra
tikroji teisybė. O jau netenka
nė kalbėti apie herojiškąją
knygnešių gadynę, liudijančią
tokią nepaprastą lietuviškos
knygos meilę, už kurią buvo
verta kentėti kalėjimuose, Si
biro tremtyje ir net paaukoti

paveikslas yra gal dar reljefingesnis. Juk šį mūsų didįjį ra
šytoją jau beveik ir ‘minime’,
tik dar būdingiau ir vaizdin
giau negu kurį kitą, savo raš
telius patį išsipirkusį.
Va, mūsų entuziastingojo
leidėjo Juozo Kapočiaus kny
gų sandėlio labirintuose jau se
niai guli palaidoti net 400
komplektų, po 6 tomus kiek
vienas, to paties Vinco Krė
vės kūrybos, kurios jau taip
pat niekas nepasigenda. Nei
jaunesniosios kartos skaitytojai
nei dosnūs šeimyninių jubilie
jų lankytojai, nei retėjančių li
tuanistinių mokyklų knygynė
liai ir nei patriotai naujagi
Deja, tie laikai jau yra pa miams į kraitelį ...
sakų senovė ir mūsų knyga
Net gi mūsų švietimo va
šiandien jau nesusilaukia nei dovų paskelbtoje lietuviškų
tos seniau nusipelnytos pagar vaikų medžioklėje laimėtojam
bos, nei pasitikėjimo ir dėme siūloma atlyginimo doleriai,
sio. Ypač išeivijoje, kur prisi bet ne Vinco Krėvės knygų
rankiojome daug kitų pirštais pundelis nors jo šimtosioms gi
apčiuopiamesnių vertybių, o mimo metinėms prisiminti.
lietuviškas žodis palengva Juk tai visi svarbiausieji šio
miršta ir lūpose, ir knygose, ir mūsų nepralenkiamo klasiko
savo tautai atšalusioje širdyje. kūriniai, kiekviena kngya
Dėl to nenuostabu, kad čia pa apie 450 smulkaus šrifto pus
siskardena kasmet vis mažiau lapių autoriaus smegenų ir ta
naujų autorių vardų, kasmet lento - žavios Lietuvos romanspausdinami vis mažesni kny tiokos ir realybės. Ir tik už 25
gų tiražai, o leidyklų sandėlių dolerius visas komplektas ...
lentynose sugula vis didesni
Na, gerai. Darykite, kaip
klodai neišplatintų net stam jums šiuo metu jūsų praktiško
bių mokslo ir meno veikalų, ji sąžinė diktuoja. Knygų ne
kurių jau retas kas pasiilgsta. pirkite, neskaitykite, jauni
Tarp jų užmarštin paskandin mui jų nesiūlykite ir jo lietu
tos net ir ‘Lietuvių enciklope viškai skaityti nemokykite.
dijos’ likusių komplektų rietu Bet nors leiskite jums pacituo
vės, nors ir rengiamasi išleisti ti tik vieną žilo amžiaus tau
antrąjį papildymų tomą mūsų tiečio paliktų atsiminimų vaiz
papildomiems nuopelnams delį :
įamžinti.
‘Jau kelinta diena gulėjau
Štai šiemet švenčiame dvie lovoje, ištiesęs savo stagarines
jų įžymiausių mūsų senosios kojas. Visiškai vienišas. Už
kartos rašytojų sukaktis. Tau mirštas net ir giminių, nes jau
tinio atgimimo Maironio 50 seniai iš anksto surašiau ir ati
metų mirties atminimą jau daviau jiems savo testamentą,
lyg ir atnaujinome gražiomis kurį jie saugiai pasidėję laukė,
prakalbomis, kai kur vaiku kada aš baigsiu dejuoti ir ko
čiai padeklamavo baladės ‘Jū sėti. Ir mano tuščiame kam
ratė ir Kastytis’ ištrauką, dar baryje iš visų gėrybių buvo li
sugiedojome ‘Lietuva brangi', kusi tiktai knyga, kuria seniau
visą tai aprašėme ir apsirašė taip mažai tesidomėjau. Bet
me ir jaučiamės atlikę pareigą. dabar ji man atrodė vieninte
Kol kas — jokio specialaus lei lis gyvis, su kuriuo galėčiau
dinio (nors ir anglų kalba), pasikalbėti. Prisinešiau ją dre
kurį būtų galima įbrukti į ran bančia ranka prie akių ir ...
kas jaunajai kartai ar ir jos tė apsiverkiau. Jos raidė mano
vams, jokio Maironio tema blakstienose jau skaldėsi į ke
konkurso su premija, nors iš li turias ir į astuonias, o eilutės
bangavo kaip jūra ... Ir štai
kučių nuo gyvųjų garbės.
Na, o kaip sutiksime ir paly pagaliau ateina mano vaikai
dėsime kito lietuvių literatū tis, kaip visada tik dovanų —
ros klasiko Vinco Krėvės 100 pinigų. Ir atkišau aš jam kny
metų gimimo sukaktį? Ar irgi gą. Paskaityk, sakau, anūkė
tik prakalbomis, kurioms įkvė li, bent Dainavos šalies senų
pimo mums niekad netrūksta? žmonių padavimus, kokie
Nenustebkite. Čia mūsų anais laikais Lietuvos karžy
kultūrinio dirvono realistinis giai buvo, kaip jie savo tėvynę
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Tarnavimas savo tautai - didybė
ir garbė
JONAS MIŠKINIS

XX amžiaus moderninė
civilizacija pasiekė nepa
prastas aukštumas. Su pa
sididžiavimu ir pasitenkini
mu žmogus žiūri į savo nu
veiktus darbus. Genialūs ty
rinėtojai ir išradėjai, ga
būs įmonių savininkai ir ap
sukrūs didžiulės pramonės
organizatoriai atlieka žy
gius lyg pasakų ir mitų did
vyriai. šių dienų technikai
beveik nieko nėra negalimo.
Ji pakeitė žemės rutulio vei
dą ir pasakiškai padidino
produktingumą. Tačiau ša
lia milžiniškos gamybos at
sirado godumas, savanau
diškumas, pavydumas, iš
taigingumas, tautų vergimas, autoritetų negerbimas,
o daugely kraštų vis dar
tebėra badas ir didelė be
darbė. Tačiau ir vieniems ir
kitiems dievu tapo — pini
gas. Vieni jo siekia, kad ga
lėtų greit pralobti, kiti —
kad išlaikytų savo egzisten
ciją. Suprantama, kad to
kioms sąlygoms susidarius,
visokie kilnūs šūkiai dažnai
eina j šalį.
Tai va, tokia maždaug
yra vyraujanti dabartinių
laikų nuotaika, kuri vienur
stipriau, kitur silpniau jau
čiama ir net pastebima, žo
džiu, kilnieji žmogaus idea
lai daug kur pamirštami ir
žingsnis po žingsnio smunkama ir artėjama j nesu
stabdomą politinių ūkanų
naktį.
Mes, lietuviai, gyvendami
svetur savo idealizmo rams
tį pasirinkom tautą, ryžta
mės jai aukoti visą entu
ziazmą, visas jėgas, nes tau
tos gerovėje sutelpa ir pa
skiro žmogaus gerovė bei
jos buities prasmė.
Tautos džiaugsmai yra
mūsų džiaugsmai, jos liūde
siai — mūsų liūdesiai. Jo
kia žemiška auka neatrodo
per didelė, kai eina kalba
apie tėvynės teises ir meilę.
Nes čia žmogus mato aukš
čiausias ir kilniausias žmo
gaus gyvenimo aistras. Ta
kilnioji tautos meilės aistra
yra siekiama ir globojama
asmens vertės kurio šaknys
glūdi tautoje. Negalima įsi
vaizduoti jokio atskiro žmo
gaus, kuris neturėtų pavel
dėtų savo tautos ypatybių.
Ir tik ten jis gali tarpti, kur
jo įgimtieji tautiniai ypatu
mai randa atitinkamas sąly-

gas, būtent, savoje tautoje. jos pažangą Juk tautoje
Taigi ryšio nutraukimas su realizuojasi visų aukštųjų
savo tauta yra žygis prieš žmoniškųjų vertybių pasi
savo paties prigimtį.
reiškimas. Tauta atiden
žmogus pasaulin atsineša gia plačiausius galumus
palinkimą siekti gėrio. Be reikštis jaunuomenės idea
siekdamas gėrio apsistoja lizmui.
ties tauta, nes patsai žmo
Pagarbą turim atiduoti
gaus instinktas sako, kad brangindami tautos paliki
tauta yra tasai gilus šalti mą, istoriją, didžiuosius
nis, kuris žmogų apdovano- praeities n u s i p elniusius
japraeities turtais, ir kur ji žmones ir dabartinius mū
gali palikti savuosius laimė sų tautos kultūros ugdyto
jimus, o tą šaltinį pratur jus. Tautos veikėjų gerbi
tindamas. Taip kuriama li mas yra žingsnis j tautos
teratūra, menas, aipogi taip kultą, per kurį vyksta mūsų
gimsta visi tautos kultūri asmenybės stiprinimas ir
niai laimėjimai. Todėl kiek Lietuvos darnus vadavimas.
Dabar atominiame amžiu
vienas susipratęs lietuvis
turi žengti didybės keliu ir je jaučiama visame pasauly
kad niekas to žingsnio ne ne tik politinė, bet ir mora
trukdytų. Tai yra pasiryži linė krizė, kada žmogui,
mas apsaugoti tariamąjį ypatingai jaunimui, reikia
šaltinį, kuris maitina asme kelrodžio vedančio iš visuo
nybės šaknis.
meninio sąmyšio. Tauta yra
Tie kurie nutraukia ry kaip tik vienintelis ramstis,
šius su savo tautos papro kuris palaiko jaunuomenės
čiais bei tradicijomis, yra pažiūrų tvirtumą ir nelei
lyg benamiai, kurie savęs džia grimsti neigiamon pu
išlaikymui peberanda tinka sėn.
mų sąlygų.
Nūdien aktualus yra
Taigi tarnavimas tautai klausimas, kaip išmokyti
turi reikštis aktyviu darbu, jaunuolius iš turtingos lie
ginant ją nuo žalingų įtakų, tuviškos kultūros turtų šal
didinant fizines ir morali tinio semti tą gaivinantį
nes jėgas, apsaugojan gy vandenį, kuris jaunuolį da
venusių kartų sukurtus kul rytų tauresniu .labiau my
tūrinius turtus. Tačiau tar linčiu savo tautą ir gimtąją
navimas tautai gali būti tėvų kalbą. Kitaip tariant,
įvairūs, bet tikslas tegali kaip išmokyti ir išauklėti
būti vienas— tautos didybė jaunimą branginti mūsų
ir jos garbė. Susipratusio tautos garbingą praeitį ir
žmogaus veiksmas turi ap kaip sutvirtinti tą tiltą tarp
spręsti tai, kas tautai yra kartų, kad bręstantis jau
naudinga, šalinant visa, kas nuolis ne ik žinotų esąs lie
jai gali kenkti ar slopinti tuvis, bet ir mylėtų Lietuvą.

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 grupiu 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.

mylėjo... O vaikas žiūri į ma
ne išsprogusiomis akimis ir
knygos — nė į rankasl Net at
bulas bailiai prie duru trau
kiasi. Ir staiga išgirdau iš jo
mažos burnos man skirtą di
delį ir nusipelnytą atsakymą:
‘Grandfather, you are crazy •••’ ”.
Tik tiek. Nes tą atsiminimų
fragmentą perskaičius, telieka
tik atsiremti alkūne į knygų
lentynos dulkę, tarsi į savo pa
ties mirusio pelenus.

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

MEMBER

Telefonas: (617) 268-8764
Norintiems atsikviesti gimines atostogoms —
sutvarkome dokumentus.
PRICES ARE BASED ON DOUBI.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT įį TA 0324
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RUOŠIANTIS TAUTINIO ŠOKIU ŠVENTEI
Visiems minėtiems ir kitiem
su
Švente susijusiems darbams
gas ir atsakomybę. Visa tai
atlikti,
Šventės Rengimo K-tas
statutiniai yra aptarta ir turė
sudaro
komisijas, kurias irgi
tų būti laikomasi. Praeityje,
tvirtina
JAV LB-nės Krašto
deja, taisyklių ne visados buvo
Valdyba.
laikomasi, kas sukeldavo daug
LIETUVIŲ TAUTINIŲ
bereikalingo erzelio ir nemalo
ŠOKIŲ
INSTITUTAS paren
numų.
Dabartinis Šventei
ka
Šventės
vyr. meninį vadoRengti K-tas ruošos taisyklių
vą(ę)
ir
drauge
su juo (ja)
nuoširdžiai stengsis prisilaiky
sudaro
meninę
programą,
ją
ti ir, jei bus reikalas, ieškoti
paruošia
ir
koordinuoja
darbą
kompromiso dėl darbų įvyk
su tautinių šokių vienetais. Ins
dymo.
titutas taip pat parenka Šven
tės meninės programos prane
TAUTINIŲ ŠOKIŲ
šėją.
ŠVENTEI RENGTI
TAISYKLES
INSTITUTO IR KOMITETO
BENDRAI ATLIEKAMI
Taisykles tvirtina JAV ir Ka
DARBAI
nados Kraštų Valdybos ir Lie

(Atkelta iš 1 psl.)
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68-ji Pennsylvanijos Lietuvių Diena
Ingrida Bublienė
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šventės programa išleis
ta gražiu leidiniu, kurį visi
dalyviai gavo. Leidinėlis ne
mažas turįs virš 100 pusla
pių. Patrauklus ir meniškai
dekoruotas viršelis, lietuviš
kojo gyvenimo motyvais
reiškią mokslą, liaudies mu
ziką, liaudies dekoratyvinį
meną ir lietuvišką buitį.
Pirmas puslapis dedikuotas
Lietuviškų parapijų me
tams. Toliau straipsnis apie
Maironį, skoningai sudėti
skelbimai ir dienos progra
ma. Tad nekantriai laukda
tuvių Tautinių Šokių Institu
Kai
kuriuos
Šventės
ruošos
mi programos pradžios žmo
tas (Institutas). Pastarasis yra
sudarytas iš tautinių šokių gru darbus Institutas atlieka bend nės, kaip bičių avilyje ūžė,
pių vadovų, kurie iš savo tar rai su Rengimo K-tu: nustato šnekučiavosi, sklindantis į
po išsirenka Instituto valdybą. repeticijų laiką bei eigą; mu paviljoną kugelio, dešrų ir
Šventės vietovę, laiką ir Ren zikinės programos dalį, filmų bulvinių blynų kvapas dil
gimo K-to pirmininką paren bei garsų juostų pagaminimą; gino visų uosles.
ka JAV LB-nės Krašto Valdy arenos ir salių apšvietimą;
Šalia manęs stovinti mo
šventės vadovų bei darbuotojų
ba, susitarusi su Institutu.
teris,
atkreipė dėmesį, kad
Šventės Rengimo K-tą suda- pagerbimą ir kt.
aš
kažką
tai užsirašau ir pa
Galutiną
Šventės
programą
ro pirmininkas, kurį tvirtina
klausė
ką
čia pasižymiu. At
sudaro
JAV
Krašto
Valdyba
ir
JAV Krašto Valdyba. Po vie
Šventės
Rengimo
K-tas.
sakiau
jai,
kad šios šventės
ną atstovą į K-tą skiria JAV ir
Kaip
matote,
šventės
rengi

įspūdžiais
noriu
pasidalinti
Kanados Kraštų Valdybos,
mo
taisyklės
aiškiai
nusako
su "Dirvos” skaitytojais.
Institutas ir Lithuanian Folk
Dance Festivals, Inc. (Festi kompetenciją ir pareigas Ko Tada ji pradėjo pasakoti,
valiai). Pastaroji institucija mitetui ir Institutui. Pastara kad ir ji kadaise buvusi
buvo įsteigta daugiausiai dėl sis yra atsakomingas už vyr. spaudos bendradarbė ir
finansinės atskaitomybės su meninės programos vadovo(ės) net pirmųjų Pennsylvanijos
Federalinės valdžios taksacijos paskyrimą ir meninės progra Lietuvių Dienų sekretorė.
departamentu.
Festivaliai mos sudarymą, jos paruošimą
Taip vėliau paaiškėjo, kad
yra inkorporuoti kaip ne pelno ir išpildymą. Šventei Rengti
tai buvusi veikli Pennsylva
K-tas
pasirūpina
fizinėmis
są

(non-profit - tax exempt) insti
lygom
bei
priemonėm
Šventei
nijos
lietuviško gyvenimo
tucija ir yra atleista nuo Fedesurengti.
atstovė
Sofija Juodeškienė
ralinių mokesčių. Tuo būdu
Pabaigai
dar
kartą
nuošir

iš Mahonoy City. Toliau be
visos Tautinių Šokių Šventei
skiriamos aukos yra atleidžia džiai dėkoju už patarimus ir sikalbant ji prisiminė ir
mos nuo mokesčių. Tas ren pagalbą. Tautinių šokių Ren kun. A. Kezį, kuris filme
gėjams uždeda pareigą vesti gimo K-tas jų ir ateityje mie įamžino šių apylinkių lietu
labai tikslią atskaitomybę. Fes lai lauks. Tikriausiai jų nori viškąją praeitį.
tivaliai ir yra atsakomingi ir Institutas. Kad būtų efek
Susipažinau čia ir su se
prieš taksacijos departamentą tingiau, patarimus pagal Sven
sele
Angele, kuri priklauso
už finansines apyskaitas ir t.t. tei rengti taisyklėse nurodytą
Nukryžiuotojo
Jėzaus sese
Festivalius sudaro šeši asme kompetenciją prašom nukreip
lių
kongregacijai,
šiuo metu
nys paskirti JAV LB-nės Kraš ti į Šventei Rengti Komitetą
ar
į
Tautinių
Šokių
Institutą.
ji labai aktyviai reiškiasi
to Valdybos ir keturi - Tauti
kun. A. Bartkaus parapijoj.
nių Šokių Instituto. Atseit,
WANTED EXPERIENCED
Įdomu buvo iš jos sužinoti
Festivaliai yra JAV LB-nės
(10) WASHER-DRYER
Krašto Valdybos ir Tautinių
apie šią vasarą suorga
MECHANICS
Steady work. Gcod pay & f r inge
Šokių Instituto sutartinose ran
nizuotą pirmą Heritage
benefits. Ovvrtime avaiiable.
Apply call or write •
koše, kaip jų įgaliotinis finan
Camp. Labai entuziastiškai
FO-COIN CO.
siniams reikalams tvarkyti.
8024 PALM ST.
pasakojo apie šios stovyklos
NEW ORLEANS. LA 70125
504-482-0646
pasisekimą. Kaip jaunimas
(35-17)
INSTITUTO IR KOMITETO
čia pramoko gimtosios kal
PAREIGOS
INSTRUCTORS
bos, tautinių šokių, dainų ir
TIRED OF SN0W?
t.t. Visa stovyklos vadovy
šventes rengimo ko
COME TO SUNNY
bė
buvo sudaryta iš vieti
mitetas pasirūpina patal
NEW MEXIC0
nių jėgų. Tarp kitko ji pa
pomis bei technikiniu perso
MACHINE SHOP
INSTRUCTOR
pasakojo ir tokį charakte
nalu; išleidžia leidinį ir pasi
ANO
rūpina reklama, platina bilie
ringą įvykį: trečios kartos
WELDING INSTRUCTOR
• NEWLY FOUIPPED SHOP
tus ir telkia lėšas; suranda
lietuvaitė aplankiusi savo
• NINE-MONTHS CONTRACT
• EXCELLENT FUTURE
nakvynes ir transportaciją bei
senelę ligoninėj ją labai nu
• TEACHING OR WORK
organizuoja pavaišinimus šokė
EXPERIENCE REQUIRED
stebino, jog ji galėjo lietu
CLOSING JULY IS. 1982
jams ir jų vadovams; rengia
viškai aptarti senelės veidą.
Call or write: JERRY NIX.
užbaigtuvių banketą ir prieš
SAN JUAN COLLEGE, Tuo tarpu jos tėvai nemoka
tai lėšoms sukelti įvairiose lie
4601 COLLEGE BLVD.
FARMINGTON, N. M. 87401
nei vieno lietuviško žodžio.
tuvių kolonijose rengia banke
(SOS) 326-3311
(26-36)
Pagal
seselės pasakojimus
tus ir loterijas.
ši 90 metų senelė iš džiaug
smo net pasveiko. Tai rezul
tatas vasaros stovyklos. Ki
ta šios apylinkės lietuviškų
PETKUS
tradicijų puoselėtoja Rita
Shevokas. Tai jauna moky
toja mokinanti jaunimą
tėvas ir sūnus
tautinių šokių ir kiek pa
stangų dėjo savo užsibrėžiMARQUETTE FUNERAL HOME
mui atsiekti. Ji kreipėsi į
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
.kun. K. Pugevičių, į Vytau
2533 West 71 St., Chicago, III.
tą Bielajų prašydama me
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.
džiagos ir nurodymų šioje
Tel.; 476-2345
srityje. Tad per didelį ryž
tą
ir norą ji savo tikslą at
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI
siekė ir įsteigė tautinių šo
kių grupę, kuri šių Lietuvių

Dienų metu sėkmingai pasi
rodė.. Tik apgailestauja,
kad neturinti literatūros
anglų kalba tautiniams šo
kiams mokyti. Dr. V. Stan
kus pasiūlė ją supažindinti
su mūsų žinomu tautinių šo
kių ekspertu Liudu Sagių.
Tad baigėme pokalbius su
mielais Pennsylvanijos lie
tuviškos veiklos entuzias
tais, tikrai pasišventusiais
lietuviškos ugnies saugoto
jais šiame angliakasių kraš
te. Neužilgo turėjo prasidė
ti ir visų laukiama šios
šventės programa.
Prasidėjo 68-sios Penn
sylvanijos Lietuvių Dienos
programa. Lydint maršo
garsams į paviljoną žygia
vo programos išpildytojai.
Iš visų paviljono kampų pa
sigirdo triukšmingi ploji
mai. Jaudinantis momentas
suvilgė net daugelio akis
matant tokią iškilmingą ei
seną, kurią lydėjo tautiniais
rūbais pasipuošę 3-čios —
4-tos kartos angliakasių
vaikai. Tai buvo Marijos
Varpelių naujai suorgani
zuota tautinių šokių grupė,
kuriai vadovauja Rita She
vokas iš New Philadelphia.
Toliau eisenoje sekė New
Jersey tautinių šokių grupė
Liepsna su vadovais Rūta
Mickūnas ir Deborah Didžbalis. Po jų iškilmingai žy
giavo Pennsylvanijos vyčių
choras žarija su dirigentu
Stasiu Vaičaičiu. Atvyku
sius šventės programos da
lyvius nuoširdžiai pasveiki
no Vyčių C-144 kuopos pir
mininkas J. Zezulinas.
Šventės programa buvo
pradėta himnais ir invokacija. Po šių sekė kiekvienos
grupės pasirodymai. Pir
mieji scenoje pasirodė jau
nieji šokėjai pradėdami
giesme Marija, Marija. To
liau sekė jų vaikišku nuo
širdumu atlikti rateliai, ku
riais publika nepaprastai
žavėjosi ir tokiu pat nuo
širdumu jiems dėkojo triuk
šmingais plojimais. Grakš
čiai ir sutartinai pašoko ke
letą tautinių šokių New Jer
sey grupė Liepsna. Po jų
per paviljoną skambėjo lie
tuviškos dainos darnaus
Harmonijos kvarteto. Vie
tos choras žarija atliko visą
dainų pynę. Populiarom lie
tuviškom dainom pasigirdo
ir publikos pritarimas, taip
jog visa didžiulė auditorija
gyveno vienu džiaugsmu ir
viena pakilia nuotaika..
Taip su entuziazmu ir
skambiom choro dainom
baigėsi 68-tos Lietuvių Die
nos programa.
«
Po programos vyko šo
kiai ir piknikavimas paįvai
rintas dainomis ir įvairiais
žaidimais iki vėlyvaus va
karo.
Visi buvome sujaudinti ir
nustebinti šia Pennsylvani
jos lietuvių demonstracija,
kurios nuotaiką ir tautinę

dvasią galima suprasti tik
ten dalyvavus, šios šventės
mefu buvo proga ir mus at
likti šiokia tokia lietuvybės
misiją, pav. dr. V. Stankus
išdalino tūkstančius pamfle
tų apie Kento lituanistinę
programą, o dr. J. Cadzow
surinko nemaža aukų.
Saulei pasiekus medžių
viršūnes ruošėmės palikti
čia taip nuotaikingai besi
linksminančius lietuvius ir
šios didžios šventės organi
zatorius. Atsisveikinę su jų
dauguma, sėdom į mašiną ir
pasukom link namų. Sunku
buvo atsisveikinti ir jų nuo
širdumui nebuvo galo. Dar
paskutinį momentą pribė
gusi prie automobilio viena
vyčių veikėja įdavė mums
kelionėn lietuvišką sūrį.
Tad taip palikom tą mie
lą Pennsylvanijos Lietuvą,
su neužmirštamais įspū
džiais ir geriausiais prisimi
nimais bei pavyzdžiais, kaip
svetur gyvenant reikia sa
vo tautą, savo kalbą ir pa
pročius mylėti, kad išliktu
me lietuviais.
Prieš akis dar buvo toli
mas kelias, tad važiuojant
kalnuotais Pennsylvanijos
keliais turėjom daug laiko
pasvarstyti ir padiskutuoti
šios kelionės išgyvenimus
ir ką iš Pennsylvanijos lie
tuvių galima būtų pasimo
kyti dirbant lietuviškąjį
darbą savo bendruomenėje.
(Pabaiga)

WATERBURY
RUDENS VAKARAS

LB tradicinis rudens va
karas įvyks spalio 2 d., šv.
Juozapo parapijos salėje,
John St. Meninę programos
dalį atliks New Britaine
naujai suorganizuoti viene
tai — mišrus choras, vado
vaujamas lietuvaitės Jerry
Canzer ir mergaičių tauti
nių šokėjų grupė, vadovau
jama Marijos Radikienės.
Šokiams gros gerai žinomas
Terri-Martin orkestras. Bus
laimėjimai ir vaišės.
LB apylinkės valdyba,
kuriai vadovauja pirm. V.
Vaitkus, kviečia apylinkių
tautiečius gausiai atsilan
kyti į rudens atidarymo po
būvį ir savo draugų tarpe
maloniai praleisti vakarą.
LB lietuviškų parapijų
šūkiui įprasminti, pelnas
skiriamas šv. Juozapo para
pijai, kurios klebonu yra
kun. Jurgis Vilčiauskas, jo
pagelbininkais — kunigai
Paulius Sabulis ir Jonas
Jonas Mockus.

WANTED JOURNEYMAN

TOOL OR DIE MAKERS

Mušt be able to sėt up work from
blue prints & close tolerance. qua!ified*jnin.8 yrs. exp. rccjuired • excellent pay and benefits. Mušt be willing
to relocate. Send resume to Superior
Metai Products, 999 W. Grand Avė.,
Lima OH. 45801, ATT: Personnel
Directors or contact at 419-228-1145
between 8 AM and 3 PM, Tues.,
throujh Thurs.
(34-38)
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KŪRYBA IR
‘ Jei nukuliūrėsime, tai ir
nutautėsime... ’
Pokalbis su Dirvos novelės konkurso
laureatu Anatolijum Kairiu
— Sveikinam laimėjus
Dirvos novelės konkursą.
Sakykite, ar anksčiau esate
dalyvavę Dirvos novelės
konkursuose?

dvi už komedijas, dvi už ro
manus ir šią, septintą, už
novelę.

džiau rašyti.

— Kada Vaidilutės novelė
buvo parašyta?

— Taip, dalyvavau du
kart. Trečias kartas neme
lavo. Vieną iš nepremijuotų
novelių — "Užšaldytos pu
pos’’, dienraštis Draugas
vėliau išspausdino savo die
ninėje atkarpoje.

— Ji buvo parašyta 1957
metais ir vadinosi Ifigenija,
žymiai ilgesnė, arti 100 pus
lapių, galvojau parašyti vi
są romaną, bet dėl laiko sto
kos vis atidėliojau, šių me
tų pradžioje nutariau me
džiagą pertvarkyti kitaip ir
paruošti Dirvai novelę, gal
tik 50 pusi. Taip ir pada
riau.

— Jie būtini ir labai rei
kalingi. Nebūtų tikslu kar
toti, kas jau kitų pasakyta
šiuo klausimu. Pav. Balys
Auginąs (Dirva, 1982. VIII.
12) rašo: ”... lyg šventinis
įvykis. Jie (t. y. literatūri
niai konkursai) pageidauja
mi ir skatinami. .. . savotiš
ka sensacija, atnešanti lite
ratūrai šviežių siužetų, nau
jų žvaigždžių. .. . tarpusa
vio lenktyniavimo dėka at
siranda vienas kitas visiškai
šviežias ir vertingas kūri
nys ... dalyvaujančių kon
kursuose autorių rungtynia
vimas atkreipia skaitytojų
dėmesį.” Arba Birutė Pūkelevičiūtė (Tėv. žiburiai,
1982. III. 25) rašo: ”Ar pre
mijos pagelbsti rašyto
jams .. . Man pagelbsti. Pa
gelbsti pats konkursas...
Gal turiu ir krislą taip va
dinamos "varžoviškos dva
sios” — konkursai mane
domina. . ■.. uždaras vokas
man teikia geresnių galimy
bių, negu atviros varžybos.
... visas devynias literatū
rines premijas gavau ne aš,
bet mano slapj'vardžiai”.
Galėčiau cituoti didžiąją
daugumą mūsų rašytojų,
kultūrininkų, visuomeninin
kų, panašiai manančių min
tis. Jungiuos ir aš prie jų.
Premija padeda rašytojui,
žadina kūrybinį impulsą,
motyvuoja dvasines pastan
gas. Lygiai premijos padeda,
knygai greičiau pasiekti
skaitytojus, sukelti susido
mėjimą tematika, pačiu kū
riniu etc. Visuose kraštuo
se premijos gausiai prakti
kuojamos, įskaitant mūsų
pavergtą tėvynę. Ta pačia
proga ir aš norėčiau "pasi
garsinti”, kad ir man septy
nias premijas atnešė ne var
dai, o slapyvardžiai. Tik
slaptos premijos, mano įsi
tikinimu, yra teisingos pre
mijos, vertai gautos, nes
kūrinys įvertinamas beša
liškai, nežinant jo auto
riaus, kada viešosios pre
mijos yra daugiau mažiau
kultūrinės politikos ar pa
saulėžiūros padiktuotos.

— Kelinta iš eilės ši jūsų
premija?
— Septinta. Dvi premi
jas esu gavęs už dramas,

Kalbos vargai
T. Klyga
Gyvas apmaudas, kad vis
tos pačios klaidos, nekartą
šen ten — periodikoj ar
knygose — išaiškintos, pa
kartotinai lig šiol tebelenda j spaudos puslapius ir
doriem lietuviam skaitymo
meną apkartina. Pastebėtą,
'kad smulkesni bendradar
biai uoliau domėsi, kas nu
rodoma, ir stengiasi taisy
tis. Bet tie gudrieji su nuo
latinėm skiltim ar šiaip žy
mūs spaudos bei visuome
nės veiklos šulai, kurių pa
vardės savaime žada tarsi
-pirmaeilius rašinius turinio
bei formos atžvilgiu — kaip
tik nevienas jų nepaiso kal
binių pastabų, jausdamies
tobulybės viršūnėj. Gal jau
reikėtų juos įvardyti, kad
savo autoritetu neželdintų
kalbos usnių ir smulkesnių
svirplelių nevestų j pagun
dą.
šiandien dirstelkim j dvi
žodžių poras, nuolat supai
niojamas be atodairos. Su
dėtis ir sąstatas. Kalbant
apie valdybas, tarybas, ko
misijas, kvartetus ar pana
šius telkinius tinka tik su
dėtis, t. y. pažymėti, iš ko
jie susideda. Sudėtis, kaip
ir padėtis, turi gana plačią
reikšmių juostą. Bet. sąsta
tas — vartotinas tik ten,
kur kas nors sustatome,
maždaug daiktai, pvz. trau
kinio vagonai, scenos baldų
sąstatas ir k.
Antra panaši pora —
teikti ir tiekti. Teikti reiš
kia duoti (itin daug galimy
bių!) : teikti laimę, suteikti
žinių, teikti valdžią, pagalbą
ir t.t. Tačiau tiekti labai
siaurai ribojasi daiktais:
kas padaroma, gaminama,
atgabenama, pvz. tiekiame
valgi, vaišes, drabužį, ūkio
reikmenis, statybos medžia
gą...

— Kokia jūsų nuomonė
apie Dirvos novelės konkur
sus apskritai?
— Labai pozityvi, šalia
kasmetinių Draugo romano
konkursų, Dirvos novelės
konkursas yra įdomiausias
metų kultūrinis įvykis. Tai
labiau kondensuoto žanro
kūrinių, labai visuomenės
mėgiamų, skatinimas ir
įvertinimas. Kasmet skelb
dama tokius korikursus Dir
va palieka Lietuvos kultū
ros istorijoje neišdildomus
pėdsakus, nes tokie konkur
sai ne vien praturtina lite
ratūrinį išeivijos indėlį, bet
lygiai pagyvina ir kūrybinį
procesą. Tai, aišku, ir me
cenato Simo Kašelionio nuo
pelnas.

— Ar Lietuvių rašytojų
draugijos vykdomas novelių
konkursas Aloyzo Barono
vardu nebus Dirvos novelių
dublikacija?
— Visai ne. Nei dublikaci
ja, nei pakartojimas. Tai la
bai skirtingi konkursai tiek
forma, tiek žanru. Tarp A.
Barono novelių ir Dirvos
konkursų yra toks pat skirtumos, kaip tarp Dirvos no
velės ir Draugo romano kon
kursų. Ir štai kodėl:
Dirvos novelės konkurso
sąlygose nurodomas nove
lės ilgis — nemažiau 16 pus
lapių, o A. Barono novelių
konkurso sąlygose sakome,
kad novelė nebūtų ilgesnė
maždaug tiek pat — 20 psl.
Dirvos kultivuojamą nove
lę anglišku terminu galima
vadinti — "short story”, o
A. Barono novelę anglišlcai
vadintume ”Short short sto
ry” — lietuviško termino
tokiai "short short story”
mes berods neturime. Tai
visai skirtingi žanrai. Mano
nuomone, A. Barono novelių
konkursą geriau tiktų va
dinti "novelėčių konkursas”.
Tai labai sunkus menas,
į mažai kas specializuojasi
I tokiame žanre. Bent aš to• kių novelėčių dar neban

— Kokia jūsų nuomonė
apie konkursus bendrai?

— Praėjusiais metais bu
vo kilęs viešas ginčas Aki
račių laikraščiui paskelbus
redakijos credo premijų
klausimais. Kokie būtų jūsų
komentarai?
— Tokie ginčai nėra jo
kia naujiena. T Akiračių re
dakcijos straipsnį (1981,
birželis) gražiai ir pagrįstai
atsakė L. R. Draugijos val-

Laureatas Anatolijus Kairys ir Dirvos novelės konkursų
mecenatas Simas Kašelionis.
K. Pociaus nuotr.

dyba (1981, spalis), atsi katastrofiškai sumažėjo. Vi
liepė keli pavieniai asme si leidėjai, kaip susitarę,
nys (Naujokaitis, Grigaity- teigia, kad knygos tiražas
tė, Vaškelis ir kt.). Bet ko- nebepadengia jos išleidimo.
kio laikraščio redakcija turi Be aukų nebeišsiverčiama.
savo nuomonę ar nuomo O iš tiesų, padengti knygos
nes įvairiais, visuomenėje išleidimo išlaidas tereikia
kursuojančiais ir aktualiais parduoti 500 egz. Reiškia —
klausimais. Vieni redakto knyga nebegauna 500 skai
riai savo nuomones skelbia, tytojų! Ar tai kultūra?
kiti susilaiko ypatingai ven Knyga ir apskritai spauda
giama kontraversinių klau yra tokioj beviltiškoj padė
simų, skaitytojus skaldan ty, kad ja susirūpinti yra
čių ar erzinančių. Nieko visų veikėjų pirmoji ir svar
nuostabaus, kad Akiračiai biausia pareiga! Susirūpin
savo nuomonę paskelbė. Įdo ti spauda ir knyga jau ne
mu tik faktas, būtent, kad beužtenka vienos LB Kultū
Akiračių redakcija pasišovė ros Tarybos pastangų — į
monopolizuoti premijų skir darbą privalo stoti visa Liet.
stymą, nurodinėti premijuo- Bendruomenė! Ir tai ne re
tinus autorius ir iš anksto torika, ponai! Jei toliau taip
kvalifikuoti Jury komisijas, dalykai rutuliosis, iš 10,000
čia jau nauja, o dalinai ir L.B. narių knygas ir laik
kurioziška .Taip elgiamasi raščius skaitys gal tik viena
totalinėse valstybėse, pav. promilė ... Manyčiau, kad
kad ir okup. Lietuvoje. Jei LB X-ji Taryba turėtų sku
premijas laimi dešinieji ar biai sušaukti vieną LB Ta
ba konservatyvieji rašyto rybos ir Apylinkių pirmi
jai — blogai, jie neverti, ninkų suvažiavimą ir visą
Jury nekvalifikuota ir 1.1. programą paskirti išimtinai
O jei premijas laimi jų, tai spaudos ir knygos reika
yra Akiračių ar Metmenų lams! Tai aksioma! Svars
srovės rašytojai, tada jau tytini klausimai būtų: kiek
LB
apylinkėje
gerai, teisingai, Jury kvali vienoje
fikuota ! Mano nuomone, vi steigtini "knygų karava
sos viešosios premijos, pa nai”, knygos būtų vežioja
skirtos praėjusių keliolikos mos ir pardavinėjamos mi
metų bėgyje ,buvo įvertin nimalia kaina po visas apy
tos • objektyviai, jas gavo linkes, net į namus, baliuo
se ir pobūviuose privalėtų
premijų verti autoriai.
būti knygų stalai šalia al
— Kaip jums atrodo kul koholio stalų! Pasirinkite,
tūrinis išeivijos judėjimas malonūs svečiai ir bičiuliai:
šiandien?
stiklas ar knyga? Kiekvie
— Gana liūdnai. Mūsų noje LB Apylinkėje būtini
kultūrinis gyvenimas mer knygų pristatymai, supažin
di, prisipažinkime. Net ir dinimai, spaudos kioskai,
didesnėse vietovėce neruo nors kartą į mėnesį, jei bū
šiami literatūros vakarai ar tų neįmanoma pristatyti
šia tema paskaitos, nėra jo kiekvieną knygą! Organi
kių pažymėtinų kultūrinių zuoti kultūrines arbatėlęs.
švenčių.. Tik baliai, pietūs, Stovyklose ruošti "knygne
šokiai, piknikai... Jeigu šių kadrus”, kurie už atlygi
knygas laikysime kultūri nimą ar komisą nešiotų
nio judėjimo veidrodžiu, tai knygas ar rinktų prenume
šisai veidrodis labai tam ratas vaikščiodami po na
sus — jame nebesimato mū mus, žiūrėtų, kad jaunoji
sų veido ... Knygų rinka
(Nukelta į 6 psl.)
► •♦«♦«««♦» ♦ •‘fl*
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Zvelgtina atviromis akimis
Kad amerikietės kuris lai
kas labai karštai ir organizuo
tai kovoja už lygias teises mo
terims (ERA), lyg pasigesta ir
mūsų moterų subruzdimo ta
linkme. Bet kadangi mūsų at
kurtos valstyabės konstitucija
iš karto pripažino moterims
lygias teises, tai vyresniosios,
įpratę maždaug jaustis sau
gios, ir išeivijoje į kovas nesikursto: neaktualu. Bet galop
štai prabilo jaunoji karta,
Amerikoje išaugusi ir vietines
idėjas bei madas jautriau šir
din imanti.
Ateities žurnalo nr. 6, Gin
ta Remeikytė ryškiai ir origi
naliai eilėraščiu paliečia tą
problemą. Juk amerikiečiai
dabar daugelį ‘nelygybės’ žo
džių prisivertė pakeisti: pa
vyzdžiui, chairman - chairwo
man ar chairperson, mailman
- mailwoman ar mailperson ir
t.t. Tai mūsų Ginta R. užsi
moja ypač įspūdingai: sava
poezija įtaigauja reikiant mū
sų religijos kūrėją Kristų taip
pat ‘sumoterinti’, būtent:
Kristė! Ir pavaizduoja ją kaip
Kristaus moteriškąjį alter ego.
Ypatingai klaikus vaizdas, kai
Kristaus nukryžiavimo scenai
prigretinama moteris Kristė:
lytiškai išniekinta ir begėdiš
kai prikalta ‘prie kedrų’ ...
Kai Kristaus kančia ir gyvybės
auka už tiesą ir žmonijos gė
rį sukelia žmogiškai dieviškos
prasmės paveikslą, tai Gintos
Kristė - tik seksualinės klaiku
mos absurdas. Ir skaitytojui
lieka išvada neigiama: mote
ris ir jos pastangos atstoti Kris
tų nė šešėliu negali jam pri
lygti, vien tuo būdu krikščio
nybės religija pažeminama.
Be to, lyg norima parodyti,
kad visuomenės viešumoj,
ypač kilnių idėjų apaštalavi
me, moteris savo asmeniu ir
pasireiškimais visą dalyką te
gali suniekinti ir žmones at
grasinti. Ar tikrai tokių išva
dų siekė pati poetė, kartu ir
redaktorius, įdėjęs tą eilėraš
ti?

Pokalbis su
laureatu...
(Atkelta iš 5 psl.)
karta saugotų savo tėvų pa
likimų — knygas! LB savo
organizaciniame sąstate tu
ri Visuomenininų reikalų
tarybą, Kultūros reikalų,
Socialinių, švietimo — Ta
rybas — kodėl nepagalvoti
apie "Knygų Tarybą’’ ar
platesne prasme "Spaudos
Tarybą” ? Juk tai gyvybinis
klausimas, svarbesnis šian
dien už duoną ir vandenį,
nes duonos ir vandens turi
me per akis! Jei nukultūrėsime, tai ir nutautėsime —
ar ne taip? Ko verti tauti
niai šokėjai, dainų dainuo
tojai be knygų, be laikraš
čių, be tautinio nugarkau
lio?
Labai gailiuos, kad šį po
kalbį užbaigiu tokia mino
rine gaida, bet ar ne taip
yra, pasakykite? Ar mūsų
išeivijos spauda, knyga,
kultūrinis judėjimas iš tik
ro nėra įėjęs j akligatvį ?

Nevienas nustebo, kad tokį
‘pažangų modernumą’ paskel
bė ne kas kitas, o ateitininkai,
nes jų pagrindinis principas gili pagarba Kristui. Argi,
keliasdešimt metų svetur blaš
kantis, toje idealistinėje pasau
lėžiūroje įvyko esminių meta
morfozių? Žinoma, Amerikoj
ir aplamai dabartiniam pašau
ly itin mėgiamos naujybės,
drąsūs pakeitimai, vakarykš
čių vertybių perkainojimai,
autoritetų nuvainikavimas bei
naujų gairių godus gaudymas,
vienu žodžiu - galvotrūktinė
‘pažanga’. Būti konservaty
viu tai lyg atsilikimas ar sustin
girnas praeity, lyg pašiepia
mos senatvės žymė.
Todėl
ateitininkai, nuo pat pradžių
šventai įsisavinę krikščioniš
kus, netoli dviejų tūkstančių
metų senumo principus, da
bar pasijuto, juoba jaunimas,
pernelyg labiausiai iš visų ide
ologinių grupių konservatyvūs.
Ir tartum išsigando savo pačių
veido. Kaip regime, svetur su
brendusi karta ryžtasi būtinai
nusikratyti konservatyvumo
žymės ir tapti moderniais, ge
riau tinkančiais prie greitai
besikeičiančių amerikinių nuo
taikų. Betgi taip uoliai visom
jėgom kratydamiesi to inferiority komplekso - netyčiom nu
slysta į kitą kraštutinumą. Ir
siurrealistine poezija bando
Kristaus idėją suporuoti su ci
niškai pavaizduojama ‘moterų
teisių lygybės’ tikrove ... Jau
ir anksčiau, tariamo pažangu
mo siekiant, pritiko šlietis prie
žygioį Alabamą, Striptizu sko
nėtis. Matome, ta kryptis ga
na nuosekli.
Jeigu poetei iš tiesų rūpi mo
terų teisių lygybė, ji gali kreip
ti vaizduotę į dabarties ar atei
ties dalykus, nes visai bepras
miška ‘atitaisinėti’ 2000 metų
senumo faktus ar keisti seno
vės evangelijas. O gal jai rū
pėjo dabartinę moterų kovą
už teises sukompromituoti?
Bet regis labiausiai jai knietė
jo kaip nors raiškiau pamoderninti savos ideologijos ilgaam
žę ir kietai principingą krikš
čionybę, kuri, tiek metų svei
kai ištvėrusi, dabar kaikam ro
dos perdaug konservatyvi ir
pačiai ateitininkijai metanti
lyg atsilikimo šešėlį. O vyres
niajai kartai praretėjant, jau
nieji, dabartinių skubos tem
pų užburti, tarsi nebeturi
kantrybės gilinti į tikrąją Kris
taus mokslų esmę, vien trokšta
pragmatiškai prisederinti prie
šiandieninio pasaulio, kuria
me, juoba šiaurės Amerikoje,
perdėmu iškeltas sekso kultas
(jis dominuoja visose srityse
net pernelyg nuogu įkyrumu,

pvz. net mokykloj mokiniai pa
gal mokytojo programą skati
nami seksą eksperimentuoti,
kad įgautų tikresnių patyrimo
žinių). Todėl Ginta R., tarsi
poetiškai Kristų pakeisdama
moterimi Kriste - visą temą
ypač sutelkia į seksą, lyg ir
krikščionybėje šiandien tik tas
elementas svarbiausias, lyg
kitų svarbmenų nėra, arba jos
verčįau užmirštinos. Tačiau
Kristaus moksle kaip tik domi
nuoja bendrieji žmonijos prin
cipai, neskirstant į lyčių po
reikius - kaip tiesa, gėris, arti
mo meilė, dorovė, pasiaukoji
mas, nusižeminimas... O mū
sų poetė, savaip modernindama Kristaus idėją ir pagal ly
čių lygybę gretom pastatyda
ma Kriste, deja, visą tezę lėkš
tai nupigina. Nors Kristaus
darbai ir mokymai reiškė
bendrųjų žmonijos idealų
evangeliją ir jo kančios auka tauraus kilnumo pavaizdas,
bet Ateity poetė gretom prista
to Kristaus alter ego moterį su
nešvankiais sekso pavaizdavi
mais ir moteries išniekinimu.
Pagal autorę, čia ta jos Kristė
turi mūsų moterims moder
niam pasauly savaip pavaduo
ti Kristų, siekiant lyčių lygy
bės teisių ...
Nors cinizmas dabar pusė
tinai įsigalėjęs mene, politikoj
kasdienos elgsenoj, bet Ateitis
šoktelia tokį šuolį, kuris nevie
ną mūsų gerokai apstulbina.
O gal iš tiesų jau artėja Anti
kristo laikmetis?
Be abejo, bet kokią temą apie asmenis, įvykius arba ir
religiją - galima įvairiai inter
pretuoti, tai individualių auto
rių teisė. Pvz. Romas Kalanta
doram lietuviui yra taurios
idėjos - pro patria mortil - di
dingas pavyzdys. Bet bolševi
kui, ar aplamai cinikui - tik
beprotiškas savižudys, vertas
paniekos.

Kai kas mano, jog šiuo kar
tu redaktorius kun. K. Trima
kas turėjo sąmoningą tikslą:
neigiamai parodant moterų
bandymą gretintis su Kristu
mi - atgrasinti moteris nuo pas
tangų skverbtis į dvasininkų
luomą.
Pastebėtina, kad tą ultracinišką eilėraštį parašė jauna
mergina, tartum vyrams pa
našūs ekstremizmai mažiau
būdingi; ir mūsų liaudies iš
mintis nuo senovės primena,
jog pasiklydusi moteris dešimt
syk aitriau pasielgia, negu vy
rai. Čia ta Kristė ne tik lytiš
kai išniekinta, bet ir pabrėž
tinai rodoma nepadorioj padė
ty, lyg ją gėdos simboliu įtvir
tinant. Taip pareikšta panie-

Kandidatas į Californijos valstijos senatą Earle Rabinson su
Lietuvių Respublikonų Klubo valdyba. Nuotraukoje iš kairės:
sekr. Elena Vidugirienė, resp. kandidatas Earle Rabinson, pirm.
Liucija Mažeikienė, Albinas Markevičius, rinkiminės komisijos
atstovė Susan Jester. Antroje eilėje Vytautas Vidugiris, Simas
Kvečas, Vincas Juodvalkis ir Romas Nelsas.

LOS ANGELES
LOS ANGELES
LIETUVIŲ
RESPUBLIKONŲ
VEIKLA

Š. m. rugsėjo 3 d. Lietu
vių Respublikonu valdyba
savo pirmajame, po metinio
narių susirinkimo, posėdy
je pasiskirstė pareigomis
sekančiai: Liucija Mažeikie
nė — pirmininkė, Albinas
Markevičius, Vytautas Vi
dugiris ir Romas Nelsas —
vicepirmininkai, Elena Vi
dugirienė — sekretorė, Si
mas Kvečas — iždininkas ir
Vincas Juodvalkis — iždo
patarėjas.
Klubo narių metinio su
sirinkimo Įgaliota valdyba
svarstė ir ieškojo kelių pa
keisti klubo statusą, užsire
gistruojant sostinėj, kaip
politine grupe, nes tuo at
veju, galėtų laisviau veikti
ir būtų dažniau paminėta ar
Įvertinta.
Kadangi artėja rinkimai,
j posėdį (vieną valandą vė
liau) burvo pakviestas res
publikonų kandidatas į Ca
lifornijos valstijos senatą
EARLE RABINSON. Earle
Rabinson yra biznierius, va
dovauja nuosavai firmai "A

ka moteriai aplamai, kartu ir
Kristaus vardui.
Įdomus klausimas, kaip lie
tuvei jaunuolei įsidiegė tokia
vaizduotės tarša? Ar tai ame
rikinių mokslų bei buitinės ap
linkos pasekmė?
c, n

Management Conseling and
A Insurance Firm".. Savo
pranešime davė žinių apie
save ir savo politinius sie
kius. Minėjo kad: "Laisvo
verslo iniciatyvos sistema ir
amerikiečių gyvenimo bū
das yra pavojuje mūsų distrikte. Hayden kandidatuo
ja į Californijos valstijos
Ass embly ir jo remiamas
Rosenthal, kuris yra demo
kratų kandidatas į Califor
nijos valstijos senatą, abu
kandidatai yra remiami C.
E. D. (Committee on Economic Democracy). Nuosa
vybė yra esminis objektas
laisvo verslo sistemoje.
Nuosavybių Savininkai ma
to, kad nuosavybės bei sa
vininkai praranda savo tei
ses Santa Monikoje kur C.
E. D. pareigūnai yra val
džioje. Baigdamas paminė
jo, kad iš tikrųjų tai nėra
kova tarp politinių partijų,
tai yra kova neprarasti
"American way of life”.
Padėkojęs už pakvietimą
dalyvauti Lietuvių Respub
likonų Klubo valdybos posė
dyje, paprašė, kad padėtu
me jam būti išrinktam į Ca
lifornijos valstijos senatą.
Svečiui atsisveikinus, val
dyba nuptarė remti Earle
Rabinson kadidatūrą ir pa
dėti jam ateinančiuose lap
kričio mėn. 2 d. rinkimuose.
Sekančią savaitę buvo su
organizuota laiškų siuntimo
akcija, išsiuntinėta pora
tūkstančių laiškų lietu
viams su rekomendacija
balsuoti už Earle Rabinson,
o kas gali paremti ir pinigi
ne auka.
(am)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IB UKEBIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
SavfaiBkal: J. JANUtAITIS ir J. MAiElKA

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

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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Šauni popietė su
Antanu Juodvalkiu
MEČYS VALIUKĖNAS

vadovė dalį jų nukirto, per
keldama į "laiškais bei tele
gramomis sveikinusius...”
žodžiu sveikino: Maria Ru
dienė, BALF centro val
dybos pirmininkė, Irena
Kriaučeliūnienė, Jau nimo
Centro valdybos pirmininkė
ir šio Centro Moterų Klubo
vardu, inž. Vaclovas Mažei
ka, Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos valdybos
vardu ir fil. A. Vaitiekaičio,
iš Detroit vardu, teikdamas
sukaktuvininkui jo dovaną,
inž. Jonas Jurkūnas ALTS
Antano Juodvalkio 70-ties metų pagerbimo komitetas Valentina Mažeikienė, Rimas Gulbi
Chicagos skyriaus ir Lietu nas, Antanas Juodvalkis — sukaktuvininkas, Vida Jonušienė ir švitrius Gotceitas įteikia ju
1 V. A. Račkausko nuotr.
vių Tautinių Namų valdy biliatui pagerbimo dalyvių pasirašytą adresą.
bos vardu. Be to, inž. J. Jur
kūnas perdavė Vytauto Iz- thuania Chicagos padalinio Pranas Garšva MIC, "Drau patirtas jausmas tik vieną
bicko, JAV Lietuvių Bend valdybos vardu ir kiti, ku go” redaktorius, Lietuvos kartą gyvenime būna ir yra
ruomenės Tarybos Prezidiu rių, nepasižymėjau ... atsi Laisvės Kovotojų Sąjunga nepakartojamas. Ačiū, ačiū
visoms ir visiems .
mo vardu, Bostono neolitua prašau.
ir daug kitų.
Vida
Jonušienė,
progra

nų ir jo šeimos nuoširdžius
Išskirtiną sveikinimo žodį,
Sveikinimus sekė trumpa
mos vedėja, perskaitė svei dar daugiau — padėkos pa
sveikinimus.
meninė
programa, kurią at
Dar sveikino — dr. Gedi kintojus, atsiuntusius sa reiškimą tėvams, kaip gim
liko
neolituanės
Jūra Tautminas Balukas, Lietuvių vo sveikinimus bei linkėji dytojams, ir kaip asmenims,
vilaitė
ir
Eglė
Juodvalkė.
Fondo valdybos ir tary mus laiškais, telegramomis. išauklėjusiems lietuviais ją
Pirmoji,
pati
gitara
akom
bos vardu, įteikdamas 500 Tarp jų: Vyskupas V. Briz- ir jos brolį Uosį, pareiškė
panuodama,
padainavo
eilę
dol. čekį, Vaclovas Kleiza, gys, dr. Br. Nemickas, Dir- dukra Eglė Juodvalkė. Vi
PLB valdybos vardu, Jurgis žiai, Abraičial, Vyt. Alek- liuos, jos visd sveikinimą mūsų mėgiamų dainų, o anttroji aktoriškai paskaitė
Janušaitis, Lietuvių žurna sandriūnas, Bubliai, V. Kas- perteikti "Dirvai” vėliau.
Vytauto
Mačerni 5-ją viziją.
niūnas,
Vytautas
Gedgau

Sukaktuvininko Antano
listų Sąjungos vardu; Vy
Visų
popietės dalyvių
tautas Jasinevičius, Daina das "Dirvos” redaktorius, Juodvalkio "tikiu” ir padė
vardu
Korp!
vyr. valdybos
vos meno ansamblio vardu; Aleksas Laikūnas, "Naujo ka popietės dalyviams, svei
nariai
Valentina
Mažeikie
Linas Regis, Korp! Neo-Li sios Vilties” redaktorius, kintojams, popietės rengė
nė,
Rimas
Gulbinas
įteikė
jams buvo nuoširdi ir jaut
adresą
su
tokiu
įrašu:
riu žodžiu išsakyta. Keletas
sakinių iš jo kalbos: "Neesu
— ANTANUI JUODVAL
užsitarnavęs tokio didelio
KIUI, Tauriam lietuviui,
dėmesio, kuri parodėte Jūs
visi savo atsilankymu ar neolituanui - visuomeninin
kui ir laikraštininkui
tartu žodžiu. Esu eilinis pil
kas žmogus, neišsiskiriąs iš
Mielas Antanai,
jūsų visų, kurie bent dalį
Tavo artimieji ir drau
laisvalaikio atiduodame pa gai, sveikindami Tave, už
vergtos tėvynės laisvinimui verčiantį septyniasdešimto
ir lietuvybės išlaikymui. gimtadienio lapą, o taip pat
Mano bruzdėjimas lietuviš minintį visuomeninio darbo
koje veikloje ir spaudoje, p e n kiasdešimtmetį, mena
tėra tik maža dalis skolos, Tavo tvirtumą nuo pat vai
kurią stengiuosi grąžinti kystės einant darbingo lie
Lietuvai... Noriu pažymė tuvio keliu ir traukiančiu
Inž. K. Pociaus stalo svečiai A. Juodvalkio pagerbime.
ti, kad Korp! Neo-Lithuania kitus į draugę, gėrisi Ta
V. A. Račkausko nuotr.
mano gyvenime paliko ypa vuoju atsidavimu ir rūpes
tingą žymę, nes joje išėjau tingumu LST Korp! Neovisuomeninio darbo mokyk Lithuania veikloje, linki
lą. Tuo maloniau man, kad Tau ir Tavo šeimos nariams
ir šio nepaprasto vakaro sveikiausių ir ilgiausių me
rengėjai yra neolituanai, tų! —
vyr. valdybos nariai: Vida.
Jonušienė, Valentina Mažei
Po šios programos, popie
kienė, švytrius Gotceitas ir tės dalyviai pakviesti už
Rimas Gulbinas. Kolegei Vi kandžiui, pietums. Pietūs
dai už puikiai pravestą pro pradėti šampano taurės iš
gramą priklauso mano nuo lenkimu. šia proga kietą lie
širdžiausia kolegiška padė tuvišką žodį tarė ir pagar
ka. Atleiskite, kad atskirai bą tėvams pareiškė Uosis
neišvardinsiu visų kalbėju Juodvalkis. Beje, teko patir
sių, bet negaliu praeiti tylo ti, kad šampanas visai salei
mis pro Lietuvos gen. kon ir raguolis prie kavos bu
sulę Juoze Daužvardienę, vo Eglės ir Uosio įnašas,
kuri savo atsilankymu su pagerbiant sukaktuvininką
teikė šiam pobūviui išskir Tėvelį... Kavos metu pratinę reikšmę ... Labiausiai sidėųjo solenizanto vizitai
noriu padėkoti gyvenimo prie atskirų stalų, pokalbiai
draugei Onutei, kurios pa su jais. Trūko tokiomis pro
skatintas įsijungiau į spau gomis įprastinės dalies —
dos darbą. Jos dėmesys lie sudaužimo taurių, mat su
Antanas Juodvalkis, buvęs Korp! Neo-Lithuania tėvūnas nepriklausomoje Lietuvoje, susi tuviškai veiklai yra neat kaktuvininkas jau koks de
tinka savo buvusius juniorus, jo 70 metų sukakties pagerbime. Iš kairės: Pranas Kašiuba, Vac skiriama mano darbų da šimtmetis, kaip nevartoja
lis ... Norėčiau visus ap alkoholio, įskaitant į tai ir
lovas Mažeika, jubiliatas — tėvūnas Antanas Juodvalkis, Juozas Žvynys ir Vytautas Grinius.
f f..... .
.....
. ,,,, , , ,,, „..
V. A. Račkausko nuotr. glėbti ir išbučiuoti, nes čia vyną bei alutį...

Antanui Juodvalkiui'ne
senai suėjo 70 metų savo
amžiaus sukaktis. Korp!
Neo-Lithuania” vyriausios
valdybos nariai, išskyrus
pirmininką, atseit, patį su
kaktuvininką, ėmėsi gražios
iniciatyvos minimą sukaktį
paminėti. Taip, rugsėjo 12
d. pilnutėlė Chicagos Liet,
tautinių namų salė gražios
publikos turėjo malonią po
pietę, susitikimą su Antanu
Juodvalkiu ir jo šeima:
žmona Ona, ištverminga su
kaktuvininko raštijos maši
ninke, dukra Egle, poete ir
kultūrininke, sūnumi Uosiu,
foto menininku, prekybinin
ku bei kitais artimaisiais.
Popietės siekis — pagerbti
Antaną Juodvalkį.
Popietę, gražiu kreipiniu
į visus susirinkusius Korp!
NL valdybos vardu, pradėjo
ir darniai pravedė Vida Jo
nušienė. Drauge ji pasveiki
no Sukaktuvininką ir jo šei
mą, linkėdama ”dar ilgai
dirbti lietuvišką darbą ne
nuilstamai”. Mečys Šimkus,
buv. Korp! Neo-Lithuania
pirmininkas, pasekė Antano
Juodvalkio nueitąjį gyveni
mo kelią, išskirtinai akcen
tuodamas pastarų j ų eilės
metų platų barą mūsų pe
riodinėj spaudoj, kaip ir
daugelyje organizacijų.
Vida pirmoj u šios šven
tės kaltininko sveikintuoju
pakvietė gen. konsulę Juoze
Daužvardienę. Konsule gė
rėjosi Juodvalkiu apsispren
dimu poilsiavimo metams
persikelti ne į kokią krašto
vasarvietę, o į Marųuette
Parką... o dar daugiau
gėrėjosi Antano dideliu
atsidavimu laikraštininko
plunksnos darbui. Linkėjo
geriausios sėkmės.
Sveikintojų susidarė ilgo
kas sąrašas, todėl popietės

Lietuvis rašytojas rašąs...belgiškai
VYT. ALANTAS
Taigi, matote, Eduardas
Cinzas, gyvenąs Belgijoje,
parašė romaną ”Moną”, ku
rį mūsų kritikai recenzavo
gal geriau, kaip palankiai,
tik nepasakė, ką jis vaizduo
ja. O jis vaizduoja nuo pra
džios iki galo belgų gyveni
mą. štai knygos personažų
vardai: Vandendalis, šarlis,
Mado, žanina, Lafontas,
Garmolenas, Fina, Satyras,
Lukas, Demolenas ir t.t. ir
t.t. Iš tikrųjų sužinome, kad
tik Dogenis esąs lietuvis,
nors knygoje apie tai ne
užsiminta nė pusės žodžio,
tik recenzentai primena,
kad jis atėjęs iš Cinzo anks
čiau pasirodžiusio romano,
kad "Mona” esąs tos knygos
tęsinys. Apie Dogenį, kaip
lietuvį, ne tik neužsiminta,
bet ir jo charakteryje nie
ko lietuviško nėra: jis gali
būti bet kurios tautybės
personažas.
Vis dėlto ne menka nau
jovė, kad lietuviai rašyto
jai ima rašyti romanus ki
toms tautoms, nors dar ra
šo lietuviškai. Jei belgai
išsiverstų ’Moną” į prancū
zų kalbą, nebereikėtų nė
aiškinti, jog tai vertimas.
Mes čia, Amerikoje, gyve
nam su viršum 30 metų, bet
kol kas nė vienas lietuvis
rašytojas nesusigundė imti
šimtanuošimtinius siužetus
iš amerikiečių gyvenimo..
Būna atsitikimų, kad rašy
tojas pasirenka siužetą iš
kitos tautos gyvenimo, bet
vis vien kaip nors susieja su
sava literatūra, pav.., roma
no herojų padaro savo tau
tietį ar kaip kitaip. Cinzas

(6)
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gi subelgino savo knygą vi
su šimtu nuošimčių. Skaitai
ir galvoji: kam jis dar rašo
lietuviškai ? Ar nebūtų tiks
liau rašyti tiesiog prancū
ziškai? Gal tada ir prancū
zai juo susidomėtų?
Kita vertus, tas jo vaiz
duojamas belgų gyvenimas,
nežiūrint romano meninių
privalomų, man visai neįdo
mus. Jei aš noriu su belgais
susipažinti, aš geriau skai
tysiu belgų rašytojus.
Bet čia glūdi ir dar kur
kas gilesnė problema. Cin
zas duoda akivaizdų pavyz
dį, kaip lietuvis rašytojas
nulietuvėja, kitaip sakant,
atitrūksta nuo savo tautos
tikrovės. Kalba lietuviška,
turinys svetimas ... Joks
knygos meniškumas neišpirks ir nepaslėps tokio li
teratūrinio hibrido. Trem
ties pradžioje mes plačiai
kalbėjome apie lietuvio ra
šytojo misiją išeivijoje,
apie jo ištikimybę tautai.
Suprantu, jog sunku atsi
spirti svetimos aplinkos įta
kai, bet nemanau, kad, taip
besąlygiškai kapituliuodami
prieš svetimą kultūrą, mes
atliktume savo misiją trem
tyje kaip rašytojai.
1
Gal čia būtų ne pro šalį
prisiminti dr. Vincą Pietarį
(1850-1902), pirmojo lietu
vių istorinio romano "Algi
manto” kūrėją. Jis buvo
daktaras, visą amžių pra
leido Rusijoje, gyveno už
kampyje ir visą laiką ben
dradarbiavo dar tada drau
džiamoje lietuvių spaudoje.
Kaip jis rašė savo veikalą,

Anatolijus Kairys

VAIDILUTĖ
Dirvos konkurse
premijuota novelė
Išvydau iki šiol
nematytą vaizdą: viskas degė! Mūrai, šaligat
viai, akmenys, paminklai, stogai, medžiai...
Degė tramvajai su žmonėmis lyg žvakėmis,
raitėsi gatvėkarių bėgiai žaliomis gyvatėmis,
krito raudoni debesys, liepsnojančios baltos pa
klodės ... Aš pasileidau juodomis, dar ugnies
neužvaldytomis juostomis, kurios aiškiai išsi
skyrė iš viso degančio akiračio. Virš galvos ūžė,
po kojomis sprogo, prieš akis švietė — iš vieno
liepsnojo žemė ir dangus, žemai ir aukštai, arti
ii ujli, lyg banguojantis ugnies vandenynas ...
Aš bėgau greičiau. Girdėjau vikaro šauksr Mk pradžioje "palauk, palauk", bet aš nela
- mirti draugų nereikia. Trūko oro,
rūbai svilo, aš numečiau švarkelį. Staiga, širdies
balso sulaikyta, grįžau ieškoti vikaro, išgelbėti,
pabūti jam antra koja ir — išgirdau klaikų
riksmą: fosforo marška krito ant vikaro gal
vos ir jį apsupo. Kai liepsna nuslinko, vikaro
vietoje liko tik baltas stulpas, nedidesnis už
Loto žmonos, pavirtusios druska bėgant iš So

pasakoja jo duktė Antonija:
"Dienos metu tėvas bu
vo užimtas visokiais dar
bais, ypač ligonių lanky NUŠAUTAS RAIMUNDAS
mu ir kūrybai laiko netu
A. BUDREIKA
rėjo: rašydavo naktimis.
"Robbery, mob connection
Nubudus naktį, matyda
vau jį rašant pasilenkusį ruiled out in slaying of
prie stalo. Užpildytas la Nahant businessman” tokia
pas po lapo slinkdavo į antrašte dienraštis "Herald
šalį. Kartais jis sustoda American” aprašo apie Rai
vo rašęs, atsilošęs kėdėje, mundo A. Budreikos nušo
pažvelgdavo į kabančius vimą.
Raimundas A. Budreika,
ant sienų paveikslus, kur
buvo vaizduojama miš 39 metų amž., "Sea Breėze
kuose paskendusi Lietu Lane” popcorn mašinų pa
va, ir vėl įnikdavo rašy skirstymo bendrovės prezi
ti.. . Taip gimė didelia dentas, buvo rastas rugsė
me Lietuvos pasiilgime jo 10 ryte Paul Revere Inn
motelio kambaryje susmu
"Algimantas”.
kęs kėdėje su trijų šūvių
Pasakotoja dar primena, žaizdomis galvoje. Motelio
kaip tėvo rankraščiai pa tarnautojas įėjęs valyti
siekdavę Lietuvą .Buvę pa kambarį, radęs jį tokioje
ruošiami maisto siuntinė padėtyje negyvą.
liai. Į pyragus būdavę "įke
Revere policijos detekty
pami” ir tėvo rankraščiai. vas Joseph Marshall sakąs,
Taip buvęs pasiųstas ir "Al rašo laikraštis, jog Budrei
gimantas”. ("Mūsų Kelias”, ka išvykdamas iš namų, pa
1946. III. 28).
likęs žmonai raštelį, kad jis
Taigi, tėvynės ilgesys pa biznio reikalais vykstąs į
gimdė pirmąjį lietuvių isto Revere ir būsiąs Paul Re
rinį romaną, o, rodos, sąly vere motelyje. Kai namuose
gos Pietariui buvo labai pa vakare jo nesulaukę, žmona
lankios imti vaizduoti rusų pradėjusi Skambinti į mo
gyvenimą: visa aplinka bu telį ir teirautis. Jai buvę at
vo rusiška, žmona rusė, visi sakyta, kad motelyje Bud
penki jo vaikai, išskyrus reika nėra užregistruotas.
Antoniją, nuėjo su rusais, Kai po kelių skabinimų jo
bet, anot dukters, jį, kaip nerado, pranešė policijai.
lietuvį, išgelbėjęs tėvynės Policijos detektyvas sakąs,
ilgesys. Pietaris, pasimetęs jog R. Budreika buvęs šva
Rusijos gilumoje, nekapitu rus prekybininkas ir sėk
liavo kaip lietuvis, visą lai mingas "prosperous” ir ne
ką rašė lietuvių spaudai, turėjęs jokių ryšių su "unparašė savo pagarsėjusį
derworld”, nes jo kišenėje
romaną, kitaip sakant, liko
buvę rasta gerokai pinigų
ištikimas savo tautai iki ii- jie nebuvę paimti. Kam
mirties.
barys, kuriame Budreikos
lavonas buvo rastas, užre
gistruotas "Don Martin
Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ
vardu iš Queens, New York,
bet tai esanti "phony
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domos. Mane sukaustė baimė; aš palindau po
sienos, prie kurios buvau prisišliejusi, griuvė
siais, niekur nebeieškojau išsigelbėjimo. Atsi
peikėjau gal po dienos, kažkokiu stebuklingu
būdu išlikau gyva. O miestas vis degė, dangus
tebebuvo padūmavęs, oras dvokė siera, skrudi
nama mėsa, žmogaus... Kilau ir ėjau, be pro
to, be jausmo, iki išėjau už miesto, iki mane
priglaudusių namų. Buvau pragare. Nemanau,
kad Dievo sukurtasis būtų karštesnis ar bai
sesnis.
Vaidilutės burna išdžiūvo, pavargo. Ji atsi
rėmė pagalvėlio ir tyliai ilsėjosi. Drezdeno tra
gediją aš žinojau, tiesa, ne iš pirmųjų lūpų.
Vikaro mirtis manęs nesujaudino — degė ak
menys ir žmonės, degė kaltas ir nekaltas, my
limas ir nekenčiamas. Vienuolės patirtis mažai
skiriasi nuo nevienuolės patirties karo sūku
riuose. Klausimas už ką Dievas baudžia žmo
niją — šimtaprasmis, ne mirtingiesiems atsa
kyti, teosofinės kilmės. Aš nekeliu problemų,
kurioms nėra atsakymų, nesirūpinu Dievo bu
vimu ar nebuvimu, nei kalte ar bausme, nei
meile ar kančia, ar gyvenimo prasme. Už ką,
už ką, kodėl, kodėl? Ne mano kviečiai, ne mano
žvirbliai. Man linksma, man gera, aš noriu
gyventi — to ir gana! Minutės laimė yra didelė
laimė! Jei gyvenimas iliuzija, tai kodėl nepasi
naudoti svajonėmis, kurios iliuzijai suteikia
realybės akimirką?
Buvau aiškiai girtokas, nesumojau kaip
reaguoti: nustebti, paguosti ar ciniškai nukikenti. Romantikė ji. Gyvenimą pažįsta, bet ne
kritiška, per rimta, per subjektyvi, be tvirto
pagrindo. Moteris, pagalvojau, kaip vyšnios ša
ka su išsirpusiomis uogomis — didžiuojasi savo

name”. Ir kas tai padaręs,
jo nužudymas buvęs gero
kai iš anksto suplanuotas.
Palaidotas iš šv. Teresės
bažnyčios šv. Juozapo kapi
nėse.
šią baisią mirtį labai iš
gyvena jo žmona Ona, jo tė
vai inž. Romas Budreika,
prof. Janina Budreikienė,
brolis Edvardas, Amerikos
laivyno karininkas, ir brolis
Tomas tik šį pavasarį bai
gęs prekybinio laivyno aka
demiją, o taip pat visi lie
tuviai.
(pž)

PARENGIMAI

• Lituanistinės mokyklos
tėvų komiteto rengiamas
balius rugsėjo 25 d. South
Bostono Lietuvių Piliečių
Draugijos salėje.
• Laisvės Varpo kultūri
nis vakaras įvyks spalio 10
d. 3 vai. p. p. So. Bostono
Lietuvių Piliečių Draugijos
salėje. Programoje: rašyto
jai Bronys Raila, Antanas
Gustaitis ir solistė Marytė
Bizinkauskaitė.
• šv. Petro parapijos mi
sijos spalio 17 d.
• šv. Petro parapijos re
liginis koncertą bažnyčioje
lapkričio 7 d.
• šv. Petro parapijos bazaras lapkričio-1 d. So. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos salėje.
• Lietuvos kariuomenės
šventės minėjimas lapkričio
21 d. So. Bostono Lietuvių
Piliečių Draugijos salėje.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
D I R V O Š
PRENUMERATĄ

vaisiais, o pyksta ant alkanų paukščių... Aš
irgi buvau mirties pavojuose, turėčiau ką pa
pasakoti, bet ar tai naujametinės nakties me
džiaga, ugnies ir vyno dispozicijoje ...
Jos stiklas vėl tuščias. Aš nesiūliau dau
giau. Ko gero rytoj priekaištaus, kad nugir
džiau. Tegu įsipilia savo ranka, jei trokšta.
Mano įkarštis atleido raumenis dėl per ilgo pa
sakojimo, gal sustingimo nejudant. Pažvelgiau
į laikrodį — be penkiolikos dvylika. Ir entuziaz
mas palindo po kilimu. Sėdėjau apatiškas bet
kokiam veiksmui. Tuo metu Vaidilutė, lyg skai
tydama mano kaktoje raštą, prislinko arčiau ir
pripylė abi taures. Tai buvo ne vynas, o litur
ginis varpelis, pažadinęs mane atsiklaupti ir
nusilenkti prisikėlimo muzikai.
Išgėrėme iki dugno, kodėl ne, jau įpratę.
Aš dar sakau — gerkim, paaiškės visos gyve
nimo paslaptys, paskutinės karo metų minutės,
buvome ir mes dalyviai, ne taip jau pasyvūs,
vyno laše gali pasirodyti išminties substancija,
kodėl nepasinaudoti... Ir vėl iki dugno! Ska
nu...
— Ar svaigus mano alsavimas?
— Alkoholis ...
Kartojome kartojimą. Ir vėl. Ir dar. Vieną
taurę po kitos, vieną butelį po kito — iki dug
no! Už praeitį, už dabartį, už ateitį. (Ji nusi
kvatojo, priminus ateitį). Labai kilnu. Svaigsta
mano galva, svaigsta jos — tokia naktis ... Aš
mečiau taurę į žaizdrą, pasigirdo dūžtančio
stiklo dzinglučiai. Ji pasekė mane, tačiau jos
stiklas pataikė į židinio apsaugos tinklelį, šu
kės pasipylė be triukšmo. Keliame naujus. Lai
krodis rodo lygiai dvylikta. Nauji metai! liūtė
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PHILADELPHIJOS LIETUVIAI
LIETUVIŲ DIENA —
PIKNIKAS
Šiais metais ruošta Lietu
vių Namų tradicinė 6-oji
Lietuvių Diena — piknikas
vyko š. m. rugsėjo 12 d.
gražiame Philadelphijos pa
kraštyje esančiame "Polankos” parke — 3258 Knights
Rd. Tą dieną oras pasitai
kė ypatingai gražus, todėl
nemažas žmonių būrys su
važiavo atsisveikinti su pra
ėjusia vasara ir pasidžiaug
ti gražiu rudens oru. Matėsi
atvykusių svečių ir iš toliau,
kaip New Yorko, piet. New
Jersey, Delaware valstijų
bei Pennsvlvanijos anglia
kasių rajono. Susitiko ne
maža senai matytų bičiulių,
atgaivintos seno pažintys ir
draugystė, bei pasikeista
nuomonėmis. Atvyko ir abu
šv. Andriejaus parapijos ku
nigai, nemaža Lietuvių Na
mų steigėjų bei aktyvių na
rių. Didelė maloni staigme
na buvo — atsilankymas p.
Šalinskienės iš New Yorko,
kuri kitais metais pažadėjo
atvykti ne viena, bet ir at
sivežti visą autobusą svečių.
Tas faktas ypatingai malo
niai rengėjų buvo priimtas.
Ateityje turėtumėm pana
šiomis progomis vieni kitus
aplankyti.
Gegužinė buvo pąvairinta
"Vakarinės” veteranų tau
tinių šokių grupės, vad. K.z
Razgaičio, pravestos tinkli
nio ir šokių varžybos, kurių
laimėtojai buvo apdovanoti
atitinkamomis dovanomis.
Norintieji galėjo įsigyti
gintarinių papuošalų, audi
nių bei. medžio dirbinių.
Veikė turtinga loterija,
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kuri Lietuvių Namas davė
gražaus pelno. Stambiausi
laimėjimą — spalvotą 19”
televiziją laimėjo buvęs il
gametis Lietuvių Namų iždinikas J. Green, gi dviratį
— Fab. Jankauskas. Be
aukščiau išvardintų buvo
dar ir smulkesnių laimėji
mų.
Grojant geram orkestrui
smagiai pasišokta, pasi
linksminta. Temstant visi
skirstėsi namo gerokai pa
vargę, tačiau pilni įspūdžių,
patirtų gegužinėje, šiais
metais gegužinė žmonių
skaičiumi buvo kiek ir ma
žesnė už pereitų metų, ta
čiau nuotaika ir tvarka bu
vo verta dėmesio.
Tat iki pasimatymo 1983
m. Lietuvių Dienoje.
LIETUVIŲ NAMAI
ŠVENČIA 75 METŲ
JUBILIEJŲ

Philadelphijoj turime tik
kelias lietuvių institucijas,
kurios gali pasididžiuoti il
ga savo veikla — tai kelios
tebeveikiančios lietuvių pa
rapijos, Lietuvių Bankas —
Liberty Federation & Loan
Assn. ir Lietuvių Namai. Ta
Proga Lietuvių Namai savo
veiklos 75 metų sukakčiai
atžymėti — š. m. spalio 9 d.
7 vai. vakaro Lietuvių Na
muose — 2715 E. Allegheny
Avė rengia minėjimą-banketą su šokiais ir menine
programa, kurioje dalyvau
ja smuikininkė Br. Pumpolytė-Kasinskienė ii* jos vy
ras kompozitorius J. Kasinskas
Ta proga yra išleistas
spec. leidinys su išsamia

sustingo,- lyg būtų sustojusi ant prarajos kraš
to ir svarsčiusi — pulti ar ne? Depresija? Ga
limas daiktas, to laukiau. Ji nepajudėjo mano
pusėn, aš nepajudėjau jos, svaigulys nugink
lavo abu — galėjome kalbėti, bet nebegalėjome
veikti, pakelti galvų, tuo labiau rankų. liūtės
akyse aš mačiau skausmą ir keistą nusivilimą,
lyg ir atsisveikinimą, o ką pats jaučiau — pasa
kyti negalėčiau.
— Mylėti, mylėti, aš noriu mylėti... —
girdėjau jos drebantį, kone verkiantį balsą, lyg
bijantį netekti to, ko niekada ji neturėjo —
mylimojo. — Mylėti, mylėti, labai mylėti...
Bet ne man, ne man, ne man ...
Ji atkrito, jos galva pataikė ant tigro gal
vos. Alkoholis ir mane išvedė iš rikiuotės, nu
ėmė lepus bejėgiškumas, žiūrėjau į mergaitę ir
mąsčiau apie meilę, kurios ilgisi kiekviena lai
minga siela. Bet kas ji yra, ta meilė? Ar kiek
vienam ji atneša laimę, suteikia džiaugsmą?
Ar ji amžinybė ar kasdienybė? Pasotinti išal
kusį, pagirdyti ištroškusį... O tada? Atlikusi,
kas jai skirta, palieka ir eina ieškoti naujos
aukos dūžtančių dienų stikluose ... Kartus ar
saldus vanduo, švarus ar drumstas, šiltas ar
šaltas — kelionė sraunia meilės upe į... neži
nią? Dvasinė ar fizinė manifestacija, ar abi
kartu, užpildyti tuštumą, patenkinti dvasios al
kį — jau mėlyną paukštį radau ... Iš meilės
(vienai) tuokiasi, iš meilės (kitai) skiriasi, iš
meilės skandinasi, iš meilės įveikia kalnus ir
upes... O, štai kas... Meilė yra botagas, sti
lizuotas rimbas — į mirtį arba į gyvenimą —
pasirink ... Duokite meilės sekundę, duokite
pajusti meilės rimbą, smūgį į pačią širdį, karkit, skandinkit, bet neatimkit meilės, neatimkit

Lietuvių Namų istorija, pa
įvairinta nuotraukomis. Tuo
pačiu laiku yra organizuo
jama meno paroda, šiai
šventei pravesti yra suda
rytas specialus komitetas,
kuriam vadovauja Kęstutis
Dainora. Norintieji minėta
me bankete dalyvauti, bilie
tų reikalais prašomi skubos
keliu kreiptis pas patį p K.
Dainorą, Lietuvių Namų
Tarybos ir Valdybos narius,
Šv. Andriejaus parapijos
kleboną bei pas atskirus
platintojus.

★

Buvęs ilgametis Lietuvių
Namų valdybos pirmininkas
ir Lietuvių Namų veiklos
atgaivintojas ir jos puose
lėtojas Vincas šalčiūnas su
ponia išvyksta iš Philadel
phijos į saulėtą Floridą.
Ta proga Lietuvių Namai
ruošia jiems išleistuves š.
m spalio 16 d. 6 vai vakaro
Lietuvių Namuose.
Norintieji išleistuvėse-va.
karienėje dalyvauti, esant
ribotam bilietų skaičiui,
prašom iki spalio 10 užsi
registruoti ir įsigyti bilie
tus pas Lietuvių Namų val
dybos narius.
A. Mateika

DAILĖS KURINIŲ
PARODA
Ištuštėjus pajūriams, pa
ežerėms, vėsuma dvelkusiams kalnams, pasibaigus
kelionėms, atžalynui susi
bėgus į mokyklas, dėka lie
tuvybės ir tautinės kultū
ros puoselėtojų, mūsų kolo
nijoj vėl prasidėjo įvairių
renginių ruošimo įkarštis.
Jų tarpe žymią vietą užims
Lietuvių dailės institutoPhiladelphijos skyriaus ruo
šiama plačios apimties dai

lės kūrinių paroda, kuri
įvyks Lietuvių namų Čiur
lionio salėje, 2715 E. Alle
gheny Avė., Philadelphijoj,
rugsėjo 25-26 d. d., šešta
dienį ir sekmadienį.
Į parodą su kilimais, ta
pyba, lietuviškomis lėlėmis
atvyks plačiai išgarsėjusi,
daugelį parodų turėjusi, kanadiškė dail. Anastazija Ta
mošaitienė. Be to, ji atsiveš
didelį skaičių 12-kos talen
tingų mokinių įvairių rū
šių juostų, paskirų Lietuvos
sričių išeiginių priejuosčių
tautinių drabužių.
Torontiškė Birutė M.
Bartraks, studijavusi socio
logiją York universitete ir
George Brauh kolegijoj,
Kanadoje, vėliau susidomė
jusi keramika bei gintaroaukso papuošalų gamyba,
šioje srityje gilinusi žinias
įvairiuose kursuose bei pas
privačius mokytojus, atveš
gintaro-aukso papuošalus ir
pritaikomosios keramikos,
papuoštos tautiniai moty
vais, darbus. Savo kūrinių
parodas B. M. Bartraks tu
rėjo pas lietuvius, latvius,
kana diečius Rįontrealyje,
Toronte, Hamiltone, New
Yorke ir kitur. Pabaltiečių
moterų lygos 30-ties metų
gyvavimo proga ji sukūrė
Kanados ministerei Flora
Magdonald menišką dovaną.
Bostoniškis dail. Norber
tas Lingertaitis eksponuos
lietuviškoje dvasioje sukur
tus gintaro ir sidabro pa
puošalus šioje srityje jis
darbuojasi jau 12-ti metai.
Anot vieno Lingertaičio
darbų vertintojo, jo savitus
papuošalus nešioja moterys,
Kalifornijoj, Floridoj, De
troite, Chicagoje, Kanado
je, Australijoj ir net Lietu
voje. Lingertaitis yra bai

širdies iš širdies, žmogaus iš žmogaus, manęs
iš manęs ...
6.
Po kiek laiko aš pajutau stuktelėjimu į
mano koją — tyčia ar netyčia — nesusigaudžiau. Ir nubudau. Miegota, žvilgsniu suieško
jau liūtę. Ji gulėjo nugara į mane, susirietusi,
jos kūnas smarkiai virpėjo — nuo šalčio ar
vyno, spėjau, nes išgėrė nemažiau už mane,
židinys užgesęs, languose aušros brėkšmė. Ant
mažojo staliuko prie lango, aš pastebėjau Vai
dilutės rankinuką — atidarytas, o buvo prie
jos kelių, gerai menu. Ir stiklinė vandens. Jos
būta atsikėlusios. Kodėl? Tuo metu ji nusipurtė,
išsitiesė ir vėl susirietė lyg mėšlungio trau
koma, ėmė aikšioti, vos girdimai unkšti...
Atsargiai pažiūrėjau į jos veidą, galvą pa
sukęs. žaisdamas pabučiavau jos ausį, paglos
čiau kasas .Tegu sapnuoja, tegu išsiblaivo. Tik
dabar pastebėjau žalių putų lašus, einančius iš
jos burnos. Atverčiau, smarkiai išsigandęs. Vai
dilutės akys balavo, kūnas trūkčiojo lyg nusi
baigdamas. Kas jai?
' Girtumas bematant išgaravo. Atvyko nusi
nuodyti? Kodėl į kalnus, šią naktį, kodėl da
bar? O gal tik apsinuodijusi? žuvimi, vynu,
smalkėmis iš žaizdro? Jei žuvimi, vynu ar smal
kėmis — aš irgi būčiau neatbudęs. Kambaryje
tvanku, taip. Iki galo atidariau abu langus. Pa
pūtė šaltas kalnų oras, gaivi dvelkmė. Palie
čiau jo sranką — pulsas yra, vos jaučiamas.
Rankinuke, ant pirštinaičių, pastebėjau juodą
buteliuką — nuodai. Įleidau į savo kišenę. Savi
žudybė! Ne, nelaikąs ieškoti priežasčių ar klau
sinėti — ir be to viskas aišku — reikia gelbėti.
Ir skubiai.

gęs Vesper George School
of Arts.
Parodos atidarymas vyks
rugsėjo 25, šeštadienį, 7
vai. vak. Ją apžiūrėjus, 8:30
vai. bus rodomas naujas
Lietuvių tautodailės insti
tuto Kanadoje pagamintas
Tamošaiienės dailiojo audi
mo — "Lithuanian Textile
Art” — filmas, kuris yra
muzikinis, įkalbėtas lietu
viškai ir tęsis 55 min. Sek
madienį paroda bus galima
lankyti nuo 12 vai. iki 4
vai. p. p. Filmo rodymas
prasidės 2 vai. p. p.
Po filmo bus pravesta lo
terija, kurioje, turintieji
bilietus, galės laimėti dail.
Antano Tamošaičio, Anas
tazijos Tamošaitienės, Ro
mo Viesulo ir šiaudinukų
menininkės Aldonos Saimaniukienės paveikslus. Atsi
lankiusieji bus vaišinami
punšu, kava ir kitais skanu
mynais.
Tokios didžiules apimties
paroda pas mus yra pirmu
tinė ir viliamasi, kad jai
bus parodytas deramas dė
mesys.
(bv)
SISTERS OF THE RESURRECTION
<CR> NEW
York F.astern Province.
Provincial House: Mt. St. Joseph,
Castleton-on-Hudso, M. Y.
12033.
Apostolic Work: I Aspiracy,
1 Postulancy, 1 Novitiate, 10 Elemcntary schools, 1 High School (Archdiocesan) for giria, 2 Ręst Horoe-s,
12 Christian Doctrinc programa, Nursing, Geriatric Care, other vvorks as
the need arises.
Represented in the Archdiocese of
New York and in the Dioccses of
Albany, Ogdensburg, Eridgeport and
Trenton.
Vocation Directress: Sister Robert
Ann, C. R., Mt. St. Joseph, Castletonon-Hudson, New York 12033,. 518732-4142 or 732-2226.
(35-36)

PRESSMAN
ENGRAVING DIE
STAMPING
Atlanta
Engraving-Printing
Firm, establlshea 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 eaulpment. WTII expect
excellenf quality in custom deslgn and standard work. Call
Talmadge F. Dlckson. Oickson's
Inc. 404-352-3110 or 800-241-4811

Prie lovos stovėjo šalto vandens ąsotis. Ištriniau jos smilkinius, veidą, rankas, atsegiojau
sagas, patraukiau prie atidaryto lango, žaibu
nusiritau laiptais ir pasibeldžiau į bavarės mie
gamąjį. Sakau užsimiegojusiai ir nemažiau iš
sigandusiai šeimininkei: mano "žmona” blogai
pasijautė, nežinau nuo ko. Gavau butelį geltonos
rūgšties, žmogus greit atsigaunąs, duos kitą,
jei bus maža. Suverčiau visą stiklinę. Vėl prausiau, vėl šaldžiau, tryniau, gaivinau kaip išma
nydamas, tačiau liūtė dar vis be sąmonės. Bū
damas desperacijoj, pirštais pakutenau gerklę
— ji ėmė vemti ir išvėmė visa, ką buvo paėmu
si. Kiek palaukęs, vėl sugirdžiau stiklinę gel
tonosios rūgšties.
Šviesa beldėsi į langus, beldėsi gyvybė į
Vaidilutės akis. Ji atsimerkė ir apžvelgė mane
ir kambarį negyvu žvilgsniu. Nesuvokė, kas
atsitiko, pabandė kažką sakyti, aš nesupratau.
Nekalbinau, nes buvau kažkur skaitęs, kad "iš
mirties” atgautieji nereiškia dėkingumo, vei
kiau nepasitenkinimą. Bus laiko tokiai filosofi
jai. Dabar aš turėjau grąžinti jos sielai kūną,
o kūnui — gyvybę.
Nišoje atidariau drabužinę ir nieko nesa
kęs aprengiau ją šiltu megstuku, pačiūžiniais
batais ir kelnėmis, kailinėmis pirštinėmis, ap
sukau kaklą vilnoniu šalių — tik plaukai liko
atviri sniegui ir vėjui. Ji manė, greičiausiai,
kad mes išvažiuojame, todėl nesipriešino. Pats
save aš aptempau bavariška slidinėtojų uni
forma, trumpais kailinukais. Atsargiai vedžiau
laiptais žemyn. Ji sunkiai vilko kojas, prisilai
kydama daiktų. Praėjo gerų dešimt minučių iki
nusileidome iš antro aukšto iki paskutinio laip(Nukelta į 10 psl.)
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LIETUVIU EV. REFORMATŲ SYNODAS
šių metų vasarą Chicago
je įvyko metinis liet, evan
gelikų reformatų synodas
arba suvažiavimas.
Synodo vadovybėn buvo
išrinkti: direktorium —
kurat. J. Kutra, cenzorium
— kun. P. Dilys, į sekreto
riatą — kurat. Erika D.
Brooks ir kun. E. Gerulis.
Rezoliucijų ir mandatų komisijon — kuratoriai St.
Dagys, H. J. Dilienė ir P.
Variakojis. Dalyvavo dva
sininkai : Bažnyčios Gene
ralinis Superintendentas St.
Neimanas, Supt. P. Dilys ir
E. Gerulis.
Suvažiavimas išklausė
įdomios kun. P. Dilio pa
skaitos "Mūsų Bažnyčia
Lietuvoje”. Kaip galima nu
manyti, per paskutinius de
šimtmečius daug kas išsi
skyrė su šiuo pasauliu. Pa
saulinio karo pasėkoje į Va
karus pasitraukė 8 kunigai
ir gausus būrys kuratorių
ir narių. Naują prieauglį
komunistinės priespaudos
atmosferoje sunku gauti.
Nelengva ten vesti bažnyti
nį gyvenimą — o dar yra
sunkiau gauti tikslių žinių.
Tačiau džiugu konstatuoti,
kad Bažnyčia gyvuoja ir
veikia. Iš buvusių 1940 m.
7 parapijų, 12 kunigų, ne
toli 100 kuratorių ir apie

15,000 parapijiečių, išliko
gal 12,000 parapijiečių ir la
bai sumažėjęs kuratorių
skaičius. Tebėra tik vienas
kunigas, nesenai ordinuotas
P. Čepas Biržuose, apie ką
ir spiečiasi visa veikla. Yra
penkios parapijos, visos
Biržų apylinkėse. Mūsų my
lima ir graži Vilniaus baž
nyčia paversta kinoteatro
sale. Biržų bažnyčia naudo
jama pamaldoms. Ten nese
nai vykę remontai, ypač nuo
karo nukentėjusiam bokšte.
Po ilgų metų buvo leista
svečiui iš užsienio apsilan
kyti Biržuose. Šių metų pa
vasarį ten nuvyko Vengri
jos reformatų vyskupas ir
parvežė kiek žinių.
Iš kitų pranešimų matyti,
kad Synodo vykdomasis or
ganas — Kolegija — vado
vaujant prezidentui M. Tamulėnui, sumaniai veda rei
kalus. Bažnyčios finansai
yra gerame stovyje. Redak
toriaus kurat. P. Bružo prie
žiūroje, tvarkingai leidžia
mas žurnalas MŪSŲ SPAR
NAI (ir kas lietuvių spau
doje reta, išeina be nuo
stolių). Buvo pranešta apie
Devenių Kultūrinį Fondą ir
jo leidinius. Fondas, įsteig
tas A. A. kurat. Dr. M. Devenio ir jo šeimos, netru
kus žada išleisti biržiečio

pulk. M. Karašos atsimini
mus. Buvo rinkimai į nau
ją 1982-85 m. Kolegijos ir
Revizijos Komisijos Kaden
ciją. Sudėty liko maždaug
tie patys, tik į Kolegiją Įėjo
nauja reikalų vedėja E. D.
Brooks.
Toliau dvasininkai prane
šė apie savo veiklą ir apie
paskirų parapijų gyvenimą.
Nesant pakankamam skai
čiui kunigų, esamiems ten
ka važinėti (kartais laiki
nai apsigyventi) tolimose
vietovėse, nepaisant am
žiaus ir sveikatos.

Kun. A. Trakis trumpai
apibūdino Liet. Evangelikų
Tarybos veiklą ir planuoja
mą 1983 metams Martyno
Liuterio sukakties minėji
mą. Kun. P. Dilys, kaip eku
meninės veiklos vadovas,
referavo apie santykius su
kitomis (protestantų ar ka
talikų) konfesijomis.
Sekė diskusijos. Ligi vė
laus vakaro kalbėta tokio
mis temomis, kaip sustipri
nimas evangeliškos spau
dos, kultūrinės ir dvasinės
veiklos pagyvinimas, naujų
kunigų paruošimas. Pasiro
do, kad keli liet, jaunuoliai
studijuoja evangelikų teo
logiją Europoje.
Kitą rytą — sekmadienį,
visi trys kunigai pravedė
įspūdingas synodines pa
maldas gražių gėlių išpuoš

toje bažnyčioje. Sekė ska čiais metais ir vėl susitiks
nūs pietūs. Prie gausiai Mo tokioje pat pakilioje ii' dar
terų Draugijos apkrautų bingoje nuotaikoje.
Hypatia Yčaitė-Petkus
stalų visi dalinosi įspū
džiais, šnekėjosi apie pra
eitį ir dabartį, apie esan
Skaitykit ir platinkit
čius ir nesančius. Išsiskirstė
DIRVĄ
reikšdami viltį, kad ateinan

MATAS & TURNER
REALTY
501 E. 185 ST., EUCLID, OHIO 44119
486-2530
RITA MATAS — G.R.I. — BROKER
DALIA KASULAITIS
ALGIS MATAS
DALIA ŠIRVAITIS
PETRAS MATAS
ANTANAS KALVAITIS
PATRICIA SAJOVEC
JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas.

PRAYER IS THE GREATEST
POWER ON EARTH
The daily life of the Nuns revolves around the Mass,
the Divine Office, Perpetual Adoration of the Blessed
Sacrament, and manual labor, in keeping with the
monastic tradition of the Church.
PHONE 513-321-2988
CLO1STERED DOM1NICAN NUNS
3020 ERIE AVĖ.,
MONASTERY OF THE HOLY NAME
CINTI., OH. 45208
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(Atkelta iš 9 psl.)
telio jau lauke. Durys buvo neužrakytos —
niekas negirdėjo, niekas nesulaikė.
Pirma gyvybės žymė, kurią mes pamatė
me, buvo kraliko pėdos. Gražiai nušoliuota švie
žiu sniegu. Kodėl nepradėti kraliko pėdom nau
jai rasto gyvenimo, nepasinaudoti jo pramin
tu takeliu? Aš ir pasukau tomis pėdomis, visa
jėga tempdamas savo liūtę.
— Pėdos! — šūktelėjau ausin.
Ji žvilgtelėjo į mane. Pėdų, žinoma, ne
matė, nes galva atlošta, kojos svetimos, tebėra'
vieno kaulo. Sakau, gali būti kiškio, gali būti
kraliko ar kurio kito kalnų žvėrelio, linksmai
šokančio džiaugsmu sulaukus naujų metų pir
mosios dienos. Kalnų sniegas purus, nesusižeisi,
sulenk kelius, jokio vėjelio, alsuok, gerk kalnų
šaltą spiritą, šalta, bet šaltis be vėjo ne šaldo,
o gaivina. Akyse šviesu, aš vėl šūktelėjau be
veik į ausį:
— Šios pėdos tau, Hute!
Ji neatsakė. Tau, žinoma, kas kitam. Kiš
kutis, nujausdamas, kad mes išėję pasidžiaugti
pirmąją šių metų diena, pamatysime jo pėdas
ir patrauksime per sniegą į kalnus ,kaip ir jis,
nesitverdami džiaugsmu. Tai yra gyvybė, o
kiekviena gyvybė — jau laimė. Ir labai reta
laimė, nenuperkama už jokius pinigus.
Mes sunkesni už prieš mus nubėgusį, todėl
klimpome į sniegą, į pusnis. liūtė tvirtai įsiki
busi, bijo nugrimsti, aš jaučiu jos rankų grįž
tančią jėgą. Tai ženklas, kad ji atgyja, noriai
dalyvauja pasivaikščiojime. Kopėme vis aukš
čiau ir aukščiau, kraliko pėdos dingo, mes atsi
radome plyname sniego plote — ir staiga pa
sinėrėme iki kaklo! Vaidilutė nusigandusi rik
telėjo, aš kibau ją traukti iš kažkokio tarpek
lio, dėjau rimtas pastangas, bet iš tikro murgdžiau gilyn, nenorėjau greit išsiristi, leidau jai
pačiai pasidarbuoti gryname ore. Paėjęs, aš
įpuoliau kiton pusnin, tyčia, šaukiau, tiesiau į
ją rankas, o kai padavė — įtraukiau ir ją —
ir vėl darbavomės, kapstėmės, kol pagaliau išsikapstėme sušilę, giliai alsuodami. Ji pagrasė
pirštu — suprato, kad žaidžiu. Jos veidas tebe
buvo liūdnas, tačiau lūpose jau skleidėsi gaivi
šypsena.
.
,
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Besikapstydami sniege mes nušvarinom
sos, nuo gaivaus oro! Naujų metų proga, Ilut,
uolos briauną ir atsisėdome pailsėti. Aš. įkišau
aš tau atiduodu uolas ir kalnus, šaltį ir sniegą,
ranką į bavaro striukę ir kišenėje užčiupau
ir žydintį edelveisą! Tau — iš meilės...
Vaidilutė tylėjo.
kažką sausa. Pavirtau į šoną ir pažiūrėjau,
liūtei nematant — tai buvo sudžiūvęs edel
Šuniuku nusiritau nuo uoliukės ,tvėriau ją
veisas, tačiau žiedas dai- nenuvytęs. Nenuo
už kojų ir verčiausi kūliais į pakalnę, sukda
stabu kalnuose rasti edelveisą, bet rasti žiemą
mas ir ją kartu, pagautas beviltiško pašėlimo,
ir po sniegu — pasitaiko retai, laikoma pasa
gyvybės kvaitulio. Vaidilutė priešinosi, bet pus
kiška laime. Aš pasilenkiau ir neva nuskyniau
nis ne virvė — ir aš panėriau sniegan ją visą,
nuo uolos, iš po sniego, tada iškėliau "radinį”
paskui ištraukiau, paskui ištrinau veidą sniego
prieš Vaidilutės akis — edelveisas!
gniužulu, vėl panėriau, išvoliojau, tada užkėliau
ir pasodinau ant kitos uolos pačios viršū
— Tau, Hute, prašau.
nės. Buvome uždusę ir išprakaitavę, mūsų vei
Ir prisegiau prie atlapo, prie pat jos šilto,
duose žydėjo balsvi edelveisai.
kaklo. Jos skruostai jau degė, veidą spalvino
Aš tylėjau girą minutę nusisukęs, leidau
rausvos rytmečio varsos. Jis vis tylėjo tik akys
jai atsikvėpti, žiūrėjau į tolį, traukiau į plau
nešė džiugų šviesos atgimimą.
— Mums sekasi, Ilut, — kalbinau ją pa čius gaivią vėsą. Staiga Vaidilutė sugriebė ma
no ranką ir ją, lyg duktė tėvui, pabučiavo. Aš
kilia gaida, — mums labai sekasi. Edelveisas
buvau
pritrenktas, kurį laiką negalėjau ištarti
— laimė! O rasti jį naujų metų dieną — dvi
žodžio,
sakytum gavęs širdies smūgį, tokį smū
guba laimė! Jis užaugo ir pražydo tau. Tau
gį,
nuo
kurio ne mirštama, o atsigaunama. Pa
vienai, įsivaizduok! Tai yra dovana už laimingą
žiūrėjau
į ją ir pamačiau — ji verkė. Atviro
naktį kalnuose.
Vaidilutė žvilgčiojo į mane, lyg vogčiom, mis akimis, vos sulaikydama garsą — be ma
lėtai kilnodama akių vokus. Kaip ji suprato žiausios gėdos jausmo įsmeigusi akis į mane.
"laimingą naktį” ar nesuprato visai, galėjau Atsiprašanti ir dėkinga siela, nugalėjus mirtį.
Ir tuo laiku, iš už didelės uolos, dengian
įspėti, o man pačiam "laiminga naktis” reiškė
čios
visą horizontą, ėmė kilti pirmieji saulės
spyrį į koją — kitaip aš būčiau nenubudęs ir
spinduliai,
lyg auksinės ietys, o po minutės
jos mirties šmėkla būtų mane kankinusi iki
pasirodė
ir
ugninis
diskas — tekėjo saulė! Vais
paskutinio išsikvėpimo.
ki,
liepsnojanti
kalnų
saulė, šviesus išganymas
— Ar šis edelveisas nepražydo specialiai
ne
vien
šiam
viešbutėliui
ir kalnams, bet ir
tau?
Deja, žodžio neištraukiau nors labai norė visam pasauliui.
— Hute! Saulė teka!
jau, kad prakalbėtų. O mane kaip tyčia užsėdo
— Matau ...
plepėjimo manija, žodžiu skamba grąžinti visa,
— Kam ji teka? Tokia didelė, tokia graži!
ką ji prarado, būtent — norą gyventi!
Gyva
ir karšta, mylinti visą žemę! Ji kyla tau,
— Ar ne taip, Hut? Ar tu matei pražydusį
Hute,
ji tau ...
edelveisą šituo laiku? Aš nemačiau. Ant uolos,
Aš
sugriebiau jos šilitą ranką ir spustelė
po sniegu, pačiame viduržiemyje! O kaip sma
gu ! Oras kaip vynas! Kaip miela alsuoti, jausti, jau, ji nubraukė ašaras pirmąja naujų metų
gyventi! Oras kaip žiedas! Gyventi, gyventi! šypsena, kokios jos veide aš iki šiol nebuvau
Oras kaip stebuklingas vanduo — įkvėpk ir matęs, ir tarė;
— Abiem.
tavo siela bus nesužeidžiama! Aš alpstu iš lai
— Abiem, — aš pakartojau.
mės gyventi! Palaimintas šaltis! Ir kalnai, ir
Tai buvo vienintelis žodis, kuri ji ištarė,
šviesa, ir sniegas ir noras gyventi — palaimin
tačiau
šio vieno žodžio užteko visam mudviejų
tas! Ir visa tai, Hute, tau! Tau — šiltai apsi
rengusiai, daug žinančiai, daug iškentusiai, žiū gyvenimui.
(Pabaiga)
rėk — akys raibsta! Nuo balto sniego, nuo švie-
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BALTIMORES LIETUVIAI
VASARĄ PALYDINT
GRINTALIŲ SODYBOJE
Gegužinės arba vadinami
piknikai Baltimorės lietuvijoj gerokai praretėjo. Stam
besnės vietinės organizaci
jos (Bendruomenė, Svetai
nės bendrovė) jau kelinti
metai jų neberengia, nes žy
miai Sumažėjo lankytojų
skaičius, o ir tinkamos žmo
nių atgaivai, ypač dides
niam būriui, vietos suradi
mas pasunkėjo, nuomos kai
nos labai pakilę.
Tuo betgi negali nusi
skųsti, ypač vietos stoka,
Tautinės Sąjungos skyrius.
Katrina ir Algim. Grintaliai
kasmet net pasiūlo pasi
rinktą sekmadienį jų sody
boje paviešėti, neimdami jo
kio atlygio- Pasinaudodami
tokiu ŠAiT0ininkų palanku
mu, rugpiucio 15 dienos po
pietę būriu mašinų skyriaus
nariai su savo svečiais pa
traukė į tolimą užmiesčio
apylinkę Sykesville, Carroll
County, Grintalių sodybos
link.
Didelė lengvata, kai patys
šeimininkai pasirūpina net
ir vaišėmis. Jaunoji Grintalienė su savo mama pačios
pagamina ne tik užsakytus
ar numatytus valgius, bet
dar svečius vaišina ir savo
pačių patiekalais: savo už
augintų daržovių mišrainė
mis, apylinkės miškeliuose
rudeniais surinktais, ska
niai paruoštais, grybais ir
kt. Senoji Bronė Grintalienė
ir šįmet, kaip ir anais me
tais, dosniai vaišino savo
gamybos Įvairių rūšių savo
sodo vaisių vynu. Naujeny
bė buvo gintarinės spalvos
iš pievos geltonų pienių žie
dų pagamintas, savotiško
prieskonio, vynas. Stalus
paruošiant ar patiekalus iš
virtuvės atnešiojant, šeimi
ninkai net atsisakė svečių
(moterų) pagalbos. Visatai
labai mikliai atliko pats šei
mininkas A. Grintalis.
Skambant liet, plokštelių
muzikai ir dainoms, svečiai
ankštai apsėdo ilgą stalą

vynuogių vijokliais apsi
raizgiusioje pastoginėj (ve
randoje). 0 kurie nepritilpo, tie Įsitaisė čia pat gre
timame vasariniame svečių
kambaryje ant minkštasuo
lių arba lauke po medžiais,
nes oras buvo nepaprastai
gražus, saulėtas visą dieną.
Paslaugusis šeimininkas vi
sur visus matė, nuolat besi
teiraudamas, ar visiems vis
ko pakanka ar visi paten
kinti. Atrodė, kad tai ne ko
kios organizacijos renginys,
o kviestinių svečių šaunus
pobūvys.
Pirmiesiems Įspūdžiams
atslūgus ir gerokai pasivai
šinus, svečiai buvo pakvies
ti nusileisti namo rūsin. čia
A. Grintalis parodė savo
paties pagamintų spalvotų
filmų iš šių metų ir pernai
metų lietuvių šventinės ren
ginių. Paskui visą būrį (arti
30-ties žmonių), sustatęs
namo priešakyje, gėlių ir
medžių artumoje, pasikeis
damas su žmona, fotografa
vo. Tarp klegesio ir juoka
vimo skyriaus pirmininkas
VI. Bančanskas priminė,
kad čia pat esą du rugpiū
čio mėnesį gimusieji sukak
tuvininkai — pats sodybos
šeimininkas A. Grintalis ir
skyriaus raštininkas. Visi
užtraukė "Ilgiausių metų”,
o pirmininkas dar palinkėjo
jiems sulaukti šimto metų!
Bendram būriui iškrikus,
kiekvienas pramogavo pa
gal savo skonį: vieni gėrė
josi gražiai augančiomis
kiemo pušaitėmis, kiti ap
žiūrinėjo gėles ir vaisme
džius. O tie, kurie Grintalių
sodyboje nėra buvę, domė
josi ir namų vidaus įrengi
mu. Kai kas užsuko ir į jau
nojo Grintalio, taip pat Al
gio, kambarį. Sūnus bent
šiuo metu nepasekęs savo
menininko tėvo polinkiais.
Jaunąjį Grintalį traukia ka
ro dalykai. Jo kambarys —
tai lyg mažas karo muzie
jus: čia pilna visokių pra
ėjusio karo plastikinių tan-.
kų ir laivų modelių; apstu
čia ir karinės raštijos, spal

votų knygų. Gal tai tik ank
styvos jaunystės praeinan
tis potraukis, o gal ženklas,
kad bus rimtas West Point
kandidatas. Jaunasis Algis
yra tautinių šokių būrelio
'"Kalvelio” narys.
Svečiams buvo įdomu ste
bėti ir šeimininko keturko
jus įnamius. Pasišaukęs sa
vo išmokytą šunį Vilką, čia
pat kiemo pievelėje rodė,
kaip pagal lietuvišką ko
mandą šuva drausmingai
vykdė šeimininko valią, at
likdamas šuniui neįprastus
judesius. Kai kurios vieš
nios, sužavėtos šuns gudru
mu, jam, tarsi kokiam sce>
nos aktoriui, plojo. Matėme
ir didžiulį, apie 24 svarų ka
tiną. Gudrūs gyvulėliai tei
kia namams daugiau gyvy
bės ir jaukumo.
Moterų būrelis, susispietęs po medžiu, įsismagino
dainuoti. O. Lekevičienė ir
A. Grajauskienė, abi seno
sios ateivijos čiagimės, at
sivertę lietuvišką dainorėlį,
traukė vieną po kitos, net
visa sodyba skambėjo. Kas
mokėjo, joms pritarė, kiti
tik klausėsi. Liet, melodijos,
nestelbiamos miesto triukš
mo ir praeinančių mašinų
ūžesio, sklido į aplinką, tar
si tolimos tėvynės atgarsis.
Kai saulė pradėjo slink
ti į vakarus, pramogavimą
reikėjo baigti. Su vaišingais
ir nuoširdžiais šeimininkais
a t s isveikinėjant, dalyviai
vis kartojo viltingą pasiža
dėjimą susitikti šioj sody
boj ir kitais metais.
Kai Alg. Grintaliui užsi
miniau, kad, esant nuo
miesto gerokam atstumui,
ar jų nevargina nuolatinės,
kasdien kelionės į darbovie
tes, nemažai išdega ir ben
zino. ”Aš ištisus tris mėne
sius beveik kasdien po dar
bo vis važiuodavau į Liet.
Svetainę ten dirbti”, — at
sakė A. Grintalis. Lietuvių
Namų vidų jis pagrindinai
atnaujino ir išpuošė. Su sa
vo padėjėjais kiekvieną
kambarį savotiškai išgra
žino, sukurdamas vis kitokį
stilių. Ir visa tai atliko be
jokio užmokesčio.
S. M.
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FILATELIJA
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Antanas Bernotas

JAV rugsėjo 1 d. išleido
20 centų pašto ženklą, ku
riuo paminimas Wolf Trap
Farmos parko teatras. Paš
to ženkle parodytas būrys
žiūrovų, susėdęs ant kalve
lės žolėje, stebįs vaidinimą
ant išorės scenos.

Šis "vilkduobės” fanuos
teatras randasi Vienna vie
tovėje, Virginijos valstijo
je. Vienna — tai Washingtono priemiestis. Teatras
buvo atidarytas tik 1971 m.,
o neseniai per gaisrą labai
apdegė, šią vasarą mūsų
organizacijos ir pavieniai
asmenys buvo raginami ra
šyti prašymus JAV pašto
tarnybos viršininkui, pra
šant 1983 m. išleisti pašto
ženklą Dariaus ir Girėno
skridimui 1933 m. paminėti.
Kaip neseniai vienas "Dir
vos” bendradarbis rašė, esą
mažai vilties, kad toks pašto
ženklas būtų išleistas. Ką
gi, kokie ten "vilkduobių”
teatrai daug svarbesni...

Anglijoje. Tai religinė ir
labdarybės organizacija, be
sirūpinanti vargšais ii' ne
laimėn patekusiais asmeni
mis. Organizacija tvarkosi
kariškais pagrindais ir ne
šioja uniformas. Lėšas su
renka iš palikimų bei aukų.
Organizacija turėjo tokį di
delį pasisekimą, kad jos
skyrius galima rasti dau
giau nei 100 kraštų. Į Ame
riką "Išganymo Armija” at
keliavo 1880 m., o į Kanadą,
kaip iš šio jubiliejaus mato
me, — 1882 m. Organiza
cija ypatingai pasireiškia
prieš Kalėdas, kada jos na
riai, giedodami ir griežda
mi gatvių kampuose, renka
aukas. Jie leidžia savaitinį
žurnalą "The War Cry”
("Karo šauklys").

ŠVEICARIJA savo žy
mesnių vasaros įvykių lai
doje prieš kiek laiko išleido
80 centimų pašto ženklą St.
Gotardo tuneliui paminėti.

AUSTRALIJA išleido 4
šilingų pašto ženklą kun.
Kneippo gydymo metodo
propaguotojų kongreso Vie
noje proga.

Vokiečių kunigas Sebastian Kneipp (1821-1897) su
rado metodą, kaip gydyti
šaltu vandeniu: voniomis,
apsipylimais, čiurkšlėmis ar
braidant basom kojom po
rasas, šaltas vanduo, kaip
jis ištyrė ir savo knygose
išaiškino, atgaivina odą,
padeda kraujui cirkuliuoti
ir palengvina šilimai atsi
rasti. Greitai, ypač vokie
čių kraštuose, atsirado jo
gydymo metodo sekėjų.. Jo
raštai buvo išleisti daugeliu
laidų. Ir lietuvių kalba 1912
m. buvo išleista jo gydymo
būdą aprašanti knygutė.

KANADA išleido 30 cen
tų pašto ženklą Salvation
Army tame krašte 100 me
tų įsikūrimo proga, ženkle
parodyti uniformuoti ”salvationistai” — vyras ir mo
teris miesto fone.
Salvation Army ("Išga
nymo Armiją”) įsteigė me
todistų ministeris William
Booth 1865 m. Londone,

Saint Gotthardo kalnų
grupė yra pietinėje Šveica
rijoje, Lepontinų Alpėse.
Aukščiausia viršūnė yra
Pizzo Rotondo (10,489 pėdų
aukščio nuo jūros lygio).
Kad palengvintų susisieki
mą į pietus, prieš keliasde
šimt metų per kalnus buvo
prakirstas St. Gotardo tu
nelis. Kelias per Alpes pra
sideda prie Ailtdorfo Uri
kąntone (prie gražiojo Keturiu Kantonų ežero) ir bai
giasi prie Bellinzonos Ticino kantone, visai prie Itali
jos sienos. Pats tunelis turi
daugiau kaip 9 mylias ilgio,
ir per vidurį pakyla iki 3786
pėdų aukščio.

• OHIO AUTO BODY.
savininkas Jonas Švarcas.
35571 Vine St.. Eastlake.
Ohio 11094. sąžiningai ir
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš
nelaimės vietos pašauktas,
automobili atitempia j savo
dirbtuves ir greitai pataiso.
Skambinkite tel. (216) 9128038 ir viskas bus sutvar
kyta.
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DETROITO LIETUVIAI
Antanas Grinius

Mišias atlaikė ir šventei pri
taikintą pamokslą pasakė
parapijos klebonas kun.
Viktoras Kriščiūnevičius.
Po pamaldų vyko salėje ir
kieme suruoštas LB Detroi
to apylinkės valdybos pik
nikas.

PAMINĖTA TAUTOS
ŠVENTĖ

Tautos šventė gražiai ir
įspūdingai buvo paminėta
rugsėjo 5 d. šv. Antano pa
rapijoje, Detroite.
Atnašaujamose šv. mišio
se kun. Alfonsas Babonas
pasakė šiai šventei pritai
kintą pamokslą ir išryškino
kokia svarbi ir brangi yra
mums rugsėjo 8-ji valstybi
niu ir bažnytiniu atžvilgiu.
Mišiose dalyvavo lietuvių
organizacijos su 6 vėliavo
mis Giedojo parapijos cho
ras vadovaujamas muz. St.
Sližio.
Minėjimą-akademiją, pa
rapijos salėje, atidarė St.
Butkaus šaulių kuopos pir
mininkas Vincas Tamošiū
nas. Minėjimui pravesti pa
kvietė Stefaniją Kaunelienę, kuri pristatė paskaiti
ninką Albertą Misiūną ir at
vykusias iš Sudbury 4 sesu
tes: Teresę, Dijaną, Joaną,
Vidą bei jų tėvelius Birutę
ir Justą Stankus.
Alberto Misiūno paskaita
buvo trumpa ir visiems pa
tiko.
Keturių sesučių atlikta
menine programa visi buvo
patenkinti ir ilgai plojo.
Minėjimas baigtas vi
siems sugiedant Lietuvos
himną. Rengė: St. Butkaus
šaulių kuopos pirmininkas
V. Tamošiūnas Lietuvių
Kultūros klubo pirmininkas
A. Musteikis ir šv.. Antano
parapijos tarybos pirminin
kas A. Misiūnas.
Po minėjimo dalyvavusie
ji parapijos šeimininkių bu
vo pavaišinti kava ir pyra
gaičiais.

AUKA DIRVAI PAREMTI

Balfo 76 skyriaus se
kretorių s-iždininkas Vladas
Staškus paskirtą Dirvai au
ką atsiuntė su tokiu laiške
liu1 per bendradarbį Antaną
Grinių: Dėkodami Jums už
informacijas ir aprašymus
apie mūsų skyriaus veiklą
"Dirvos” laikraštyje siun
čiame iš išvykos pelno 15
dol. "Dirvai” paremti.
PIRMOJI TAUTYBIŲ
RADIJO STOTIS
AMERIKOJE

Po 32-jų metų, Lietuviš
kų Meliodijų radijo valan
dėlė, turėjo laikinai sustab
dyti savo transliacijas.
Nauji savininkai, WMZKAM radijo stoties, panaiki
no 1982 metais liepos 24 die
ną tautybių programas, ku
rių buvo 39-nios. 1981 m.
lapkričio mėn. pabaigoje,
pasklidus gandams apie
WMZK stoties pardavimą,
Lietuviškų Meliodijų radijo
valandėlės vedėjo Algio Zaparacko iniciatyva buvo su
šaukta tautybių radijo di
rektorių susirinkimas ir
buvo įsteigta Tautybių Ra
dijo Programų Direktorių
Sąjunga ir nutarta ieškoti
galimybių įsigyti savo radi
jo stotį. Šiam reikalui buvo
pasamdyta Michigan valsti
joje advokatų firma ”Godnau, Tarnau, Trigg & Spencer”, kurios atstovas buvęs
aukštesnio teismo teisėjas.
Adv. Bashara, pradėjo rū
pintis radijo stoties įsigyjimo reikalu. Po 8-nių mėne
sių įtempto darbo, kurio
metu buvo kontaktuota be-

★

LB Detroito apylinkės
valdybos Tautos šventė pa
minėta rugsėjo 12 d. Dievo
Apvaizdos parapijoje. Prieš
mišias buvo pakeltos para
pijos kieme vėliavos ir prie
kryžiaus padėtas vainikas.

veik visos FM ir AM radijo
stotys Detroito apylinkėje.
Tokia stotis buvo surasta
Pontiac mieste WP0N-AM
ir užpirkta. Nupirkus stotį
buvo persiorganizuota ir
įsteigta Tautybių Radijo
programų korporacija —•
"Foreign Radio Program,
Ine.”, kurios prezidentu yra
perrinktas Algis Zaparackas. Pagrindinį kapitalą
sudaro 30-ties programų direktoriai su akcijų investavimu. Stoties pirkimo kai
na, su visais įrengimais ir
8 akrais žeme, yra virš
1,100,000 dol. Kviečiami vi
sų tautybių klausytojai
pirkti akcijas. Lenkai jau
yra sukėlę 250,000 dol. sto
ties pirkimo reikalams, ki
tos tautybės daro piniginį
vajų savo tautiečių tarpe.
Šiuo metu yra stengiama
si iš FCC gauti leidimą sto
tį operuoti. Tikimasi, kad
tautybių programos prasi
dės lapkričio mėnesį. Ten
ka pažymėti, kad ši tauty
bių radijo stotis bus pirmo
ji Amerikoje ir jai negres
joks pavojus apie programų
nutraukimą, -nes tautybės
bus jos savininkai.

kuopos paskutinė išvyką
Pilėnų stovykloje rengiama
rugsėjo 26 d. Su ta išvyka
bus ir Pilėnų uždarymasi.
IšvyĮęąi ąąuliai energingai
ruošiasi. Valgių ir gėrimų
visiems užteks, nes kuopos
šaulės vadovaujamos mote
rų vadovės Angelės Bukšnienės tam turi užtektinai
prityrimo. Be to bus turtin
gas dovanų stalas ir veiks
baras. Vartai bus atidaryti
nuo pat ryto. Tai bus gera
proga dar pasidžiaugti sau
lėtomis dienomis ir dieną
praleisti Pilėnuose.
Švyturiečiai kviečia vi
sus: šaulius ir ne šaulius
atvykti į jų išvyką.
• Bilietai Į "Grandinėlės”
koncertą, kuris įvyks spalio
17 d. 4 vai. p. p. Crestvood
Heigh School auditorijoje,
1501 N. Beech Daly, Dearborn Hts., Michigan gauna
mi: pas Kazį Gogelį prie
Dievo Apvaizdos parapijos,
Albertą Misiūną — šv. An
tano parapijos ir Albiną
Audri ušaitį — šv. Petro
parapijos. Paskutinį kartą
"Grandinėlei” k o n certuo-

jant buvo išparduoti bilie
tai. Patartina visiems bilie
tus Įsigyti iš anksto, nes
kaltais gali pritrūkti. O
Grandinėlė pas mus ne taip
dažnai atvažiuoja.

• Kazys Gogelis, radijo
valandėlės Lietuvių Balso
klubo pirmininkas, nuo rug
sėjo 5 d. perėmė lietuviškos
radijo valandėlės redakto
riaus ir pranešėjo pareigas,
žinios, sveikinimai, prane
šimai ir muzika perduoda
mos per stotį WCAR banga
AM 1090 sekmadieniais nuo
8:15-9:00 vai. rytais. Jo tel.
535-6683.
ENGINEER

ROLL FORM
TOOLING ENGINEER
Roper Eastern, loctled in Columbia,
Maryland has a poeition available for
a Roll Form Tooling Engineer. Rvsponsibilitien includc dtvtioping spucificationš for Roll Form Tooling and
Equipment, coordinuting manufacturing/engineering
rvouii ements with
vendors, and troublebhooting Roll
Form operationa. Manufacturing Engineering degree preferred būt will
consider Roll Form related expcrience.
Excellent atarting aalary, comprehenaive benefit package including profit
sharing. Please send čiureni resume
outlining qua)ifications inclvding sal
ary history in cornplete confidence:
ROPER EASTERN
9325 Snowden River Parkvvay
Columbia, Maryland 21046
Equal opportunity emp’oyer M/F

SĖKMINGA IŠVYKA

Detroito Lietuvių Orga
nizacijų Centro surengta
rugsėjo 6 d. Onos ir česio
sodyboje išvyka praėjo su
pasisekimu. Nors diena bu
vo apsiniaukusi ir pradėjo
lyti, bet tas entuziastų ne
atbaidė ir jų prigūžėjo dau
giau negu 120. Buvo atvy
kusių iš arti ir toli, šeimi
ninkės turėjo užtektinai
p r i s igaminusios įvairaus
maisto, kurio užteko vi
siems. O iš turtingo dovanų
stalo dauguma ir po dovaną
gavo. Kad ta išvyka ir per
trumpą laiko taip gerai su
organizuota ir sėkmingai
pravesta daug priklauso
DLOC reikalų vedėjui An
tanui Sukauskui.

ŠVYTURIO KUOPOS
IŠVYKA
Jūrų šaulių "švyturio
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AMBER TRAVEL SERVICE
GREITAS IR ASMENIŠKAS
=
I

S

i

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

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

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite:

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

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

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

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

Lakeivood, Ohio
»

.■i':'i
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Žavus jaunimui pagerbti
savaitgalis Clevelande
AURELIJA BALAŠAITIENĖ

ABITURIENTŲ BALIUS

š. m. rugsėjo 18-19 dienų
savaitgalis praėjo jaunimo
ženkle, renginių turinį ir
programą skiriant lietuviš
ko jaunimo pagerbimui bei
džiaugsmui.
šeštadienio vakartį JAV
LB Ohio Apygardos Valdy
bos iniciatyva buvo sureng
tas keturioliktas abiturien
tų balius, kuriame pagerb
ta eilė lietuvių abiturientų
šiemet baigusių aukštesnią
sias mokyklas. Lietuvių Na
mų viršutinėje salėje gau
siai susirinkusius svečius,
susėdusius prie skoningai
padengtų ir gėlėmis papuoš
tų stalų, pasveikino LB
Apygardos valdybos pirmi
ninkas Juozas Mikonis,
kviesdamas jaunuosius abi
turientus jungtis i lietuviš
ką visuomenės šeimą ir sa
vo ateitį skirti Lietuvos la
bui. Abiturientai buvo pa
sodinti prie specialaus gar
bės stalo, jų buvimą iškil
mingai atžymint ir pačiai
šventei suteikiant jaunys
tės atspindi.
Mūsų visuomenei gerai
pažįstama talentinga ir vei
kli Mirga Bankaitytė buvo
vakaro iškilmių vedėja, sa
vo pareigas atlikdama kaip
JAV LB Ohio Apygardos
valdybos narė jaunimo rei
kalams. Tai žavi, sklandžiai
lietuviškai kalbanti studen
tė, kuriai teko maloni pa
reiga pristatyti vakaro gar
bės svečius.
Abėcėlės tvarka, pirmąja
buvo svečiams pristatyta
Rima Apanavičiūtėj baigusi
Vilią Angelą mokyklą, akty
vi skautė, Grandinėlės narė,
sporto mėgėja ir slidinėtoja, kuri rengiasi studijuoti
teisės
mokslus.
Petras
Kampe, šv. Juozapo mokyk
los abiturientas, Čiurlionio
Ansamblio narys, yra pasi
ruošęs studijuoti mechani
nę inžineriją. Vida Kašubaitė, veikli ateitininkė, žaibo
Sporto Klubo narė, pianistė
ir lengvosios atletikos puo
selėtoja, moksle ypatingai
pasižymėjusi, tapdama Tau
tinės Garbės Mokslo nare
(National Honor Society),
Akrono universitete studi
juoja mediciną, Antanas Kižys, baigęs šv. Juozapo
Aukštesniąją mokyklą, yra
aktyvus jūrų skautas, daly
vauja žaibo sporto klube,
mėgsta slidinėti ir rengiasi
studijuoti prekybos admi
nistracijos mokslus Cleve
lando Valstybiniame uni
versitete. Jonas Muliolis,
Šv. Juozapos Aukštesnės
mokyklos abiturientas, pa
sižymi pavyzdingais pažy
miais moksle, yra veiklus
skautas, Pilėnų tunto skau
tų okteto "Budėk” narys ir
pradeda studijuoti astro-fi-

ziką. Rūta Nasvytytė, gy
venanti Conneaut, savo mo
kykloje pasižymėjusi kaip
darbšti orkestro narė ir
Tautinės Garbės Mokslo pa
žymėjimo savininkė, aktyvi
Neringos tunto skautė, Ken
to Valstybiniame universi
tete pradėjo studijuoti bio
chemiją. Rima9 Puškorius,
baigęs Šv. Juozapo aukštes
nę mokyklą su garbės pažy
mėjimu, John CaiToll uni
versitete studijuoja tarp
tautinių santykių mokslus.
Jis jau septyneris metus šo
ka Grandinėlėje ir yra veik
lus ateitininkas. Linas Sviderskas, su garbės pažymė
jimu baigęs Walsh Aukš
tesnę mokyklą, įstojo į John
Carroll universitetą, tačiau
dar nėra griežtai pasirinkęs
savo studijų srities. Visi
abiturientai yra arba lankę,
arba baigę Clevelando litua
nistines mokyklas. Edvar
das Čepulis, šiuo metu stu
dijuojantis Purdue univer
sitete, ir Ilona Kuprevičiūtė negalėję dalyvauti.
Pristačius abiturientus,
Juozas Mikonis jaunuosius
garbės svečius apdovanojo
Clevelande gyvenančios ra
šytojos Aurelijos Balašai
tienės knyga "Susitikimas
pambary”. LB Clevelando

Udrių šeimos jaunieji aktoriai: Darius. Bal*ija ir Almis.

ateitį, radus duris į gyveni didelę dalį vasaros, "skleis
mą plačiai atidarytas. Ji pa dama kanklių suziką ir per
reiškė padėką tėvams ir mo ją jungdama plačiai išsi
kytojams, kurie juos ruošė blaškiusius Venezuelos lie
ateičiai, prisimindama ir tuvius”. Mirga pagrojo kan
nerūpestingą, nors netolimą klėms savo pačios kank
praeitį. Toliau Rima Apana- lėms pritaikytą venezuelievičiūtė ir Rūta Nasvytytė tišką dainą.
Po vaišių, prasidėjus šo
paskaitė po Maironio eilė
kiams,
jaunatviška nuotai
raštį, o moderatorė Mirga
Bankaitytė suglaustai ir ka lydėjo vakaro svečius,
įdomiai papasakojo' savo kurių buvimas pagerbė mū
Pietų Amerikoje gastrolių sų jauną kartą, žengiančią
įspūdžius.Jūratės Statkutės į gyvenimą.
de Rosales kviečiama, orga
DAINAVOS AIDAI
nizacijų ir pavienų asmenų
finansuojama, ji praleido
Sekmadienį po pamaldų
DMNP parapijos salėje Šv.
Kazimiero mokyklos tėvų
komiteto kvietimu į publi
kos pripildytą salę atvyko
iš Michigano valstijos Ud
rių šeima, kurios pirmasis
lietuvių visuomenės tarpe
pasirodymas buvo š. m. mo
kytojų savaitės metu Dai
navoje. Tai "Dainavos Ai
dai”, Rūtos ir Arūno Udrių
The Electric Decision
trys vaikai: Darius — 10
Maker telis you everymetų, Baltija — 7 metų, ir
thing you need to know
Almis — 5 metų Programos
to manage the electricity
pradžioje Rūta Udrienė
you ūse at home. It will
publiką trumpai supažindi
tell you how much each
no su lietuviškos šeimos
appliance costs to run,
gyvenimo principais, kalbė
how to get the most from
dama apie lietuvišką švieti
the electricity you do ūse,
mą šeimoje, be lituanistinės
mokyklos ar kitų lietuviškų
and how you can be
institucijų
bei organizacijų
easier on energy Send
pagalbos.
Jos
šeimos gyve
for your free Electric
nimo tokslas yra: siekti,
Decision Maker booklet by
kad vaikai tarpusavy kalbė
sending us the coupon below
tų tik lietuviškai; bendrau
tų laiškais su lietuviais;
skaitytų lietuviškas knygas
Residential Energy Application Dept.
ir spaudą; dainuotų lietu
Room 711
viškas daina sir šoktų tau
Cleveland Electric Illuminating Company
tinius šokius; dalyvautų lie
PO. Box 5000, Cleveland, Ohio 44101
tuviškose stovyklose ir doPlease send me my free copy ot the
mėtųsi'Viskuo, kas lietuviš
Electric Decision Maker.
ka. Toliau į sceną išėjo Da
rius, Baltija ir Almis, pasi
NAME
puošę tautiniais drabužiais,
jau iš pirmo išėjimo rody
ADDRESS
dami pasitikėjimą savimi ir
laisvą,
bet apdailintą laiky
CITY
STATĖ
ZIP
.■
seną scenoje. Pirmoje pro
gramos dalyje, motinai pia
ninu akompanuojant, buvo
tautiniai šokiai, dainuoja(Nukelta į 14 psl.)
apylinkės pirmininkas Jur
gis Malskis sveikino abitu
rientus, linkėdamas savo
įsigytas žinias pritaikyti
lietuviškai veiklai. Abitu
rientų tėvų vardu kalbėjo
dr .inž. Raimundas Kašuba,
dėkodamas dr. Antanui
Butkui už abiturientų ba
liaus tradicijos įvedimą ir
sveikindamas abiturientus.
Rima Apanavičiūtė, prabi
lusi abiturientų vardu, ori
ginaliai kalbėjo apie savo
gen tkartės bendraminčių
atsiradimą gjrvenimo kelio
kryžkelėje, svajojant apie

Powerful
reading.

I
■
I
I
|

|

J. Garlos nuotr.

I
I
The IlhiminatingCompany g!

JAUNIMO
SAVAITGALIS...
(Atkelta iš 13 psl.)
mos liaudies dainos su ne
paprastu muzikiniu jautru
mu ir nuostabiai gryna lie
tuviška tarsena. Klausantis
”Ar aš tau, sese, nesakiau”,
nenoromis teko prisiminti
Lietuvos dainuojantį jauni
mą. Sunkesnė moderni dai
na "Nemunėlis”, be'dirigen
to ar palydos, buvo sudai
nuota taip prociziškai ir
nuotaikingai, kad kilo noras
šokti ir jungtis drauge su
jais į bendrą nostalgiškairomantišką lietuvišką nuo
taiką. Visus stebino Dariaus
smuiko solo "Marija, Mari
ja”, o liaudies humoreskos,
vykusiai atliktos su geroku
žiupsniu vaidybos, prajuo
kino svečius.
Tai nuostabi lietuviška
šeima, savo pavyzdžiu įro
danti, kad niekas kitas, tik
šeima gali tęsti lietuvišku
mą ateinančiose kartose,
nežiūrint gyvenimo sąlygų
ir aplinkos. Tačiau tam dar
bui reikalingas stiprus tikė
jimas į savo gyvenimo už
duotį ir sugebėjimas tai už
duočiai pasišvęsti.
Po programos teko susi
pažinti su visa šeima.. .Savo
dideliam džiaugsmui paty
riau, kad Rūta Udrienė yra
mano jaunystės draugės
Elenos Akmenskaitės-Ruzgienės dukra Elena Ruzgie
nė yra parašiusi vieną iš
dailiausių elementorių Ame
rikos lietuvių vaikams. Jau
nieji Udriai pasikalbėjimo
metu laikėsi rimtai ir oriai,
savo laikysenoje nepraras
dami žavaus vaikystės spin
dėjimo. Mergaitė, mano už
klausta. kuo ji esanti vardu,
man rimtai paaiškino "Ma
no vardas Baltija, kaip Lie
tuvos jūra, o mano broliu
ko vardas yra Vytis, žinot,
tas kurs joją . . Jų lietu
vių kalba ne tik taisyklin
ga ir žodinga, bet ir gan
turtinga posakiais, retai te
užtinkamais dabartinio lie
tuviško jaunimo tarpe Ame
rikoje. "Ar jūs namie kal
bate lietuviškai?”, buvo už
klaustas Darius. "Mes na
muose visada ištisai kalba
me lietuviškai, nebent apsi
lankytų mūsų draugai, ku
rie lietuviškai nemoka”,
tvirtina jaunasis smuikinin
kas. Patyriau, kad visi
.trys mokosi groti smuiku,
žiemos metu kasdieną su
abiem tėvais po vieną va
landą repetuoja, o vasaros
metu praleidžia net dvi va
landas, ruošdamiesi progra
mai. Jau prieš penkeris me
tus jie pradėjo rodytis tau
tybių festivaliuose, o dabar
yra pakviesti į Rochesterį
Tautos šventės programai.

Salėje, programai pasi
baigus, šv. Kazimiero mo
kyklos direktorius Jonas
Vyšnionis dėkodamas Dai
navos Aidams už programos
atlikimą, svečiams už gausų
dalyvavimą ir klebonui kun.

1982 m. rugsėjo 23 d.
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Tel. (216) 531-3500

505 East 185 Street,
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Galerijoje rasite didelį pasirinkimą sekančių menininkų tapybos ir
grafikos kūrinių:
• Ignas
• Leach
• žumbakienė
• Kezys
• Palubinskienė
• Zulik
• Rimas
• Nackowitz
• Petrikonis
• Hicks
Galerija atidaryta pirmadieniais ir penktadieniais nuc 12 iki 6 vai.
vak., antradieniais, ketvirtadieniais nuo 12 iki 9 vai. vak. ir šeštadieniais
nuo 10 iki 6 vai. vak. Uždaryta trečiadieniais.

Rimas Laniauskas, prezidentas
LJUlt 1(1 UonClOj

pi V/iluCll Iclb
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• VASARIO 27 D., 4 vai —
Koncertas dalyvaujant sol. Al
donai Stempužienei ir kanklių
solistei Mirgai Bankaitytei Die
vo Motinos parapijos auditori
joj. Rengia Dievo Motinos pa
rapija.
• KOVO 5 D. Dirvos koncer
tas Dievo Motinos parapijos
auditorijoje.
• KOVO 13 D. Kaziuko mu
gė.
• KOVO 19-20 D. Grandi
nėlės trisdešimtmečio šventė
Dievos Motinos parapijos audi
torijoje.
• BALANDŽIO 9 D. Šv.
Kazimiero Lituanistinės mo
kyklos parengimas Dievo Mo
tinos parapijos salėje.
• GEGUŽĖS 14-15 d. Skau
čių Židinio parengimas.

NAUJOS KNYGOS
CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _
• RUGSĖJO 25 D. Vasarą
palydint — Neringos skaučių
tunto balius Lietuvių Namuoee.
• SPALIO 2 D. Pabaltiečių
vakaras. Ruošia Amerikos Lie
tuvių Taryba, Latvių Sąjunga
ir Estų Taryba.
• SPALIO 3 D. Lietuvių
Namuose Balfo 145 skyriaus
vajaus atidarymo popietė su
menine programa.
• SPALIO 3 D. Šv. Pran
ciškaus 800 m. gimimo sukak
ties minėjimas šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Paskaita ir me
ninė programa.
• SPALIO 10 D. 4 vai. p. p.
Lietuvių Namuose Aurelijos
Balašaitienės novelių rinkinio
"Susitikimas pamary” prista
tymas visuomenei. Rengia
Clevelando skautininkių drau
govė.
• SPALIO 1C D. Ohio Lie
tuvių Gydytojų Draugijos me
tinis susirinkimas-balius.
• SPALIO 23 D. Clevelando
šaulių šaudymo užbaigtuvės
Lietuvių Namuose su menine
programa. Globoja Žalgirio
šaulių kuopa.

• SPALIO 24 D. Laisvės pa
minklo šventinimas ir simfoni
nis koncertas Dievo Motinos
parapijoj.
• LAPKRIČIO 13 D. Jaunų
jų talentų muzikos konkursas.
Rengia LB Kultūros taryba
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje.
• LAPKRIČIO 14 D. Šv.
Jurgio parapijos rudens minifestivalis parapijos salėje.
• LAPKRIČIO 20 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas
ir balius Lietuvių namuose.
Rengia L.K.V.S. Ramovė.
• LAPKRIČIO 27 D. Lietu
vių Dienos. Rengia LB Cleve
lando apylinkės valdyba.

• GRUODŽIO 19 D. 4 vai. —
Religinis koncertas Dievo Mo
tinos šventovėje pristatant Ba
lio Gaidžiūno poetinį kūrinį
"Bernelių mišios” ir dalyvau
jant sol. Aldonai Stempužienei.
Rengia Dievo Motinos parapija.
• GRUODŽIO 19 D. Šv. Ka
zimiero lituanistinės mokyklos
Kalėdų eglutė.
1983 m.

• VASARIO 12 D., 6:30 v.
v. — Lietuvos laisvės vigilija.
Rengia Dievo Motinos parapija.
• VASARIO 13 D. Lietuvos
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas. Rengia Amerikos Lie
tuvių Taryba.

• Subatos vakarėlį. Vo
kietijos lietuvių jaunimo są
jungos išleistas dainynėlis.
118 dainų, kurioms gaidas
paruošė Violeta Hermanaitė, Alina Grinienė paskirstė
pagal jas skiemenimis žo?džius, Živilė VilčinskaitėGodbergienė paruošė viršelį
ir Marytė Šmitienė sutvar
kė rankraštį spaudai, kaina
7 DM (3.50 dol.). Gaunama
pas knygų platintojus, arba
pas leidėjus: Ramunė Buivys, Romuva, 684 Lampertheim 4, W. Germany.

BM8 /uperior Avino/
ASSOCIATION
MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita ^drausta iki
$ 100,000.00
NAUJAS PATARNAVIMAS

Kijauskui už salę, labai gra
žiai charakterizavo Udrių
šeimą: ”Tai šeima, kuri tu
ri savo orkestrą, chorą, tau
tinių šokių grupę ir meno
vienetą”. Primintina, kad
visi trys mėgsta meną ir
savo programai yra patys
pasigaminę dekoracijas.
Udrių šeima namuose
naudoja įvairią lituanistinę
medžiagą — plokšteles, mo
čiučių į juosteles įkalbėtas
pasakas ir daineles, knygas,
žodynus ir t.t. Jauniausias
Udrys Vytis, dar vos pus
antrų metų, stebėdamas sa
vo broliuką ir sesučių veiks
mus, atrodo kaip busimas
kandidatas į Dainavos Aidų
ansamblį.
Pereitas savaitgalis bu
vo vienas tų, kurie pakelia
nuotaiką savo jaunatvišku
mu ir skleidžia pozityvias
nuotaikas. Tiek jaunieji
abiturientai, pagerbti savo
visuomenės tarpe, tiek Ud
rių šeimos nariai, gyvai liu
dija mūsų tautos gyvybės
tęstinumą.

ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

ČEKIUt SASKAITA
C
4

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

PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI
ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS
/uperior Avinę)/
Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, CIeveland, Ohio

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS:

, -

Kasdien nuo 9:30 iki 4:00, penktadieniais 9:30 iki 6:00,

šeštadieniais 9:30iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.
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Maloniai kviečiame visus dalyvauti

ATSTATYTO LAISVĖS PAMINKLO
ŠVENTINIMO ŠVENTĖJE

CLEVELANDE IR
APYLINKĖJE
• Vasarą palydint balius,
skaučių veiklai paremti,
įvyksta ši šeštadienį, rug
sėjo 25 d., 7 v. v. Lietuvių
Namų salėje. Į balių sve
čiai atvyksta iš Chicagos,
Detroito ir Rochesterio. Bus
įdomi programa. Gros Strima;čio orkestras. Dėl vietų
skambinti V. Butkuvienei
732-8250 ar M. Kižienei
531-8429.

DIEVO MOTINOS PARAPIJOJE, 18022 NEFF ROAD, CLEVELAND, OHIO

1982 SPALIO 24 DIENĄ, SEKMADIENĮ
9:30 v. r. Paminklo šventinimo iškilmės su vysk. JAMES P. LYKE.
10:00 v. r. Šv. Mišios.
4 vai. Simfoninis koncertas, dalyvaujant pianistui ANTANUI
SMETONAI ir CLEVELANDO FILHARMONIJOS
ORKESTRUI su dirigentu WILLIAM SLOCUM.
Koncerto bilietai: $8.00, $6.00 ir $4.00. Pensininkams ir jaunimui pusė kainos. Vietos
numeruotos — bilietus prašome rezervuoti tel.: 531-4263 arba sekmadieniais Dievo Motinos
parapijos svetainėje.

• Stepas Mackevičius, bu
vęs Air France New Yorke
aukštas pareigūnas, nese
niai pasitraukęs pensijon,
atvykęs viešnagėn pas bro
lį Andrių Mackevičių į Clevelandą, aplankė Dirvą.

Rengia DIEVO MOTINOS PARAPIJA

Balfas siekia padėti bet
kur pasauly varge esančiam
Clevelando jūrų skautų lietuviui. Nelaimingų mūsų
Klaipėdos v i e t i n inkijos tautiečių yra gana daug, o
Martyno Jankaus jūrų bu šalpos aruodai labai riboti.
džių įgulos rudens išvyka Spalis yra Balfo vajaus mė
įvyko rugsėjo mėn. 12 die nuo. Bus renkamos pinigi
ną prie Pymatuming ežero, nės aukos laiškais ir abie
kur nuolat yra laikomi va jose parapijose, po lietuvišr
saros sezone buriavimo ir kų pamaldų, o salėje aukų
irklavimo pastatai.
lapais.
Susirinko gausus būrys
Clevelando lietuviai jaut
budžių su šeimomis ir jų riai atsiliepė praeity. Tikė
svečiais.
kimės, kad jie ir šiais me
Esant gražiam ir palan-' tais prisimins lietuvį reika
kiam buriavimo orui visi lingą pagalbos.
maloniai praleido laiką bu
riuodami ir grožėdamiesi
expf.rienced
JEWELER
gamta.
(vp) specialCRAFTSMEN
order jeweler to be able to

JŪRŲ BUDŽIŲ IŠVYKA

• Neringos skaučių tunto
tėvų susirinkime buvo iš
rinktas naujas tėvų komi
tetas: pirm. Birutė Vedegienė ir narės Vitalija But
kuvienė ir Danutė Penkauskienė.
Praėjusiais metais sėk
mingai komitetui vadovavo
Danutė šiupinienė .

• Dr. Jonas ir Dalia Mau
rukai, nėgalėdartii';eiatyvauti
skaučių veiklai paremti ren
giamame baliuje, įteikė 50
dol. auką.
NAUJA LIETUVIŠKA
ŠEIMA CLEVELANDE
Rugsėjo mėnesio 11 d.,
Chicagoje susituokė Lionė
Bradūnaitė ir Andrius Kazlauskasi. Santuoką palaimi
no kunigas Stasys Yla.
Vestuvės įvyko Jaunimo
centro salėje, kurioje jau
nųjų tėveliai, draugai ir ar
timieji kartu su Lione ir
Andriumi atšventė jų vedy
binę šventę.
Jaunieji gyvens Cleve
lande ir tikime, kad ir to
liau bus aktyvūs lietuviš
kame gyvenime.

BALFO METINIO
VAJAUS POPIETĖ
Š. m. spalio mėn. 3 d., 4
vai, p. p. Lietuvių namų vir
šutinėje salėje su koncerti
ne programa, kurią atliks
K. ir I. Kupręvįčiūtės įvyks
Balfo metinio vajaus popie
tė. Balfo pirmininkė M. Ru
dienė iš Chicagos tars žodį.
Po to bus tiekiama šilta va
karienė. Asmeniui 6 dol.
Veiks baras. Bilietai gauna
mi pas valdybos narius ir
prie įėjimo.

Maloniai kviečiame visus į

CLEVELANDO JUNGTINĖS
PABALTIEčlŲ SĄJUNGOS

BENDRAVIMO
VAKARĄ-VAKARIENE
1982 m. spalio 2 d., 7:30 vai.,
LIETUVIŲ NAMŲ SALĖJE.
Įdomią programą atliks visų pabaltiečių meno

grupės. Po programos šokiai.
Bilietai $10.00 asmeniui, pensininkams ir stu

dentams $8.00. Iš anksto galima užsisakyti pas J.
Budrienę tel. 238-4337, A. Mackuvienę 692-2031,
ir B. Natkevičiūtę 261-3276.

custom eraft riountings and sėt
slones.
Call 800-438-5826 for more
inforrration.

NATIONW1DE
INSURANCE
Na(ionwide is on yoor side

A P D R A U D O S rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBEI.ENIS apdraudos
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba
SAULIUI (216) 161-3500.

• LKVS Ramovė Cleve
lando skyrius, per ižd. P.
Rugpiūčio 25 d., Clevelan Mainelį, Dirvai įteikė auką
do LSK žaibas rengia savo 20 dol. Ačiū.
32-sias Lengvosios atletikos
varžybas Cuyahoga Com
• PERKANT IR PAR
munity College stadione, DUODANT NAMUS prašo
East 30th St. & Community me kreiptis į ČIPKUS
College Avė. Pradžia 1:30 REALTY, 31715 Vine St..
vai .po pietų
Willowick, Ohio 44091. Tel.
Programa apima visas 943-0910.
pagrindines bėgimų, šuolių
ir metimų rungtis.
Skaitykit ir platinkit
Į varžybas yra pakviesti
DIRVĄ
lietuviai sportininkai iš To
ronto, Hamiltono, Chicagos
ir Detroito.
OPPORTUNITY FOR
Mašinas statyti bus gali
PROFESSIONAL
ma kolegijos pogrindiniame
HELP
parkinime, arba East 30
TO WORK AND LIVI IN A SMALL
gatvėje.
CONGEN1AL COMMUNITY AND A
Dėl papildomų informaijų 70ū BED PSYCHIATRIC HOSPITAL.
galite skambinti Daliai Mo WANTED: Registered Medical Rccords Adminislrator. Excellent ponitiejūnienei 382-0973, arba lion avaiiable. Responsible for medi
Danutei Dundurienei 531- cal records funetion in statė psychiatric hospital. 3-5 years experienčc
0284.
with computerized medical records

SPORTO VARŽYBOS

preferred.
ALSO NELDED

• PATRIA prekybos na
REGISTERED
muose, 794 E. 185 Street.
Clevelande. yra didelis pa SALARY NURSES
COMMLNSURATF. W1TH
sirinkimas vietiniu ir im EXPER1ENCE & AP.ILITY. EXCELLENT FR1NGE BENEFITS.
portuotų maisto produktų.
CONTACT: NAD1NF. VVILKINSON.
Įvairiu skanumynų, lietuviš
PERSONNEL DIRECTOR.
kos juodos duonos, o dova NORTH DAKOTA STATĖ
nų skyriuje yra gintaro,
HOSPITAL,
MŪRINIS DVIEJŲ ŠEIMŲ plokštelių, audinių, knygų ir
BOX 476,
JAMESTOWN, N. D. 58101
lietuviškų
sveikinimo
korte
Euclide. Dideli kamba
(701) 252-7733, Ext. 2919
riai. Labai geroje padėty, lių. Prašome atsilankyti. Te- \Ve
are an equal opportunity employer
Jefonas
531-6720.
žaidimų kamb. 2IĄ garažas.
$85,000.

Akligatvyje Euclide. Mū
rinis bungalow. žaidimų
kamb. Dengta veranda. 2<Ą
garažas. Labai geras.

Mūrinis kolonialinis. 2
ugniakuriai. 2 VĮ garažas.
Puikus pirkinys. Kaina žy
miai sumažinta.
Naujai rinkoje. Išskirti
nas mūrinis, kolonialinis
Friday Avė. Dėl Smulkme
nų skambinti Anton
CAMEO REALTY
261-3900
Anton Matic
531-6 787
(36-37)

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. 1216) 531-7770
Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama
teikianti jaukią atmosferą liūdesio
valandoje. Didelė aikštė automobi
liams pastatyti.

DIRVA
jį sudarančiomis organiza
cijomis ruošia 5-kias vaka
VLIKo Tarybos Jaunimo rones Jaunimo Centre su
Komisija turėdama tikslą šūkiu "Pažinkime VLIKą”.
supažindinti jaunimą ir vi
Pirmoji vakaronė įvyks
są visuomenę su VLIKu ir š. m. spalio 8-tą d. 7 vai. 30
PAŽINKIME VLIKĄ

PADĖKA
A. t A.

DR. ALEKSANDRAI BALČIŪNIENEI
mirus, už suteiktą paskutinį patarnavimą Los
Angeles Šv. Kazimiero parapijos kunigams, už
maldas ir palydėjimą į kapus. Visiems atsilankiu
siems pagerbti velionę, prisiuntusiems gėles, au
kojusiems šv. mišioms, pareiškusiems užuojautas
Mieliems karsto nešėjams ir visiems daly
viams laidotuvių pamaldose, bei palydėjusiems ve
lionę.į amžino poilsio vietą.

Tariame nuoširdų ačiū.
Nuliūdę —

Birutė, Vytautas
ir giminės

Mūsų skyriaus narei

A. A.

ALEKSANDRAI KREMERIENEI
mirus, jos vyrą OSKARĄ, Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos Valdybos sekretorių ir
visus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir

kartu liūdime
Amerikos Lietuvių Tautinės
Sąjungos Chicagos Skyrius

Mielam kolegai

inž. ROMUI BRIČKUI,
jo mylimai mamytei atsiskyrus su šiuo pa

sauliu, reiškiame jam ir jo šeimai gilią užuo
jautą

Amerikos Lietuvių Inžinierių
ir
Architektų Sąjungos Bostono
Skyrius

min. vakaro Jaunimo Cent
ro kavinėje. Paskaitą apie
VLIKo s u s iorganizavimą,
paskirtį bei sudėtį skaitys
Algirdas Kasiulaitis. Taip
pat bus pristatytos trys
VLIKą sudarančios grupės,
būtent: Lietuvių Fronto Bi
čiuliai, Lietuvių Krikščionių
Darbininkų Sąjunga ir Lie
tuvių Krikščionių Demokra
tų Sąjunga
Visas jaunimas ir jo or
ganizacijos — Jaunimo Są
junga, Studentų Sąjunga,
skautai, ateitininkai, neolituanai ir plačioji visuomenė
maloniai prašomi šioje va
karonėje dalyvauti.
ĮDOMIOS SVARSTYBOS

Amerikos Lietuvių Tary
bos visuomeninių reikalų
komisijos rengiamos svarstybos Lietuvos laisvinimo ir
išeivijos veiklos klausimais
įvyks š. m. spalio 3 d., sek
madienį, 3 vai. p. p. Lietu
vių Tautiniuose Namuose.
Anksčiau šios svarstybos
buvo numatytos rugsėjo 19
d. Svarstybose sutiko daly
vauti Lietuvos atstovas Va
tikane St. Lozoraitis, jr. ar
timai sekąs mūsų lietuvišką
gyvenimą ir tarptautinius
įvykius, dr. D. Krivickas
tarptautinės teisės žinovas,
Vliko valdybos pirmininko
pavaduotojas ir rašytoja D.
Bindokienė rašanti vaikams
ir paaugliams, dviguba
JAV LB švietimo tarybos
laureatė, ilgametė Kristijo
no Donelaičio aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos
vicedirektorė, aktyvi visuo
menininke.
Visuomenė kviečiama
gausiai dalyvauti. Įėjimas
veltui. Aukos nebus renka
mos.
• Lietuvos gen. konsulas
Anicetas Simutis rugsėjo 8
d. dalyvavo su žmona New
Yorko Konsulų Draugijos
Prezidento Olandijos gen.
konsulo Leopold Van Ufford
suruoštam priėmime Olan
dų Klube New Yorko Ma
joro Edward J. Koch garbei.
Pasisveikinęs su visais
priėmimo dalyviais meras
Koch savo žodyje apgailes
tavo, kad tapus jam New
Yorko Valstijos gubernato
rium gali atsirasti pavojus
nutolti jo artimiems ry
šiams su New Yorko Diplo
matiniu ir Konsulariniu
Korpusu.

• Kaziui Bradūnui, Drau
Po 50 dol. — Valentina
go kultūrinio priedo re Mažeikienė.
daktoriui pasitraukus į pen
Po 30 dol. — Tada ir Ma
siją, šį priedą redaguoti pa ra Jurciai.
kviesta Aušra Liulevičienė.
Po 25 dol. — V. Abraitis,
V. Aleksandriūnas, dr. A.
• Dail. M. Stankūnienės Arbas, Ed. Balceris, dr. V.
kūrinių paroda atidaroma Dargis ir A. Juodvalkis.
rugsėjo 28 d. Galerijoje, 744
Po 20 dol. — J. Jurevi
N. Wells, Chicagoje. Paroda čius, Br. Kasakaitis, M.
tęsis iki spalio 17 d. Priėmi Šimkus, K. Pocius, T. Stan
mas svečių su vaišėmis kūnaitė, St. Virpša ii' J. že
įvyks spaliol d. nuo 5 iki maitis.
9 vai. vak.
15 dol. — J. Jurkūnas.
• Bronys Raila su žmona
Po 10 dol. — J. Andrašiūiš Los Angeles atvyksta į nas, Ig. Andrašiūnas, H.
Vyt. Alanto pagerbimą Chi- Bagdonienė, T. Blinstrubas,
agoje šį sekmadienį, rug V. Girnius, J. Graužinis, J.
sėjo 26 d. 3 vai. p. p. Lie Grigaitis, L. ir V. Hoffmatuvių Tautiniuose Namuose, nai, J. ir V. Lendraičiai, St.
ir pasakys pagrindinę kalbą. Mankus, J Matusevičius, V.
Po to, drauge su sukak Mažeika, C. Modestas, V.
tuvininku vyks į Detroitą Račkauskas, J. Raudonis,
ir V. ir I. Alantu šeimoje M. Valiukėnas, A. Vaitiekaitis, P. Vėbra ir J. Žvy
viešės kelias dienas.
nys.
• Čiurlionio galerijoje,
5 dol. — P. Steikūnas
Jaunimo Centre Chicagoje,
Visiems aukotojams nuo
rugsėjo 3 d. buvo atidaryta
širdžiai dėkojame. Laukia
dail. Ringailės Zotovienės me paramos ir iš kitų kole
darbų paroda.
gų.
Aukas siųsti iždininkės
• Rochestery Tautos
šventė bus minima rugsėjo adresu.
Korp! Neo-Lithuania
26 d., sekmadienį, tuoj po
Vyr. Valdyba
11 vai. mišių. Meninę pro
gramą atliks iš Jackson,
Mich.' atvykę Darius, Balti
PADĖKA
ja ir Almis Ūdriai, akompa
nuojant Rūtai ūdrienei.
Jonas ir Irena Kapčiai
Visi Rochesterio ir apy reiškia širdingą padėką mū
linkių lietuviai yra malo sų geriems kaimynams p.
niai kviečiami minėjime da p. .žibams, Juno Beach, ir
lyvauti. Minėjimą rengia visiems buv. clevelandieLB apylinkės valdyba ir li čiam p.p. Mikšiams, Pilipa
tuanistinė mokykla.
vičiams ir kt., kurie taip
gražiai ir nuoširdžiai prisi
PADĖKA
dėjo prie mūsų išleistuvių,
Korp! Neo-Lithuania vei persikeliant iš Juno Beach
klai paremti, be anksčiau į Daytona Beach, Floridoje.
Dėkojame už gražius linkė
skelbtų, aukojo:
Po 100 dol. — Antanas jimus.
Mūsų naujas adresas:
Butkevičius, Liūtas Dargis
Jonas ir Irena Kapčiai, 312
ir dr. Jonas Maurukas
Po 75 dol. — Juozas ir Georgetown Blvd., Daytona
Beach, Florida 32019.
Eleonora Matulevičiai.

DAYTONA BEACH, FLORIDA
VILLA NOVA PLANTATION
Lietuvių korporacija stato 126 Townhausus
(dviejų aukštų sujungtus namus).
Du miegamieji, 1Į4 vonios, savas kiemas.

3 mylios nuo Atlanto, dvi autobusų linijos nu
važiuoti į pajūrį, krautuves, ligonines, aerodromą.
KAINA NUO 35,990.00 dolerių.

Rašykite: Vytenis Ramanauskas arba
Algirdas Alkninis

HALIFAX DESIGNER HOMES, INC.
607 Lemon Street
Port Orange, Fla. 32019

REIKALINGAS
ŪKVEDYS —
PRIŽIŪRĖTOJAS

Mylimai žmonai
A. A.

ALEKSANDRAI
mirus, ponui OSKARUI KREMERIUI ir vi
siems jo artimiesiems giliausią užuojautą

reiškia ir kartu liūdi
B. ir T. Blinst rūbai
S. ir A. Paškoniai

Kultūros židiniui New
Yorke reikalingas ūkvedysprižiūrėtojas. Pageidauja
ma 2 asmenys (vyras ir
žmona). Labai geras atlygi
nimas ir nemokamas butas
Kultūros židinyje Suintere
suotieji prašome kreiptis
šiuo adresu: Mr. A. Šilba
joris 85-00 107th Street,
Richmond Hill, N. Y. 11418.
Telefonuoti: (212) 846-7636
po 7 vai. vak.
Lietuvių Kultūros
Fondas

Arba skambinkite "Collect” darbo metu
(904) 788-6017

■

MEN and WOMEN
IF YOU WANT A CAREER IN REAI, ESTATE

|
I

GENERAL DEVELOPMENT CORP. WILL MAKE AVAII.ABLE REAL
ESTATE TRAIN1NG & CERTIFICATION TO ITS NEW EMPLOYEES.

Į
j
■

1F YOU HAVE A SALES BACKGROUND ANO ARE 1NTERESTED
IN A LUCRATIVE PART TIME OR FULL T1ME POS1T1ON WE WISH
TO MEET WITH YOU.

Call 617-326-5362
between 11 a. m. & 3. p. m.
Ask for Paul Mednis

■■
■
■

