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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Užplanuota nesąmonė
Pavyzdys iš okupuotos Lietuvos

Skaitant apie Vakarų vy
riausybių permainas, kuriose 
ūkinė būklė suvaidina dideli 
vaidmenį, kyla klausimas: o 
kas darosi Rytuose? Daugu
mas stebėtojų sutinka, kad ir 
ten bręsta didelės permainos, 
kur nauji vadai turės griebtis 
arba labai plačios ekonominės 
reformos, kuri persimes ir i 
politinę sritį, arba - griebtis la
bai griežtų taupumo priemo
nių, kurios neįmanomos be di
desnės politinės priespaudos.

Rytų Europa - Sovietija ir 
6 jos satelitai: Bulgarija, Če
koslovakija, Rytų Vokietija, 
Vengrija, Lenkija ir Rumuni
ja - pergyvena sunkiausią ūki
nę krizę nuo 1945 metų. Jų 
skolos užsieniui nuo 1970 
metų padidėjo 10 kartų, iki 72 
bilijonų dolerių. Dvi jų - Len
kija ir Rumunija - yra ant 
bankroto slenksčio. Pačios So
vietuos padėtis yra kiek geres
nė, bet jei ji norėtų, ar turėtų 
padėti savo satelitams, ji tai 
gali padaryti tik savo gyvento
jų pragyvenimo lygio sąskai- 
ton, kuris yra blogesnis už sa
telitų.

Kodėl sovietai atsiliko nuo 
savosatelitų? Visų pirma - sa
telitai gavo daugiau pasisko
linti iš Vakarų. Viena Lenki
ja gavo (22.6 bilijonus dole-

Mirė J. Audėnas

• Juozas Audėnas (Au
dickas), praėjusį sekmadie
nį, spalio 10 d., mirė New 
Yorke, sulaukęs 84 metų 
amžiaus. Velionis priklausė 
Lietuvos valstiečių liaudi
ninkams, buvo Lietuvos 
Laisvės Komiteto ir Vliko 
ilgametis narys.

Vytautas Meškauskas

rių) dvigubai daugiau už pa
čią Sovietų Sąjungą (10.2 bil. 
dolerių). Antra - satelitų ūki
nė sistema, išskyrus gal Ru
muniją, buvo ir yra daug 
lankstesnė. Toliausiai nuo so
vietinės sistemos yra atsitoli
nusi Vengrija su savo ‘nauju 
ekonominiu mechanizmu’, be 
sivadovaujanti pareikalavi- 
mo-pasiūlos dėsniu. Skirtingu 
keliu nužygiavo Rytų Vokieti
ja, kuri daugumą savo pramo
nės suorganizavo į ‘Kombina
tus’ iš 20-40 įmonių, su maž
daug 25,000 darbininkų. Tie 
kombinatai, nors ir priklauso 
valstybei, tačiau turi palygin
ti didelę tvarkymosi laisvę. Sa 
koma, kad jie seka ... Japoni
jos didžiųjų korporacijų tvar
kymosi pavyzdžiu.

Nesigilinant į kitų satelitų 
ūkines sistemas, reikia konsta
tuoti, kad patys sovietai 1968 
metais sudraudę Čekoslovaki
ją, ieško naujų ūkinio gyveni
mo formų ir dabar jau kalba 
apie didesnį įvairumą. Liepos 
16 d. rašė maskvinė Novoje 
Vremia:

‘Socialistinės šalys nenori 
viena kitai primesti savo ūki
nio mechanizmo modelį, bet 
stengiasi ... atrasti kūrybinį, 
nestandartinį, savitą sprendi
mą ...’

Kodėl Maskva leido refor
mas Vengrijoje, bet ne Lenki
joje? Atsakymas glūdi tame, 
kad vengrai pravesdami refor 
mas aiškino tai darą partijos 
vadovybėje, išskyrė pačių dar. 
bininkų ‘savivaldą ir pakarto
jo savo priklausomybę užsie
nio politikoje nuo Sovietų Są
jungos, už tai sulaukdami pa
ties Brežnevo pagyrimo.

Kaip žinia - ir sovietai davė 
didesnės laisvės privačiai ini
ciatyvai žemės ūkyje, tačiau 
prieš tokias laisves ten šiaušia
si įsigalėjusi biurokratija, kuri 
tebetiki į dar didesnius žemės 
ūkio kompleksus.

• ••
Kokia sistema veikia Sovie- 

tijoje, klasišką pavyzdį davė 
Švyturys š.m. 9 Nr., kuriame 
Eugenijus Bukinas aprašo ‘rei
dą’ po Vilniaus viešbučius (pa
gal Dabartinės Lietuvių Kal
bos Žodyną reidas reiškia ‘ne
tikėtą patikrinimą, kurį at
lieka aktyvistų grupė, vykdy
dama visuomeninių organiza
cijų užduotis). Mat, Vilniuje 
rasti kambarį eiliniam žmogui 
beveik neįmanoma. Iš tikro, 
kai reidininkų grupė - milici
ninkai, kiti pareigūnai bei tas 
korespondentas - atvyko į Gin
taro viešbutį, jie rado lentelę, 
kad vietų nėra. Tačiau patik
rinus rasta 94 neužimtos vie
tos. Administratorė aiškinosi, 
kad 56 vietos buvo rezervuotos 
turistams iš užsienio, kurie ne-

(Nukelta į 2 psl.)

Stasys Lozoraitis, jr., Lietuvos atstovas prie Šv. Sosto kalba 
Chicagoje Lietuvių tautiniuose namuose. A. Plaušinaičio nuotr.

Rimtos svarstytos Lietuvos 
laisvinimo ir išeivijos 

veiklos klausimais
Antanas Juodvalkis

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Visuomeninių reikalų komisi
ja, vadovaujama dr. Leono 
Kriaučeliūno, š.m. spalio 3 d. 
Lietuvių Tautiniuose Namuo
se, Chicagoje, surengė svars- 
tybas Lietuvos laisvinimo ir 
išeivijos veiklos klausimais,

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
pradėdamas svarstybas, lakiu 
žodžiu priminė Lietuvą jau 40 
metų nešančią vergijos jungą 
ir negalinčią savarankiškai sa
vo reikalų spręsti. Šios svars
tybos skiriamos panagrinėti 
išeivijos veiklą ir paieškoti nau 
jų kelių vadavimo darbe.

Svarstyboms vadovauti pa
kvietė žinomą visuomenės vei
kėją Joną Jurkūną, o prelegen 
tais - rašytoją ir pedagogę Da
nutę Bindokienę iš Chicagos, 
diplomatą Stasį Lozoraitį, jr. 
iš Romos ir VLIKo pirm. pav. 

dr. Domą Krivicką iš Wa- 
shingtono, DC.

Pirmoji kalbėjo d. Bindo- 
kienė, kurią J. Jurkūnas prista 
tė kaip jaunimo veikalų kūrė
ją ir Kr. Donelaičio mokyklos 
ilgametę mokytoją, bei dau
gelio mokyklos vadovėlių auto
rę.

D. BINDOKIENES 
PRANEŠIMAS

D. Bindokienė kalbėjo jaut
riai ir įtikinančiai. Palietė pa
grindinius lietuvybės išlaiky
mo elementus: šeimą, mokyk
lą, jaunimo organizacijas, 
spaudą ir gyvenamą aplinką. 
Pirmuosius žodžius vaikas ta
ria lietuviškai ir augdamas na
muose girdi tik lietuvių kalbą. 
Pradėjęs lankyti mokyklą iš
moksta vietinę kalbą, o šešta
dieniais eina į lit. mokyklą. At 

rodo jokios problemos nėra. 
Vaikas mokosi lygiai vietinę ir 
lietuvių kalbas. Bet dabar 
taip nėra. Dažnai namuose 
girdi tik vieną kitą lietuvišką 
žodį, o mokykloje ir gatvėje 
tik vietinę kalbą. Mokykla ne
gali išmokyti lietuvių kalbos, 
nes per mažai laiko, o tik pa
tikrinti jų mokėjimą ir padėti 
tėvams. Šiuo metu, vaikų, 
lankančių lit. mokyklas, lietu
vių kalbos mokėjimas yra ne
pakankamai. Dauguma su- 
rezgia tik keletą žodžių, nors 
yra ir gražių išimčių.

Vaikai baigę lit. mokyklas, 
nesidomi mokyklos gyvenimu 
ir jas užmiršta. Universiteti
nės studijos ir stropesnius ati
traukia nuo lietuviškos veik
los, o tie kurie tik tėvų verčia
mi lankė, tai iš tolo vengia lie
tuviškų organizacijų. Net 
Švietimo taryba ir ta per ma
žai rūpinasi mokyklomis, o 
daugiau tik vadovėlių leidimu 
Lietuviškas organizacijos pasi
tenkina maža pinigine para
ma, o knygų leidyklos kartais 
ištraukia iš rūsių lentynose už
sigulėjusias knygas ir apdova
noja mokyklas baigiančiuosius.

Dėl mokinių skaičiaus mažė
jimo yra daug priežasčių, bet 
viena iš svarbiausių - tėvų ap
sigyvenimas toli nuo lit. mo
kyklų. Stropesni pradeda vai
kus vežioti, bet praranda visą 
šeštadienį. Taip metus kitus 
pavežioję apsileidžia ir nutrau
kia vaikų vežiojimą, surasda
mi įvairių save pateisinančių 
priežasčių. Niekas net neban
do organizuoti vaikų vežioji
mą platesniu mastu. Buvo ir 
lieka šeima pagrindinis fakto
rius lituanistiname švietime ir 
auklėjime.

Nemenka ir lit. mokyklų 
mokytojų problema. Čia ga
lėtų ateiti motinos į talką mo
kyklai, tik reikia truputį pasi
ruošti ir įsitraukti į darbą.

Lietuviškoji spauda skun
džiasi skaitytojų ir bendradar
bių mažėjimu, bet mokinių ra
šinėlius retas laikraštis tede- 
da, ne specialiuose skyriuose 
ar vaikėms skirtuose žurnalė
liuose. Gebantieji geriau ra
šyti yra spaudžiami bendra
darbiauti mokyklų leidiniuose 
ir kitų leidžiamuose laikraš
čiuose, bet išėję - dingsta. Rei
kia globojančių asmenų ir or
ganizacijų, kad ir toliau ska
tintų rašymą.

Jaunimo organizacijos taip 
pat yra svarbus faktorius lietu 
vybės išlaikyme, bet nedaug 
lietuviško jaunimo į jas įsijun
gia. Reikia nuolatinės paska
tos, kad jaunimas nenutoltų 
nuo lietuvių sambūrių. Tau
tinių šokių grupės yra gera 
priemonė išlaikyti lietuvius 
vienoje vietoje ir perduoti nors 
dalį savo kultūros.

Dažnai girdime, kad mūsų 
jaunimas yra prarastas lietu
vybei, bet ištikrųjų - ne jauni
mas, bet vidurinioji karta yra 
prarasta ir tik nedaugelis jų 
dalyvauja lietuvių renginiuo
se. Vidurinioji karta, atvežta

(Nukelta į 3 psl.)
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snvnmnĖ pouti^^

Kinija siekia geresnių santykių su Sovietiją. - Kas bus su 
Hong-Kongu? - Priešpaskutinės kautynės tarp Irako ir Irano.

Pereitą savaitę vėl prasidėjo 
jau seniai besitęsiančios ir lai
kas nuo laiko nutrūkstančios 
sovietų-kinų derybos dėl sienų 
sureguliavimo. Abiem pusėm 
pageidaujant, jos galėtų virsti 
abipusio santykių pagerinimo 
pradžia. Šiuo metu tie santy
kiai neatrodo esą logiški. Sta
lino ir Mao laikais jie turėjo

Užplanuota 
nesąmonė...

(Atkelta iš 1 psl.) 
atvyko; kitos buvo laikomos 
neatvykusiems seminarų da
lyviams - bet ir tas atskaičius, 
nors jos galėjo būti bent tam 
vakarui panaudotos, dar liko 
26 laisvos vietos. Tai kodėl 
lentelė ant durų, kad vietų 
nėra? Atsakymas labai pap
rastas: niekas nėra užintere- 
suotas, kad visos vietos buvo 
išnuomotos. Bet toks atsaky
mas, nors ir teisingas, Sovieti
joje neleistinas. Užtat kores
pondentas pasiteiravo ... pla
no ir jo vykdymo apyskaitos:

*... pasirodo, kad per praė
jusius metus trestui priklau
santys viešbučiai turėjo 2760 
prastovų (pagal žodyną: ne
numatytas mechanizmų ir 
žmonių stovėjimas be darbo)’;

Tačiau trestas viršijo planą 
4.3%, o Gintaras su 969 me
tinėm prastovom viršijo pla
ną 3.8 procento. Rašo toliau 
korespondentas:

‘Besigilinant paaiškėjo, kad 
viešbučiai savo nuožiūra gali 
padaryti papildomų vietų: 
sakykim į vienvietį kambarį 
pastatoma antra lova. Štai 
pernai Vilniaus viešbučių tres 
te būta 7,700 papildomų lova- 
dienių. Pastarųjų niekas iš 
anksto neplanuoja, bet į atas
kaitas apie lovadienių įvykdy
mo planą jie jau pakliūva ... 
šių papildomų lovadienių sąs
kaita ir viršijami planai. Tuo 
tarpu kambariuose neretai sto 
vi tuščios lovos, žmonės neįsi- 
leidžiami nakvoti. Viešbučių 
vadovam dėl to, matyt, galvos 
neskauda - planai juk vykdo
mi!’

Ar reikia geresnio pavyz
džio, kodėl socializmui nesise
ka šeimininkauti? Jei to dar 
neužtenka, tas pats straipsnis 
duoda dar ir kitą. Kapitalis
tinėje sistemoje tokią netvarką 
iškelti galėtų vienas ar dau
giausiai du reporteriai, bet 
Švyturys savaime aiškiam fak
tui konstatuoti turi nusilenkti:

REDAKCIJA DĖKOJA 
LTSR VIDAUS REIKALŲ 
MINISTERIJOS, VILNIAUS 
IR KAUNO VIDAUS REIKA
LŲ DARABUOTOJAMS, 
KOMJAUNIMO KAUNO 
MIESTO KOMITETO OPE- 
RATYVINIC? BŪRIO NA
RIAMS, TALKINUSIEMS 
RENGIANT ŠI REIDĄ’.

Turbūt galėtum priskaityti 
porą tuzinų asmenybių reika
lingų konstatuoti tą, ką per 
pirmą naktį Vilniaus viešbu
tyje suvokia kiekvienas turis
tas iš Vakarų. 

ideologinį pagrindą: kuri iš jų 
atstovauja ‘tikrą’ komunizmą? 
Dabar abiem pasukus daug- 
giau progmatišku keliu, turi 
abiem kilti klausimas: kam 
mums pyktis, jei iš to laimi tik 
Vakarai?

Tiesa, kinų vadai teigė ne
seniai pas juos apsilankiusiam 
Japonijos ministeriui pirmi
ninkui, kad sovietai ir toliau 
lieka didžiausias pavojus Ki
nijai. Jie tik tada patikėtų jog 
jis sumažėjo, jei sovietai pada
rytų kokius konkrečius veiks
mus, pvz. atitrauktų kariuo
menę iš Afganistano, ar suma
žintų ją Kinijos pasienyje.

Antra vertus, kinai - kalbė
damiesi su amerikiečiais dėl 
jų santykių su Taiwanu ir su 
britais dėl Hong Kongo atei
ties - neparodė didesnės sovie
tų baimės, kuri reikalautų ge
resnių santykių su Vakarais. 
Atvirkščiai, atfodo, jog Pekin- 
gas mano, kad dabartinė situ
acija jam davė kiek daugiau 
vietos manevrams.

Nesusipratimas su Washing- 
tonu dėl ginklų tiekimo Tai- 
wanui parodė, kad Kinija jau
čiasi tiek stipri, kad nenori 
nusileisti dėl principo, nors tai 
jai gana brangiai apsieitų. Sy
ki Washingtonui nusileidus 
principiniai, kinai sutiko eiti į 
kompromisą. Geresnių santy
kių su sovietais perspektyva 
kinams gali padėti besiderant 
su JAV, o netrukus ir su D. 
Britanija dėl Hong Kongo atei
ties. Kaip tik tuo reikalu Ki
nijoje lankėsi D. Britanijos 
premjerė Thatcher.

• ••
Savo koloniją Hong Kongą 

D. Britanija yra gavusi iš Ki
nijos ‘amžinai’. Vėliau ji iš 
Kinijos dar išsinuomavo va
dinamas ‘naujas teritorijas’, 
kurios leido Hong Kongo kolo
niją išplėsti. Jų nuoma bai
giasi 1997 metais. Nors iki tos 
datos dar yra daug laiko, ta
čiau kapitalistai - nebūdami 
tikri - nenori investuoti į Hong 
Kongą. Todėl ūkiniai intere
sai reikalauja kokio susitarimo 
galimai anksčiau.

Pasikalbėjimai apie tai tu
rėtų prasidėti jau lapkričio mė 
nesyje. Spaudos konferencijo
je Thatcher pareiškė, kad de
rybos pakeis dabartines sutar
tis, bet kaip - nepasakė. Ki
nai davė suprasti, kad dėl ko
lonijos ateities suverenumo jie 
visai nekalbės ir iki 1997 metų 
jie ‘gerbs istoriją’, nors jau da
bar nepripažįsta ‘nelygių’, 
atseit primestų, sutarčių.

Antra vertus, britų kolonija 
Hong Konge jiems buvo rei
kalinga anksčiau ir dar yra rei 
kalinga kaip vartai prekybai 
su užsieniais. 40% jų užsienio 
prekybos apyvartos eina per 
Hong Kongą. Čia verta atsi
minti, kad formaliai ir Portu
galija turi savo koloniją Kini
joje - Macao. Sugriuvus Por
tugalijos kolonialinei imperi
jai, portugalai pasiūlė Macao 
Kinijai, bet toji dėl ūkiškų su
metimų pasiūlymą atmetė. 
Macao dabar laikoma ‘kinie
čių teritorija portugalų admi

nistracijoje’. Lisabonos skiria
mas gubernatorius dėl dides
nių permainų atsiklausia ki
nų, bet eilinius dienos reikalus 
sprendžia pats.

Spėliojama, kad Pekinas iš 
Macao ir Hong Kongo norėtų 
sudaryti ‘specialią ekonominę 
zoną’, prie kurios prijungtų ir 
savo kaimyninę Senčen pro
vinciją, kur užsienio kapitalis
tai viliojami pirkti namus ir 
steigti įmones, išnaudojant pi
gią kinų darbo jėgą - ten yra 
ir vienintelis golfo laukas Ki
nijoje.

‘Specialios ekonominės zo
nos’ perspektyvos nevilioja da
bartinių Hong Kongo gyven
tojų. Jiems daugiau patiktų 
tik suverenumo Kinijai pripa
žinimas, paliekant adminis
traciją britų rankose.

• ••
Kiti įvykiai buvo išstūmę 

Irako-Irano karą iš pirmųjų 
laikraščio puslapių. Iš tikro, 
tas karas teberusena ir ko gero 
vėl išstums kitus įvykius. Skai
čiuojama, kad iki šiol tame ka
re žuvo apie 25,000 irakiečių 
ir 50,000 iraniečių. Belaisvių 
tačiau daugiau turi Iranas - 
50,000 irakiečių, o Irakas - tik 
5,000 iraniečių. Savo prieš- 
puoliais Iranas atgavo visą, 
anksčiau užimtą irakiečių te
ritoriją, išskyrus siaurą juostą 
į Rytus nuo Bagdado. Netoli 
Basros, fronto pietiniame gale 
iraniečiai yra įsiveržę maž
daug vieną kilometrą į Irako 
teritoriją.

Basros puolimui Iranas yra 
sutelkęs apie 100,000 vyrų ar
miją. Iki šiol tą miestą jie yra 
puolę penkis kartūs, bet vis 
nesėkmingai. Jiems trūksta 
šarvuočių ir ypač aviacijos. Iš 
silaikymas prie Basros padėjo 
pakilti Irako prezidento Sad- 
dam Hussein’o prestižui. Jis 
atsisakė nuo visų savo karo 
tikslų ir dabar iš Irano prašo 
tik ... reparacijų. Neoficialiai 
jis tačiau yra paprašęs kitų, 
nafta turtingų valstybių su
mokėti 30-50 bilijonų dolerių 
reparacijų Iranui, kuris prašo 
150 bilijonų. Kadangi Iranas 
turi tris kartus daugiau gyven 
tojų negu Irakas, pirmasis ga
li būti suinteresuotas nualini- 
mo karu. Ilgainiui Irakui gali 
pritrūkti karių, todėl jis šau
kiasi kitų arabų valstybių tal
kos. Praktiškai jam daugiau
siai galėtų padėti Jordanas, 
kurio kariuomenė yra laikoma 
geriausiai apmokyta iš visų 
arabų kraštų. Pagalbos žadė
jo pasiųsti ir Sudanas, kurio 
karinės pajėgos yra nežymios. 
Irano pusę palaiko Sirija, kuri 
šiuo metu yra užimta konflik
tu su Izraeliu Libane, ir Libi
ja-

• ••

Pereitą šeštadienį Lenkijos 
seimas priėmė įstatymą, ku
riuo yra oficialiai panaikina
ma darbininkų sąjunga - SO
LIDARUMAS. Ateityje unijos 
bus leidžiamos tik atskirose 
darbovietėse, kurios negali 
palaikyti tarp savęs ryšio. Ga
lima ir streikuoti, bet ne ‘poli
tiniais’ sumetimais. Kada

■ Iš kitos pusės
Iš praeities stiprybė ... Atrodo, kad šiuo metu Aus

tralija atsirado mūsų veiksnių dėmesio centre. Prieš kiek 
laiko ten sėkmingai lankėsi kun. Pugevičius, vėliau VLIKo 
pirm. dr. K. Bobelis, o dabar atsilikti nenori ir Bendruo
menės pirmininkas V. Kamantas. Tai man priminė lietu
vių kolonijų lankymą prieš antrą Pasaulinį karą. Štai 
1938 m. spalio 15 d. PASAULIO LIETUVIS, aprašyda
mas DULR (Draugijos užsienio lietuviams remti) pirm. 
R. Skipičio viešnagę Pietų Amerikoje, cituoja Lietuvos 
atstovo ir įgalioto ministerio Pietų Amerikai Aukštuolio 
pareiškimą:

"P. Skipitis nuodugniai studijuoja kiekvieną 
išeivių klausimą, dalyvaudamas^organizacijų posė
džiuose bei susirinkimuose, ne taip kaip kun. Kru
šas, kuris, PRAŪŽĘS BUENOS AIRES TRIS DIE
NAS IR TRIS NAKTIS IR PAMATĘS MŪSŲ KO
LONIJĄ PER KLEBONIJOS DURŲ RAKTO SKY
LUTĘ, PARAŠĖ LIETUVON BIAURIAUSĄ RA
PORTĄ APIE ARGENTINOS LIETUVIUS IR 
PASIUNTINYBĘ”.

O pagal tų pačių metų rugpiūčio 27 dienos Uragva- 
jaus DARBĄ ten:

”... rug. 14 d. buvo įvykęs vietos lietuvių organi
zacijų susirinkimas aptarti klausimui, kaip reikėtų 
sutikti 'svečią iš Lietuvos’... Surinkime pasireiškė 
dvi srovės — kairiųjų ir tautininkų, kurios nega
lėjo susitarti. Kairieji siūlė svečio sutikimą pradėti 
nuo politinių diskusijų ... suruošiant jam su daug- 
šimtine publika politinę paskaitą su užklausi
mais .. . kaip Lietuvos valdžia reaguoja į užsienyje 

‘' gyvenančius lietuvius. Ir tik po... suruošti jam 
meno vakarą su vaidinimu ir dainom.
Tautininkai siūlė suruošti tik meno vakarą, o dis
kusijas palikti paties svečio nuožiūrai. Tai nesu
tarus, buvo nutarta išrinkti po 5 atstovus iš abejų 
pusių ...”

Nežinau, kaip ta istorija pasibaigė Montivideo mies
te. Nuo to laiko praėjy 46 metai, žodžiai, pavardės, vie
tovardžiai ir susibūrimų pavadinimai bei jų sutrumpini
mai kitokie, bet kas beveik per. pusę šimtmečio pasikeitė 
iš esmės? .. <i<u (vm)

streiko priežastis yra ‘politinė’ 
- sprendžia valdžia. Dėl pa
dėties rimtumo, Lenkijos pri
mas arkv. Glemp atšaukė sa
vo numatytas keliones į Vati
kaną ir JAV.

Iš kitos pusės - vyriausybė 
nutarė išleisti Lenkijoje auksi
nius medalius su popiežiaus 
atvaizdu ... pardavimui už
sienyje. Vyriausybė taip pat 
pasiuntė į Romą savo religijos 
ir ateizmo ministerį Adomą 
Lopatką dalyvauti naujo Len
kijos šventojo, kun. Maksimi
lijono Kolbe paskelbimo iškil
mėse. Jis Auschwitzo lageryje 
savanoriškai pasiaukavo už ki
tą kalinį, pasmertą mirtin.

♦ * *♦ ♦♦ ♦ ♦

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd 

VVilloubrook, III. 60521

Fšiic

St. Anthony
Savings & Loan Association

*♦
♦♦♦
♦♦♦♦*♦♦
♦♦
♦♦♦
*♦♦*
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Joseph F. Gi ibauskas 
Excfutive-Secretary

Viso naciai Lenkijoje išžudė 
2,800 kunigų ir vienuolių.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

7-3 and 3-11 shifts.
To work and live in a small congen- 
ial hospital, and d 25 bed hospital. 
Good starting salary. Differential for 
evening & night duties. Liberal pcr- 
sonnel policies Ac frir.ge benefits.

Apply call or write to 
D.O.N. or Admlnibtralor
NORTH RUNNELS 

HOSPITAL 
BOX 18S 

W1NTERS. TEXAS 79S67 
915-954-4553

(37-431

EXPF.R1ENCED 
CRAFTSMEN JEWELER 

special order jcweler to be able to 
custom craft niountings and sėt 
stones.

Call 800-438-582(- for more 
inforrr.atlon.

* » ♦ * * * ♦ ♦ * * ♦ 
* ♦ * ♦ » ♦
*

Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330 
WiIIowbrook: (312) 789-0777

St.).

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-President/ 
Willowbrook Manager
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Rimtos svarstybos...
(Atkelta iš 1 psl.) 

iš D.P. stovyklų, tėvų pastan
gomis išmokslinta, ištaigingai 
įsikūrusi, retai matoma lietu
vių veikloje. Viduriniosios 
kartos gal 90% nusėdo savo 
patogiose pozicijose, ištaigin
gose rezidencijose, puošniuose 
kurortuose ar išlaidingose atos
toginėse kelionėse.

Šių dienų jaunimas yra tvar 
kingesnis ir lietuviškesnis, 
kaip buvo prieš 10-15 metų. 
Prie jaunimo sulietuvėjimo 
prisidėjo Kalantos auka, Simo 
Kudirkos nušokimas nuo lai
vo, etninių šaknų ieškojimas, 
lankymasis ok. Lietuvoje ir di
džiavimasis lietuvių kalbos 
senumu.

NAUJI LAIKAI - NAUJI
REIKALAVIMAI

Naujoji JAV Lietuvių Bend
ruomenės Taryba susirinks pir
majai sesijai š.m. spalio 22-23 
dienomis saulėtos Floridos St. 
Petersburgo mieste, kuriame 
yra sparčiausiai auganti lietu
vių kolonija JAV-se. Si Tary
bos sesija bus lyg ir istorinė, 
nes su ja prasidės naujasis tris
dešimtmetis LB-nės veikloje. 
Taigi, dabartinės Tarybos už
davinys turėtų būti kritiškai 
pažvelgti į buvusios Tarybos 
bei Krašto Valdybos ir visų jos 
Tarybų - Kultūros, Švietimo, 
Socialinių ir Visuomeninių rei
kalų - nuveiktus darbus. Sa
lia to pasinaudojus praėjusio 
trisdešimtmečio patirtimi, kri
tiškiau įvertinti atsiektus lai
mėjimus, sudėtus resursus bei 
pastangas, kad būtų galima gi 
liau panagrinėti ateities pla
nus ir nustatyti paveiksmin- 
gesnes veiklos gaires.

Negalima užginčyti, kad 
Lietuvių Bendruomneė per 
paskutini trisdešimtmetį atsie
kė daugelį laimėjimų. Deja, 
daugelis taip pat konstatuoja 
lietuviškosios veiklos nuosmu
kį: lituanistinių mokyklų mo
kinių skaičiaus mažėjimą, kva
lifikuotų mokytojų trūkumą, 
lietuviškosios periodinės spau
dos bei knygų neskaitymą, or
ganizacinio gyvenimo susilp
nėjimą ir bodėjimąsi juo pla
čiosios visuomenės.

Pavieniui ieškoma to nuos
mukio priežasčių, net kaltini
mų. Iki šiol, deja, visuotinai 
nerodoma nei per didelio tuo 
reikalu susirūpinimo, nei rim
čiau suorganizuotų pastangų 
tam nuosmukiui jei ne visai 
sustabdyti, tai bent jo kritimo 
tempą žymiai sulėtinti. Tiesa, 
rengiami vienos ar kitos orga
nizacijos simpoziumai, skel
biamos dienos, mėnesiai ar 
metai, vieno ar kito reikalo iš
populiarinimui. Deja, prie tų 
manifestiniai paskelbtų prob
lemų nepritraukiama kitų or
ganizacijų, negaunama jų tal
kos. Gi spaudos ar mokyklų 
problemos yra ne vienos, o vi
sų organizacijų - visos plačio
sios lietuvių visuomenės reika- 
kalas. Be jų įsipareigojimų, 
be jų konkrečios talkos, tie 
‘mėnesiai’ kaip aidas pamiškė
je nuskamba be didesnių 
rezultatų atsiekimo.

Nesėkmės kaltininkų me
džiojimas seniau baigdavosi 
vienos organizacijos ‘pasibaks- 
nojimu’ su kita. Kol tie prie
kaištai neišvirsdavo į demago-

giją - buvo natūralu ir net svei
ka, nes pozityvi kritika ir kon
kurencija yra gerai. Kol kon
kurentai leidžiasi su priešin
gai galvojančiais į bendrą po
kalbį ir bando nuomones išly
ginti ir išeities paieškoti, tol 
jau vien tik pokalbis ir bend
ros išeities ieškojimas yra nau
dingas net ir tuomet, kai bend
ra susitarimo nėra pasiekia
ma.

Mūsuose, deja, jau kuris lai
kas kai tarporganizacinio su
sitarimo net nebeieškoma. 
Dar daugiau, šiandien pikto
ka kritika prasidėjo rimtų 
bendruomenininkų tarpe. Tie
sa, kritika demokratinėje 
Bendruomenėje yra būtinai 
reikalinga (jos nepakelia ne
turėtų į vadovaujančių postus 
pretenduoti), tačiau toji kriti
ka turi būti ne tik pozityvi, 
bet ir sąžininga. Iš širdies gi
lumos linkėtina, kad naujoje 
LB-nės Tarybos kadencijoje, 
nauji Bendruomenės vadovai 
nesąžiningų priekaištų išveng
tų.

Beprasmiškų ir vis besikar
tojančių ginčų žalą gal dra
matiškiausiai nusakė žymus 
pedagogas ir visuomenininkas 
Antanas Rinkūnas, spręsda
mas lituanistinių mokyklų mo 
kinių retėjimo klausimą, š.m. 
rugpiūčio mėn. Tėviškės Ži
buriuose. Ten jis pareiškė: 
‘Vadovams besiginčijant kas 
pirmasis Lietuvos laisvinimo 
veikloje - nematoma, kad tik
rosios Lietuvos dalis žūva čia 
pat mūsų akivaizdoje’.

Kaip minėta, LB-nė atsiekė 
didelių laimėjimų tiek praei
tyje, tiek praėjusios Tarybos ir 
Krašto Valdybos kadencijoje. 
Už tai tą darbą dirbusiems pri 
klauso didelė visuomenės pa
dėka. Tačiau praeities laimė-

ST. LOZORAIČIO 
PRANEŠIMAS

Antrasis kalbėjo Stasys 
zoraitis, jr., Lietuvos atstovas 
prie Vatikano ir nuolat gyve
nąs Romoje. Savo kalboje pa
žymėjo, kad diplomatinėje is
torijoje nėra atsitikimo, kad 
po 40 metų okupacijos tebe
veikia Lietuvos diplomatinės 
įstaigos ir didžiosios valstybės 
nepripažįsta įjungimo į Sovie
tų Sąjungą. Pastebėjo, kad 
anglų konservatorių grupė įne 
šė rezoliuciją į Europos parla
mentą, kad būtų atkreiptas 
dėmesys į Pabaltijo valstybių 
esamą padėti ir perduotas ati
tinkamoms įstaigoms spręsti. 
Deja, socialistinės grupės atsi
sakė šį pasiūlymą svarstyti. 
Reikia skubiai rašyti laiškus 
Europos parlamentarams, kad 
kad jie paremtų Lietuvos lais
vės bylą.

Antras reikšmingas įvykis, 
tai popiežiaus Jono Povilo II 
sutarimas su Prancūzijos pre
zidentu Mitterand, kad Jaltos 
susitarimai būtų atšaukti. Jal
toje buvo susitarta Europą pa
sidalinti įtakų sferomis. Jaltos 
aktai nėra kažkokie tarptauti
niai susitarimai ir neturi juri
dinio pagrindo, bet jie naudin 
gi Sovietų Sąjungai - tai ji jais 
ir naudojasi, kai kiti tyli.

Lo-

Vilniaus arkivyskupijos įjun
gimas į Lietuvos bažnytinę 
provinciją tebėra neišpręstas, 
bet naudojantis šio popiežiaus 
palankumu, atsargiai vei
kiant, galima tikėtis palan
kaus sprendimo. Ateinant 
naujam vyskupui, Seinų ka
tedros ir lietuviškų pamaldų 
klausimas gali teigiamai išsi
spręsti, tik reikia būti kant
riems.

Lietuviai turi susidarę rezis
tencinę tradiciją: saugodami 
neutralumą - atsisakė jėga 
užimti savo sostinę Vilnių, ne
sudarė SS legiono, vedė sunkų 
partizaninį karą, turi didžiau
sią pogrindžio spaudą, atsto
vybės prie Vatikano atgavi
mą, Australijos vyriausybės 
Pabaltijo valstybių pripažini
mo atšaukimą, kurie liudija 
tautos gyvastingumą ir pasau
lio dėmesį Lietuvai.

bu-

DR. D. KRIVICKO 
PRANEŠIMAS

Dr. Domas Krivickas, 
vęs Kauno ir Vilniaus univer
sitetų tarptautinės teisės pro
fesorius, kalbėjo apie lit. švie
timo reikšmę ir būtiną visos lie 
tuvių visuonjėnės paramą. Li
tuanistinis švietimas yra palik
tas LB-nei, o lietuviškoji visuo
menė per mažai domisi ir per 
mažai remia. Reikia visuoti
no visų lietuvių dėmesio.

Tvirtas JAV vyriausybės 
Lietuvos okupacijos nepripa
žinimas paraližavo Sovietų 
S-gos pastangas ir prilaiko ki
tų valstybių vyriausybes nuo 
pėr uolaus Sovietų užmačių 
vykdymo.

Vidaus plotmėje - geri 
VLIKo ir ALTos valdybų ry
šiai ir jokių problemų nėra, 
tuo tarpu su PLB valdyba ry
šiai yra nutrūkę. Tą nenorma
lumą reikia kaip nors sutvar
kyti, nes tas trukdo bendrą 
veiklą. Pasidžiaugė vieninga 
ALTos ir JAV LB akcija, res
tauruojant Lietuvos atstovy
bės rūmus Washingtone.

Priešinantis Sovietų S-gos 
užmačioms ir dirbant
vos laisvinimo darbą, reikia 
sujungti visas lietuvių jėgas, 
nes priešas yra labai klastin
gas ir stiprus.

Kėlė reikalą sudaryti fon
dą paremti diplomatų veiklai, 
kad jie galėtų dalyvauti ir ste
bėti įvairias konferencijas bei 
palaikyti asmeniškus kontak
tus su valstybių delegacijomis.

Lietu-

jimai naujosios Tarybos neat
palaiduoja nuo pareigos labai 
rimtai paieškoti dar geresnių 
metodų, paveiksmingesnių 
planų, bei tiems planams įgy
vendinti energingų, išradingų 
sumanių bei tolerantingų dar
buotojų. Tik jų dėka ir sutar
tiniu darbu ne tik LB-nės vi
duje, bet ir su jos nuošalyje sto 
vinčia visuomene, gal pavyks 
mums lietuviškojo gyvenimo 
nuosmukį rimčiau pažaboti. 
To mes naujajai JAV LB-nės 
Tarybai nuoširdžiausiai ir 
linkime.

DISKUSIJOS

Psibaigus pranešimams, 
moderatorius J. Jurkūnas su
sumavo iškeltas mintis ir ati
darė diskusijas. Diskusijose 
esminių klausimų neiškilo, bet

Viešėdami Chicagoje aplankykite

buvo išryškintos prelegentų iš
keltos mintys ir anksčiau jau 
spaudoje skaitytos žinios. Dis
kusijose dalyvavo: D. Adomai- 
tis, T. Blinstrubas, Pleškys, A. 
Regis, J. Graužinis, J. Balčiū
nas, K. Radvila, J. Vasaitis, 
K. Šidlauskas, V. Zalatorius, 
K. Eringis, dr. L. Kriaučeliū
nas, J. Žemaitis ir kt.

Į klausimus atsakinėjo visi 
trys prelegentai - D. Bindokie- 
nė, S. Lozoraitis ir dr. D. Kri
vickas. J. Jurkūnas nelengvas 
moderatoriaus pareigas atliko 
gerai ir simpoziumą pravedė 
tvarkingai, be jokių išsišokimų 
ar užgauliojimų.

Pabaigoje dr. Leonas Kriau
čeliūnas rengėjų vardu padė
kojo prelegentams, moderato
riui ir kantrybę bei susiklau
symą parodžiusiai publikai. 
Publikos prisirinko pilna salė 
ir net stoviniavo koridoriuje 
bei posėdžių kambaryje, per 
garsiakalbį klausydami pra
nešimų. Tokios rimtos svars- 
tybos yra reikalingos bent kar
tą metuose. Ačiū rengėjams.

Dr. L. Kriaučeliūnas savo 
kaštais pavaišino programos 
atlikėjus ir spaudos darbuoto
jus Ramunėje.

WANTED EXPERIENCED

DOUBLE END 
MACHINE 

OPERATOR 
be able to sėt up workMušt 

from blue prints and close tole- 
rance.
Good pay. Steady work. Paid 
hospitalization. Life insurance, 
holidays & vacation.

Apply call or write to: 
BETTY MULL1GAN

BERNARD LUMBER 
CO., INC.

4333 EUPHROSINE
NEW ORLEANS, LA.

501-822-4130

ST. 
70185

07-39)

OTR/L 
COTA/L

The Northeast C’hio Developmental 
Center, a residential facility fcr the 
mentally retarded, has immediate 
openings at its Broodviev/ Campun in 
Broadvievv Hts. anrl Cleveland Cain- 
pus in Cleveland. for OTR/Ls and 
COTALs. Expeiiencc in MR/DD, sen- 

sory integration, and/or physical dis- 
abilities preferred, būt will conrider 
new graduates. Ohio Therapy 
required. Contacl Karcr. Kiltie 216- 
526-5000, Ext. 328 to urrnnge for nn 
intervievv.

An Equal Opportunity Emplover 
(38-39)

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED PHYSICAL 
THERAPIST ASSISTANT 
To work and live in sn;»dl conųenia] 
community and a r.iodern 206 bed 
J C.A.H. Accredited hopilal.
Salary commensuralr wit). cxperience 
čc ability. Liberal personnel policica 
and fringe benefits.

APPLY CALL OR WRITE 
TO EMPLOY

MERCY HOSPITAL 
1448 Kinuey’s tane 

Portsmouth, Ohio 45662
An Equal Oppotunity Lmplover 

(38-44)

MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

SaviataUud: J. JANULAITIS ir J. MA1E1KA

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

Kainos Žemos — Pasirinkimas dideli*.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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AUSTRALIJOS LIETUVIAI
Antanas Laukaitis

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖ

Melboume buvo labai pla
čiu mastu surengta Pa
vergtų Tautų Savaitė, ku
rios vyriausiu rengėju buvo 
Pavergtų Tautų Viktorjos 
valstjos Taryba, ši savaitė 
prasidėjo didžiojoje ukrai
niečių salėje, dalyvaujant 
virš poros šimtų įvairių 
tautybių atstovų. Atidaro
mąjį žodį tarė šios Tarybos 
pirmininkas Albinas Pocius, 
apžvelgęs Pavergtų Tautų 
savaitės reikšmę ii- viešai 

.reikalaudamas dekolonizuo- 
ti sovietinę Rusijos imperi
ją. Pagrindinę atidarymo 
kalbą pasakė senatorius A. 
Lewis, kuris Australijos se
nate Canberroje pirmasis 
yra pristatęs surinktų pa
rašų peticiją dėl Klaipėdos 
bažnyčios grąžinimo. Be ki
tų kalbėtojų specialią poemą 
apie pavergtąsias tautas 
skaitė Monash universiteto 
profesorius M. Martin.

Specialios ekumeninės pa
vergtųjų tautų pamaldos 
įvyko Melbourno St. Patrick 
katedroje rugsėjo 19 dieną. 
Jas pravedė Viktorijos vals
tijos arkivyskupas Sir. dr. 
Little. Paskiros tautybės 
dalyvavo su savomis vėlia
vomis ir didžioji katedra 
buvo pilnai užpildyta, šiose 
pamaldose lenkai nešė di
džiulį erškėčių vainiką, kai 
lietuvių jaunimas, pasipuo
šę tautiniais drabužiais, ne
šė lietuvišką ornamentinį 
kryžių su tvorele. Katedroje 
giedojo lietuvių parapijos 
choras, vadovaujamas P. 
Morkūno ir ukrainiečių ka
tedros choras. Kiekviena 
tautybė savo kalba skaitė 

TOURS

KELIONĖS I 
LIETUVĄ-1982 
Šventės Lietuvoj 
16 DIENŲ EKSKURSIJA. 

$1,499.00 
gruodžio 21 — sausio 4

Pigios vienos savaitės 
ekskursijos Karibų 

jūroje.
Martiniųue, $399; Jamaica, $349; Grand 

Bahamas, $329; Nassau, $339; Barbados, $429; 
Guadeloupe, $399.

TAIP PAT DIESNEYLAND, $199. Rio, $499; 
Miami Beach. $269; Acapulco, $399.

IŠVYKSTAMA Iš: Boston, NYC, Hartford, 
Philadelphia, Pittsburgh, Chicago, Baltimore, 
Cleveland, St. Louis.

SPECIALI VIENOS SAVAITĖS EKSKURSI
JA I SALAS: St. Maarten, Aruba, nuo $399 
Boston & Philadelphia skridimai.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis:

BALTIC TOURS
8 WHITE OAK ROAD 

NEWT0N, MASS. 02168 
617-969-1190 / 965-8080

Daromi giminių iškvietimo dokumentai.

maldas. Iš lietuvių jas atli
ko V. Buožytė ir kun. Pr. 
Dauknys. Trumpą sveikini
mo žodį tarė arkivyskupas 
Little ir pagrindinį pamoks- 
lą pasakė, specialiai iš Tas
manijos atskridęs Hobarto 
St. John Fisher College rek
torius Rev. G. Jordan, labai 
vaizdžiai ir turiningai pa
teikdamas pavergtų tautų 
padėtį Sov. Sąjungoje, kad 
jam baigus sakyti pamoks
lą, pats arkivyskupas pra
dėjo ploti ir jį pasekė visi 
kiti.

Pamaldoms pasibaigus, 
prie katedros išsirikiavo 
15-kos tautybių minia ir 
priekyje, nešant jų vėliavas, 
per pagrindines Melbourno 
gatves pradėjo žygiuoti į 
miesto sodą, kur įvyko di
džiulis protesto mitingas, 
reikalaujant laisvės ir žmo
gaus teisių visoms paverg
toms tautoms, šį protesto 
mitingą pravedė Alb. Po
cius, kai vėliau visos de
monstracijos ir eisena buvo 
parodyta televizijoj ir pla
čiai aprašyta vietinėje 
spaudoje.

O, GAL IR PRINCESĖ?

Sydnėjaus miesto didžia
jame Fairfieldo priemiesty
je yra rengiami labai gra
žūs ir spalvingi pavasario 
festivaliai. Kai jūs Ameri
koje ir Europoje dabar pra
dedate ruošti žiemos šal
čiams, pas mus čia yra gra
žus pavasaris. Nors, tiesą 
pasakius, toks pavasaris- 
vasara yra beveik visus 
9-nis mėnesius ir didelio se
zonų pasikeitimo čia nejau
čiama, tačiau, kalendoriaus 
pavasaris, yra pavasaris.

šiame priemiestyje yra įsi
kūrę labai daug naujųjų 
ateivių ir, kai vokiečiai 
kiekvienais metais čia šven
čia savo garsųjį "October 
Festival”, tai "National So- 
ciety” draugija švenčia sa
vo pavasario festivalį, ku
rio metu, be visų kitų pa
rengimų ir tautinių pasiro
dymų, bus renkama festi
valio karalienė ir princesė, 
kurios amžius turi būti tarp 
13 ir 17 metų. Lietuviai yra 
išstatę labai gražią savo 
kandidatę Elenutę Žukaus
kaitę, kuri yra labai aktyvi 
jaunimo tarpe ir taip pat 
dainuoja Sydnėjaus "Dai
nos” chore. Tikėkimės, kad 
ši gražioji mūsų lietuvaitė 
taps ir šio festivalio prin
cese.

PASIRENGIMAI IŠVYKAI
Į CHICAGĄ

Išvykos Organizacinis 
Sportininku Komitetas, ly
giai kaip ir visi Australijos 
lietuviai sportininkai, ne
snaudžia, bet intensyviai 
rengiasi savo kelionei į 
Chicagą ir būsimoms gas
trolėms po Ameriką ir Ka
nadą. Komitetas jau užmez
gė ryšius su paskirais Ame
rikos ir Kanados lietuvių 
sporto klubais ir jiems pa
siuntė savo siūlomą kelionės 
maršrutą. Siūloma aplanky
ti: Los Angeles, San Fran
cisco, Clevelandą, Bostoną, 
New Yorką, Baltimorę, De
troitą, Torontą, Chicagą ir 
grįžtant namo, Las Vegas 
ir keletą dienų pailsėt Ho- 
nolulu. Laukiami yra šių 
miestų sporto klubų pasisa
kymai ir australiečių pa
kvietimai.

Spalio 2-3-4 dienomis, 
Australijoje yra ilgasis ne
darbo savaitgalis, kurio me
tu į Sydnėjų suvažiuoja pre
liminarinių vyrų, jaunių ir 
merginų krepšinio ir vyrų 
bei moterų tinklinio rinkti
nės. Jos čia turės bendras 
treniruotes ir draugiškas 
rungtynes su australų ir lat
vių komandomis. Yra pa
kviesta televizijos 0-28 sto- š‘irdaUs_ir gero būdo, jis yra 
tis, kuri sutiko padaryti visu labai mėgiamas ir ger- 
rungtynių .treniruočių ir bjarnas.
būsimo susipažinimo ba
liaus filmą, tema "Lietuviai 
į Pasaulio Lietuvių Sporto 
Šventę Chicagoje". šis pro- 
pogandinis pasirodymas te
levizijoje, bus labai naudin
gas ne tik patiems sporti
ninkams, bet ir visai lietu
vių bendruomenei.

SULAUKUS 60-TIES

Melbourne gražios 60-ties 
metų sukakties sulaukė ži
nomas visoje Australijoje 
mūsų veikėjas Vincas Ali
šauskas. Gimęs Marijampo
lės apskrityje, dar vaikas 
būdamas, jis jau įstoja į 
skautus ir pradeda dainuoti 
mokyklos chore,, jau ne
skaitant savo sportinių ap
raiškų. 1942 metais jis bai
gia Kauno Aukštąją Tech
nikos Mokyklą, gaudamas 
elektros inžinieriaus diplo
mą. Lietuvoje jis pradėjo

Galvosūkis
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BUV. AUGSBURGIEČIŲ 
DĖMESIUI

Taip dabar atrodo lietuvių 
kryžius Augsburge.

Pokarinėse Augsburgo 
priemiesčių Hochfeldo ir 
Haunsttetteno pabėgėlių sto
vyklose, gyveno apie 2000 
lietuvių, kurie ten buvo la- 

dirbti Kybartų - Virbalio 
elektrinėje ir čia tuoj pat 
įsijungė į pogrindinį Lietu
vos Laisvės Kovotojų sąjū
dį, taip pat įsteigdamas ir 
Kybartų "Perkūno’ sporto 
klubą. Pasitraukus į Vaka
rus, jis sukuria šeimą ir vė
liau susilaukia sūnaus. At
vykus į Australiją, apsigy- 

■ vena Geelonge, organizuoja 
čia oktetą ir dalyvauja vi
same lietuviškame gyveni
me. Vėliau, persikėlus į Mel- 
bourną, jis plačiai įsijungia 
į visą lietuvišką ir sportinį 
gyvenimą, šiuo metu jis yra 
LB Krašto Tarybos atsto
vas, Australijos Liet. Fon
do iždininkas, Sporto Klu
bo revizijos komisijos na
rys, Dainų šventės rengėjas 
ir kt. Būdamas labai nuo- 

reikalingas 
Augsburge 
medicinos 

Vokietijoje

bai gražiai susitvarkę, tu
rėdami daug inteligentinių 
pajėgų. Augsburgas buvo 
skaitomas lietuvišku kultū
ros centru. 1945 metais, 
aikštėje, kui- šakojasi ke
liai į šias abi lietuvių sto
vyklas, buvo pastatytas 
ąžuolinis lietuviškas kry
žius, su lietuvišku, vokišku, 
anglišku ir prancūzišku įra
šu, kurio tekstas yra: 
"Augsburgo išeiviai lietu
viai, maldaudami Dievo pa
laimos, gerbdami savo žu
vusius ir dėkodami savo ge
radariams, stato šį lietuviš
ką kryžių, idant jis bylotų, 
kad čia karo audrų atblokšti 
lietuviai ilgėjosi savo tėvy
nės ir troško jai laisvės. A. 
D. 1945.” Kryžiaus apačio
je yra įrašas: Dipl. inž. J. 
Mulokas.

šiuo metu šis kryžius ga
na apleistas ir 
greito remonto, 
gyvena ir savo 
praktiką turi, 
baigęs mediciną, dr. Arū
nas Laukaitis.. Jis matyda- 
damas šio kryžiaus tokią 
liūdną padėtį, susirūpino ir 
pradėjo šio kryžiaus remon
to vajų. Jo jau yra susiriš
ta su vietine vokiečių vado
vybe, gaunant užtikrinimą, 
kad jie jam padės, šio kry
žiaus remontas reikalauja 
nemažai pinigų, todėl dr. A. 
Laukaitis kreipiasi į buvu
sius augsburgiečius, išsi
sklaidžiusius po visą pa
saulį, padėti jam finansi
niai šiame darbe. Kryžiaus 
remontas norima užbaigti 
iki kitų metų vasaros, kada 
Muenchene vyks Europos 
Studijų Dienos. Jų metu no
rima padaryti iškilmingas 
atremontuoto kryžiaus ati
darymo iškilmes, kuriose 
dalyvautų ir Augsburgo 
aukštieji miesto pareigūnai. 
Jau yra užvesta Kryžiaus 
Remonto sąskaita vokiečių 
banke ir visos aukos bus 
ten dedamos.

Norintieji prisidėti prie 
Augsburgo lietuviškojo kry
žiaus atstatymo remonto, 
prašomi aukas siųsti: Dr. 
Med. A. Laukaitis, Fridber- 
ger Strasse 119, 8900 Augs- 
burg, W. Germany.
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Monumentali Petro Kaladės studija
MAISTAS IR LIGOS’

D r. Antanas Butkus

Šią knygą imuosi rašyti no
rėdamas padėti Lietuvos žmo
nėms išvengti susirgimų, turin
čių glaudų ryšį su maistu. 
Žmonės galėtų išvengti daug 
ligų bei skausmų, o gal ir anks
tybos mirties, jei iš anksto jie 
būtų susipažinę, kokią įtaką 
turi maistas į žmogaus sveika
tą’ - įžangoje pasisako šio di
džiulio veikalo autorius dr. 
Petras Kaladė. Iki šiol tokios 
išsamios studijos apie maisto 
cheminę sudėtį ir jo pasėką 
žmogaus sveikatingumui dar 
neturėjome.

Dr. Kaladė, dar Lietuvoje 
ir Vokietijoje, o vėliau Bostone 
studijuodamas, domėjosi, rin
ko medžiagą ir tyrinėjo klausi
mą - kokią įtaką turi maistas į 
žmogaus sveikatą. Tad ne
nuostabu, kad šis veikalas yra 
labai rimtai paruoštas ir bibli
ografiniais šaltiniais gerai pa
grįstas. Dėl temos aktualu
mo, kalbos grynumo ir lengvu, 
mo, knyga yra prieinama ne 
tik specialistui, bet ir kiekvie
nam skaitytojui, kuriam rūpi 
savo ir savo šeimos sveikata.

Teisingai autorius pastebi, 
kad medicina iki šiol daugiau 
rūpinosi padėti sergančiam 
žmogui, bet mažiau deda pas
tangų apsaugoti jį nuo susirgi
mo. Sis dr. Kaladės veikalas 
turėtų labai daug pasitarnau
ti preventyvinėje medicinoje 
ligas sukeliančio netinkamo 
maisto vartojime.

Veikalas yra suskirstytas į 
23 skyrius. Pradžioje autorius 
trumpai nušviečia maisto 
mokslo istoriją ir jo pagrindi
nes funkcijas. Vaizdžių len
telių formoje duoda žmogaus 
kūnui reikalingų medžiagų 
cheminę sudėtį bei reikalingų 
kolorijų kiekį įvairaus darbo 
metu. Šių duomenų pagalba 
kiekvienas skaitytojas gali 
lengvai prisitaikyti sau ir savo 
šeimai tinkamas maisto nor
mas, palaikančias optimalų 
kūno svorį.

Sekančiuose skyriuose apra
šomi proteinai, lipidai, karbo- 
hydratai (angliavandeniai), 
vitaminai, mineralai ir mikro
elementai, k.a. jodas, cinkas 
ir kt. Tusę skyriuose duoda
mos tų medžiagų cheminės 
sudėtys, išvardinamos jų rūšys 
ir žmogui tų produktų reika
lingos normos ir iš kokių mais
to produktų gali gauti tas me
džiagas, koks yra jų virškini
mas bei absorbavimas (orga
nizmo įsisavinimas) ir kokios 
ligos gali ištikti vienos ar kitos 
maisto rūšies trūkume.

Vitaminų skyrius knygoje 
pats ilgiausias - 108 puslapiai. 
Čia taip pat vaizdžiai prista
tomos jų cheminės struktūros, 
funkcijos ir jų trūkumo reiški
niai. Nurodyta žmogui reika 
lingi kiekiai ir jo šaltiniai. Sa
lia to, aprašytas jų pervišiaus 
nuodingumas bei nedatek- 
liaus įtaka į organizmo sutri- ' 
kimus bei vitaminų trūkumo 
iššaukiančias ligas.

Mažųjų elementų (mikroe
lementų) skyriuje aprašytas jo
das, varis, chromas, cinkas ir 
kiti. Pabrėžiamas tų elemen
tų reikalingumas žmogaus or
ganizmui, aprašomi ligų pasi
reiškimai, kuomet tų elemen
tų nėra pakankamai žmogaus 
vartojamoje dietoje.

Aštuntame skyriuje aprašo
mas maisto paruošimas bei lai
kymas. Kokias funkcijas atlie
ka maisto virimas, kiek pra
randama vitaminų ir minera
linių druskų laikant maistą 
sandėliuose, kiek nuostolių pa
daro blogai verdamas ar kepa 
mas maistas. Lentelės formo
je nurodoma kiek kurių vita
minų prarandama virimo me
tu daržovėse, miltiniuose pro
duktuose ir mėsoje. Aprašyta 
mėsos virimo įtaka į jos skonį 
bei kvapą ir kepimo metu karš
čio įtaka į riebalų oksidaciją. 
Nurodoma, kad riebalai karš
toje temperatūroje sudega, 
pagamindami labai kenksmin 
gus karcinogeninius junginius 
galinčius sukelti vėžio ligas.

Antroje knygos dalyje dr. 
Kaladė aprašo maisto įtaką į 
kai kurias ligas: aterosklerozę, 
cukrinę ligą (diabetą) ir kt. 
Aterosklerozės skyrius yra gau 
siausias. Tame aptariama ate
rosklerozės liga, pavaizduoti 
kraujagyslių ateroskleroziniai 
pakenkimai, eksperimentiniai 
bandymai gyvuliuose sukelti 
tuos pakenkimus ir aptarti kli
nikiniai simptomai, atsirandą 
dėl kraujagyslių aterosklerozi
nių pakenkimų, k.a. angina 
pektoris ir širdies ataka. To
liau dr. Kaladė diskutuoja pri
sotintų ir neprisotintų riebalų 
bei kraujo cholesterolio įtaką į 
tuos aterosklerozinius krauja
gyslių pakenkimus. Ta proga 
vienoje iš gausiai iliustruotų 
lentelių duodamas ir choleste
rolio kiekis įvairiuose maisto 
produktuose. Tas labai padės 
šeimininkėms, norinčioms su
mažinti kraujo cholesterolio 
kiekį savo šeimos narių tarpe. 
Beje, naujieji moksliniai tyri
mai rodo, kad kraujo choleste
rolio kiekio sunormavimas yra 
itin svarbus ir jauno žmogaus 
amžiuje.

Kita svarbi liga, kuri ne tik 
pagreitina aterosklerozės išsi
vystymą, bet taip pat ir gali 
užblokuoti širdies kraujagys
les, yra tombozė. I ją turi įta
kos iš maisto gaunami riebalai 
bei aliejai. Vieni iš jų - paso
tinti gyvuliniai riebalai kraujo 
sukrešėjimą pagreitina, kiti - 
augaliniai, tą kraujo krešėji
mą sulėtina. Tai atsitinka dėl 
linoleinės rūgšties, kurios žy
miai daugiau yra augaliniuo
se, negu gyvuliniuose rieba
luose.

Kita kraujagyslių pakenki
mus sukelianti liga - tai aukš
tas kraujo spaudimas. Labai 
neigiamą įtaką į kraujo spau
dimą turi per didelis druskos 
suvartojimas dietoje. Lentelės 
forma knygoje parodyta, ko

kią didelę įtaką turi aukštas 
kraujo spaudimas į širdies 
kraujagyslių pakenkimus ir 
duota patarimų, kaip išvengti 
aukšto kraujo spaudimo. Pa
liečiama trumpai ir nervinė 
įtampa, ir diabetas.

Dvyliktam skyriuje aptaria
mas normalus žmogaus svoris, 
duodamos lentelės, kuriose 
pagal žmogaus aukštį nurodo
mas ir pageidaujamas svoris 
smulkios, vidutinės bei stam
bių kaulų konstrukcijos žmo
gui.
Nagrinėjama didelio svorio 

arba nutukimo priežastys, 
prie kurių priklauso paveldė
jimas, endokrininių liaukų su
trikimas, maistas ir fizinio ak
tyvumo stoka. Per aukštas kū
no svoris neigiamai veikia ir į 
kraujo spaudimą, aterosklero
zę ir cukrinę ligą (diabetą).

Dr. Kaladė nurodo kaip ga
lima sumažinti kūno svorį, ap 
skaičiuodamas kiek reikia 
vienai valandai kalorijų atlie
kant įvairių rūšių darbus, bei 
prisilaikant dietos pagal tų ka
lorijų sunaudojimo kiekį. Dr. 
Kaladė pataria sumažinti per 
didelį kūno svorį, tačiau to 
siekti ne su drastiškom Stilma- 
no ar Atkinso dietom, bet ma
žiau valgant normalios dietos 
ir daugiau judant bei mankšti
nantis.

Dr. Kaladė pateikia cigare
čių cheminę sudėtį ir jose besi
randančių kenksmingų chemi
kalų kiekį. Be to jis nurodo rū - 
kymo žalą širdies ir vėžio li
gose.

Dr. Kaladė pateikia cigare
čių cheminę sudėtį ir jose besi
randančių kenksmingų chemi 
kalų kiekį. Be to, jis nurodo 
rūkymo žalą širdies ir vėžio li
gose.

Keturioliktam skyriuje na
grinėjamas fizinis aktyvumas 
ir jo nauda, 15-tame - geria
mas vanduo ir ateroskleroze, 
16-tame paliečiamos nevirški
nimo problemos, kraujo lipo- 
proteidai ir širdies ligos. Čia 
paduodamas kaikurių maisto 
produktų nesuvirškinamo (ba- 
lastinio) maisto kiekis.

Septynioliktame skyriuje 
autorius pateikia keletos stu
dijų duomenis su gyvuliais, 
kur studijuojama aterosklero
zinių pakenkimų sumažini
mas; kitam skyriuj vertinama 
alkoholio įtaka į vėžio, storųjų 
žarnų, kepenų, širdies ligų ir 
centrinės nervų sistemos ligos. 
22-ras skyrius nagrinėja vėžį 
sukelenčius cheminius maisto 
priedus, arba taip vadinamus 
karcinogeninius (vėžį sukelian 
čius) chemikalus. Dvidešimt 
trečiame skyriuje diskutuoja
ma dietos įtaka į vėžio ligas ir 
sveikatos apsaugai rekomen
duojamas maistas.

Rašydamas šią knygą dr. 
Kaladė buvo gerai susipažinęs 
su tos rūšies moksline literatū
ra. Jo citatos ir pateikti sta
tistiniai duomenys, ne tik dai

liai surūšiuoti lentelėse, bet 
Taip pat tikslūs ir taiklūs vieną 
ar kitą klausimą pagrįsti. Tas 
aiškiai matosi kad ir skyriuje 
apie nevirškinamas, arba ba- 
lastines maisto medžiagas ir jų 
įtaką į ligas. Čia jis parodo, 
kad nesuvirškinamos celiulio- 
zinės ar kitos balastinės me
džiagos maiste padeda žmo
gui geriau suvirškinti reikalin
gas maisto medžiagas. Gerai 
suvirškintas maistas apsaugo 
žmogų nuo vidurių užkietėji
mo, bei padeda jam išvengti 
storosios žarnos vėžio. Statis
tika rodo, kad kraštai, kuriuo
se žmogus sunaudoja daug rie 
balų ir mėsos bei per mažai 
balasto, ten storosios žarnos 
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Skirpstas

Įdomią mintį užminė Vyt. Alantas apie "literatūrini hibridą" 
— autorių, kuris rašo lietuviškai, bet turinys 100% nelietuviš
kas. Taip E. Cinzas rašo apie belgus veikale Mona. Pasak Alanto, 
tai rodo "besąlyginę kapituliaciją prieš svetimą kultūrą”.

• Tautų,pavergimai, tremtis ar emigracija, ilgas užsibuvi- 
mas svetur — dažnai supainioja tautinių kultūrų reiškinius. Bet 
visuotinai nubraukt į nuostolius V. Alanto minimus hibridus 
gal nederėtų, kai dabar bemaž ketvirtadalis tautos išbloštas iš 
tėvynės, o tenai siautoja dvasinė tironija ir lietuviškos kultūros 
darkymas. Be abejo, jei lietuvis tenkinasi vien svetima buitim 
ir visai nusigręžia nuo savųjų -šaknų — nėra pasigėrėtinas fak
tas. Tačiau gera ir tai, kad savos kalbos neatsisako. Kaip mum 
būtų džiugu ir reikšminga, pavyzdžiui, jei prieš pusantro šimto 
metų Ad. Mickevičius savo genialią kūrybą būtų rašęs lietu
viškai! Vien dėl kalbos jo palikimas atiteko lenkams. O jie — 
dėl didžios neapykantos mūsų tautai — dar tebepyksta, kam 
poetas save laikė lietuviu ir Lietuvą tikrai mylėjo. Jie lig šiol 
garsųjį posmą "Lietuva tėvyne mano, esi kaip sveikata!” vis 
nesigėdi sužaloti, išmesdami žodį Lietuva. Tačiau ir lenkiškai 
rašyta poeto kūryba mum daug pasitarnavo: tautai atgimstant 
itin teigiamai veikė ir laisvės kovon žadino mūsų šviesuomenę.

• Panašiai dvilypis autorius, tik priešingai, negu E. Cinzas, 
nes rašo ne mūsų kalba, bet turinys šiltai lietuviškas — tai 
Česlavas Milošas, Nobelio laureatas. Lietuvių kilmės, o priklau
so lenkų literatūrai, kaip ir Adomas Mickevičius. Jo romanas 
Įsos slėnis rodo, kad autorius myli savo gimtinę, irgi kūrybą 
atremia į tėviškės gamtą bei žmones. Štai, kaip čia vaizdžiai 
atgyja Lietuva jo vaikystės atminty (Kėdainių apylinkės):

... Žemė smėlėta ir akmenuota, auga bulvės, rugiai, avižos, 
linai. Girių tiršti kuokštai švelnina klimatą, todėl jas gerbia ir 
saugo. Medžiai įvairūs — nenubos, nors ištisom valandom vaikš
čiosi ir dairysies. Nuo kalvi; regėsi ežerėlių melsvas drobules, 
kur antys plazda po nendres: durpėt.ose pelkėse pilna vandens 
paukščių, pavasariais jie ulba vestuvių gaidom, perkūno oželiai 
kupstais šokuoja ir saldžiai mekena, net palšam danguj atspindi 
sparnelių virbėjimai. Dar tetervinų burbuliavimas, varlių kur
kimas, kartu pražysta rausvai melsvai pievos bei krūmai, sklei
džias lapų žaluma. Ir ruduo būdingai nuspalvina šią šalį, kai 
saulės atokaitoj noksta javų derliai, pakvimpa linai, subrazda 
kanapės. Žąsys jau žvilgčioja į laukines seseris, padangėm išle
kiančias. Išplazdena gandrai link Nilo, o vilkai įsidrąsina pačiupti 
paršelį iš kaimenės... Miške aidi medžioklių šunys — sopra
nas, bosas ir baritonas seka žvėrelių pėdsakus, iš lojimo jau 
atspėsi, zuikio ar stirnino pėdąs užuodę. Kurapkos kiūtinėja pa
gūžom, voveryčių plaukas žiemai pilkėja ar rausta, zuikiai irgi 
kailiu įvairūs: gelsvi, rusvi ir visai balti, nuo sniego neatskirsi.

Žmonės gebėjo viską namies gamintis; namie austi šiurkš
toki drabužiai, todėl per žiemą burzda rateliai ir staklės, o au
deklo marginių grožį merginos vis savaip kuria ir šeimos 
meno paslaptis saugo. Šaukštai, klumpės, Įrankiai — rankom 
skaptuoti, vasarai vyžos iš liepos karnų pintos. Lig I pas. karo 
valgiai ir visakas pačių gaminta. Namai mediniai, svirtys su 
akmens svarsčiu uodegos gale, o gėlių darželiai prie trobų — 
mergų pasididžiavimas ...

įsos slėny žemė derli, upė tingiai srovena, lelijom ir nendrėm 
kaišosi. Vešlūs sodai, sodybos naktį langų šviesom jungias drau
gėn, o dainom kaip susivaržo, vis dailiau gaidą traukdami. Gy
vena čia daug dvasių — velnių aibės gluosnių drevėse, malūne, 
paupio krūmuose; jų pramoga — šokti tuščioj daržinėj... Mer
gos mėgsta visaip burtis ateitį, o laumės miške sumaino kūdi
kius, nykštukai paklaidina keleivius; žalčiam gi dedamas pieno 
dubuo prie slenksčio ...

• Tikrai šis lenkiškas romanas teikia mum pasigėrėjimo ir 
praturtina mūsų kultūrą (palyg. su Cinzo veikalu). Ir meniniu 
atžvilgiu aukšto lygio. Jei kiti verčiasi jį į savas kalbas (ir fil
mas susuktas), tai mums nedelsus reikia turėti lietuviškai iš
verstą. Ko dar laukiame?

vėžys žymiai labiau išsiplėtęs, 
negu ten, kur dieta turi dau
giau celiuliozės ir mažiau rie
balų bei mėsos.

Autorius taikliai paliečia 
maisto technologijos problemą 
Maisto pramonė gamybos pro
cese sunaudoja apie 2000 che
mikalų ir žemės ūkis apie 
1000 tų chemikalų, kurie nai
kina vabzdžius bei piktžoles. 
Deja, dalis tų kenksmingų 
chemikalų proceso metu pa
tenka į maistą, kas gali sukelti 
ligas, nes daug tos rūšies che
mikalų yra vėžį sukeliančios 
medžiagos (karcinogenai).

Knygos gale autorius patei
kia sveikatos apsaugai reko- 

(Nukelta į 6 psl.)
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'MAISTAS IR 
LIGOS’

(Atkelta iš 5 psl.) 

menduotiną maistą, raginda
mas prisilaikyti 10 pagrindi
nių pageidavimų: sumažinti 
riebalų kiekį dietoje; valgyti 
išbalansuotą maistą, kuriame 
būtų pakankamai baltymų, 
vitaminų ir mineralinių drus
kų; suvartoti daugiau balasti- 
nio maisto; vengti aukštos 
temperatūros kepant mėsą; 
mažiau vartoti rūkytos mėsos; 
vengti nudažytos mėsos; veng • 
ti sacharino ir kitų dirbtinų 
saldumynų, mesti - ar bent la
bai sumažinti rūkymą ir var
toti kaip galima daugiau au
galinės kilmės baltymų.

Dr. Petro Kaladės veikalas 
MAISTAS IR LIGOS iš vienos 
pusės, pilna to žodžio prasme, 
yra mokslinis, su maisto me
džiagų biochemija ir su statis
tiniais duomenimis, gražiai 
iliustruojant lentelių forma. 
Veikale aptartos visos mais
to medžiagos, įskaitant vita
minus bei mineralus. Palies
tos veik visos ligos, į kurias 
maistas turi vienokią ar kito
kią įtaką. Tad knyga be jo
kios abejonės rekomenduotina 
mokslininkui, gydytojui ir ki
tų sričių profesionalui. Iš ki
tos pusės - knyga rekomenduo 
tina ir susipratusiam skaityto- 
jui-mėgėjui, nes visa kas 
aukščiau paminėta - vertinga 
mokslinė medžiaga - pateikta 
lengvai suprantama kalba. 
Net ir formulės gana populia
riai išaiškintos, o statistinė me
džiaga labai patraukliai per
teikta, savaime suprantamai. 
Tad knyga labai lengva skai
tyti. Gi jos turinys yra tiesiog 
maisto medžiagų almanachas, 
kuris yra būtinybė inteligen
tiškai šeimininkei, padedąs jai 
susigaudyti. painiuose maisto 
medžiagų labirintuose, nuro
dant aiškų būdą racionaliau 
savo šeimą maitinti.

Dr. Petras Kaladė, prašy
damas manęs šią knygą recen
zuoti, taip rašė: ‘Rašydamas 
šią knygą lietuviškai turėjau 
vienintelį tikslą - pateikti lie
tuviams naujausius mokslo 
duomenis apie tai, kaip suma
žinti pavojų per ankstyvos ate
rosklerozės, kuri turi ryšį su 
riebalais turtingu maistu, ir 
kaip išvengti kai kurių vėžio 
ligos rūšių, kurių išsivystymas 
turi ryšį su konservuotu mais
tu, jo išrūkymu ir įvairiais 
maisto priedais, kaip maisto 
dažai, nitrozoaminai, pestici
dai ir kai kurie mikroelemen
tai’.

Iš savo pusės tegaliu pridur
ti, kad autoriui šis darbas ge
rai pasisekė. Tikiu, kad lie-

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinią apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU

®
251 THE OLD ARCADE

J TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 41114

VILNIETIS VINCAS 
UŽDAVINYS —

SUKAKTUVININKAS

Į oktogenarų — sulauku-t 
šių 80 metų amžiaus — ei
les šįmet Įsirikiavo ir žino
mas Vilniaus vadavimo vei
kėjas ir spaudos darbuoto
jas Vincas (Vincus) Užda
vinys. Gimęs 1902. V. 3 Pa
ručių k., Varėnos vis., Tra
kų aps., V. Uždavinys da
bar gyvena Vilniuje kaip 
pensininkas. Mokytis jam 
teko Jokėnų pradinėj mo
kykloj dar prieš I pasaulinį 
karų, o jau po ano karo 
Vilniaus lietuvių gimnazi
joj, kurią baigė 1925 m. V. 
Uždavinys anksti įsijungė į 
spaudos bei žurnalistinį 
darbą. Dar nė pilnų 20 metų 
neturėdamas jis jau rašė į 
Vilniaus lietuvių laikraš
čius, 1924 m. suredagavo 
moksleivių literatų almana- 
hą "Milda”. Paskum rašė ir 
į kitą lietuvių spaudą pasi
rašydamas įvairiais dapy- 
vardžiais, iš kurių labiau ži
nomas Dzūkas Varėnis. V. 
Uždavinys būtų mielai pa
silikęs Vilniuje, kurį nuo 
1920 m. .buvo klastingai už
ėmę lenkai, bet pasitraukti 
į nepriklausomą Lietuvą jį 

tuvis skaitytojas-a gausiai pa
sinaudos dr. Kalėdos pateiktu 
labai reikalingų žinių bagažu 
ir jas sau prisitaikydamas iš
vengs ankstyvos aterosklerozės, 
vėžio ligos ir kai kurių kitų li
gų. Esu tikras, kad išleisti pi
nigai už knygą šimteriopai at
silygins sutaupant juos, nes 
knygą perskaičius nebebus 
perkama bereikalingų vaistų.

Lietuvių Agronomų Sąjun
ga, išleidusi šį monumentalų 
veikalą, užpildė didelę spragą 
ir tuo užsitarnavo didelę pa
garbą. Beje, Agronomai tą 
padarė jau kelintą kartą. Ačiū 
jiems! •••

DR. PETRAS KALADE: 
‘MAISTAS IR LIGOS - MAIS
TO BIOCHEMIJA’. Lietuvių 
Agronomų Sąjungos leidinys, 
654 psl., spausdinoLE (J. Ka
počiaus) spaustuvė Bostone, 
Mass., 1982 m., kaina - $20 
(be persiuntimo).

Knygą galima gauti Liet. 
Agronomų S-gos valdyboj; 
(pirm. I. Andrašiūnas) 4549 S 
Fairfield Avė., Chicago, III. 
60632; pas kitus knygų platin
tojus ir pas veikalo autorių dr. 
P. Kaladę - 663 E. 7th Street, 
So. Boston, Mass. 02127. Cle
velande ji pardavinėjama p. 
Zilionio knygyne, Dievo Moti
nos parapijoje.

privertė lenkų iškelta spau
dos byla.

Gyvendamas Kaune V. 
Uždavinys studijavo Lietu
vos universiteto Humanita
rinių mokslų fakultete (iki 
1930 m.) ir dirbo Vilniui va
duoti sąjungos centro ko
mitete. čia jis ėjo reikalų 
vedėjo ir sąjungos sekreto
riaus pareigas. Kartu reda
gavo ir sąjungos žurnalą 
"Mūsų Vilnius” (pradžioj 
mėnesinis, vėliau dvisavai
tinis) . žurnale būdavo duo
dama nemaža iliustracijų, 
daug istorinės medžiagos, 
taipgi ir grožinės literatū
ros bei įvairių vilniečių raš
tų, pasirašytų įvairiais sla
pyvardžiais.

Be spaudos darbo Vil
niaus klausimais, V. Užda
vinys skaitė nemaža paskai
tų ta tema įvairiose Lietu
vos vietovėse, Įsteigė naujų 
Vilniui vaduoti sąjungos 
skyrių. 1936-37 m. lankėsi 
JAV Vilniui vaduoti sąjun
gos reikalais ir ta proga yra 
apdovanojęs kai kurias lie
tuvių bibliotekas savo iš
leistomis knygomis bei bro
šiūromis.

V. Uždavinys yra dalyva
vęs ir kitose organizacijose 
bei draugijose, pvz. Draugi
joj užsienio lietuviams rem
ti, Foto mėgėjų draugijoj 
ir kt. Tuoj po praėjusio ka
ro 1945 m. buvo išvežtas į 
Sibirą.

V. Uždavinys yra išleidęs 
keletą knygų bei brošiūrų, 
susijusių daugiausia su Vil
niaus problema. Bė almana
cho "Milda” dar suredagavo 
”Vilniaus barą” (1925), pa
rengė "Vilniaus krašto vaiz
dų albumą” (1934). Litera
tūros žanrui artimesni ”Sce. 
nizuoti vaizdai” (1925). Iš
leido kelias kelionių bei 
geografines knygas, kaip 
”10,000 kilometrų” (1932), 
"Europa iš automobilio” 
(1934), "Lietuvių maldinin
kų ekskursija Liurdan” 
(1934), ”Po Vilniaus apy
linkes” (1958), "Pirčiupio 
kaimo tragedija” (1958) ir 
kt. Beje, toj Pirčiupio tra
gedijoj, kur naciai sudegino 
119 žmonių, net 28 yra su 
Uždavinio pavarde . A. R.
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JONAS SOLIŪNAS,
turįs 23-jų metų patyrimą Sočiai Security srityje, 

atidarė savo įstaigą:

SOCIAL SERVICE ADVISORS
2444 West 63rd Street
Chicago, III. 60629.

Tel.: 312-737-8039.

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

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

SKAUTUOS JUBILIEJUI PAMINĖTI
Lietuviškosios Skautybės 

Fondas išleido laiškams li- 
pinuką — "pašto ženklą”. 
Tamsiai žaliame fone stili
zuota geltonos spalvos rū
telė ii’ lelijėlė — lietuvių 
skaučių ir skautų ženkliu
kai; dešinėje — tamsiai 
oranžiniame fone — balta 
vytis. Kairiame kampe vir
šuje žaliame fone baltos 
skaitlinės ”65” — jubilieji
niai metai ir apačioje oran
žiniame fone per visą ženk
liuką baltomis raidėmis "Li
thuanian Scouting”.

Gražus išdėstymas, pro
porcijų išlaikymas ir dar
nus spalvų derinys daro 
ženkliuką Įdomų ir patrauk
lų. Po piešiniu smulkiomis 
raidėmis įrašyta dailininko 
R. Viesulo pavardė. Mūsų 
žymusis grafikas dail. R. 
Viesulas jį nupiešė ir pado
vanojo Lietuviškosios Skau- 
tijos 65-rių metų sukakties 
proga. Didelę padėką reiš
kiame gerbiamam dailinin
kui už taip gražiai atliktą 
darbą ir mūsų minties su
pratimą.

Lietuvių Skautų sąjunga 
savo jubiliejų švęs ateinan
čiais metais. Lipinukas iš
leistas iš anksto norint vi
siems apie tai priminti. Ne
galėdami pašto ženklų.leis
ti Lietuvoje, juos leidžiame 
svetur norėdami pasauliui 
parodyti, kad dar esame vei
klūs ir pajėgūs nors ii’ pla
čiai išsisklaidę.

Kviečiame i'ivisust ? mums 
padėti. Lipinkime šį dailų 
jubiliejinį pašto ženklą ant

PETKUS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
2533 West 71 St., Chicago, III. 
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.; 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

vokų, kad jis tyliai bylotų 
apie mus ir mūsų teisę į 
laisvę ir būti lygiais ki
tiems.

Lipinukai gaunami pas 
LS Fondo atstovus, platin
tojus ir LSF leidinių admi
nistratorių kreipiantis ad
resu: Aleksas Danasas, 29 
Welles Avė., Dorchester, 
Ma. 02124. Vieno lapo kaina 
(25 pašto ženklai) $1.00, 
priedas persiuntimo išlai
dos. (m)

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

OEPORTUN1TY FOR
1ST CLASS SKII.LED

VINYL EXTRUS1ON D1E MAKER 
with ai leust 6 ycars expcrience in 
fabricating vinyl profile dies. Mušt be 
capable of making own layouts and 
proporlioning of prof ile dies. J f in- 
trrested svnd resurne to:

HOLM INDUSTRIES
P. O. BOX 4450 

SCOTTSBURG, IND. 47170 
Attcn: STEVE ROBF.RTS 

(39-43)

OPPORTUNITY FOR
PHYSICAL THERAPISTS 
PHYSICAL THERAPISTS 

ASST.
Opening for fui! or part titne employ- 
ment. Michigan licensed or eligible, to 
vvork in privalė praclice facilities in 
and around Ludir.gton and Reed Ci- 
tittfi. Attractive •hent'fils and ccmpeli- 

VVEST'tdN'PRAd! ^GHABlL'mvttON 
SERVLCES

■■■ ,f f ’ r :7l Street
Shclby, Mieli. 49455 
or cal! 616-861-2131

(39-40)
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'Lotofagu šaly’ apsilankius
Anatolijus Kairys yra 

vienas produktyviausiii mū
sų išeivijos rašytojų. Jo kū
ryba apima įvairius litera
tūros žanrus: poeziją, bele
tristiką ir dramą.

Stipriausias jis yra savo 
beletristikoje, nes yra lai
mėjęs tarp kitų Laisvosios 
Lietuvos, Draugo ir Dirvos 
premijas už savo romanus 
Ištikimoji žolė ir Po Damok
lo kardu, ir už novelę Vai
dilutę.

Jo gausios dramos ir ko
medijos daug kartų buvo 
statomos Chicagos ir kitų 
teatrų scenoje. Stambus 
draminis veikalas Karūna 
liečia mūsų valstybės pra
džią ir pirmąjį Lietuvos ka
ralių Mindaugą bei jo gyve
nimo tragediją.

Jo lyrikos veikalai Blaš
komi lapai. Auksinė sėja ir 
trečiasis — Lotofagu šaly. 
Epinė poema Laisvės sonata 
aprašo Simo Kudirkos šuolį 
į laisvę. Taipgi yra parašęs 
5 libretus, kuriems buvo su
kurta mūsų kompozitorių 
muzika, o patys veikalai bu
vo statomi Chicagoje ir ki
tur. Yra aprašęs vaidinimų 
ir vaikams.

šis jo eilėraščių rinkinys 
Lotofagu šaly, išleistas Li
teratūros bičiulių, spaustas 
M. Morkūno spaustuvėje, 
apima 95 psl. Viršelį piešė 
dail. Ada Sutkuvienė.

Knyga padalyta į 4 sky
rius : Baladės, Tėvas ir mo
tina, Dievui ir Tėvynei ir 
Strėlės į tamsą.

Aplamai jo poezija yra 
charakteringa tuo, kad jis 
savo žodžiu daugiau veikią 
protinę vaizduotę, negu 
jausminę — emocinę. Todėl 
skaitant tenka susimąstyti 
ties jo poezijos strofomis.

Kaip šis pats knygos var
das rodo Lotofagu šaly, pir
mieji knygos eilėraščiai lie
čia senąją antikinę graikų 
bei romėnų mitologiją bei 
literatūrą, čia nuskamba ot- 
kie vardai, kaip Apolonas, 
Parnasas, Dardanas, Troja, 
Kirkė, Eneida, Didona ir ki
ti daugiau ar mažiau žino
mi antikinio pasaulio dievų 
ar herojų vardai bei vieto
vių pavadinimai.

Pirmame skyriuje — ba
ladės, poetas kaip tik dau
giausia ir liečia tą praeities 
antikinį pasaulį, dažnai jį 
perkeldamas ir i mūsų lai
kus, pvz.:

”Vien tave aš rašau ir rašysiu, 
Vien tavim Eneida gyva!
Kai sugrįžęs tave pamatysiu, 
Tu man būsi — laisva

Lietuva!”
Poetas save palygina su 

tėvynės netekusiu, išgrio
vus Trojos miestą, klajūnu 
Eneju, kuris laivais atplau
kęs Įkuria naują tautą Ita
lijoje — Romą. A. Kairys 
apie save šitaip sako;

”Aš nešu savo žemės legendą, 
Aš sapnuoju Eneją dažnai — 
Ar Enejo likimas bus mano. 
Ar Troja pavergta amžinai?” 
Aišku, kad Trojos vietoje

APOL. P. BAGDONAS

jis turi galvoje savo nelai
mingą tėvynę Lietuvą. O 
jau kitoje vietoje jis šitaip 
dainuoja:

”Aš nešu ją ant delno kaip 
žvakę. 

Aš nešu ją kur leista, kur 
ne — 

Aš nešu savo krašto legendą 
Dangumi, ugnimi ir žeme. 
(Visi posmeliai paimti iš 

baladės Trojietis).
Kitoj baladėj Lotofagu 

šaly, nuo kurios ir pats kny
gos pavadinimas, poetas nu
kelia mus į Homero poemos 
jOdisėjos laikus, kada vy
riausias poemos herojus 
Odisėjas, grįždamas namo 
iš sugriautos Trojos, su sa
vo draugais laivais pasiekia 
gražią Lotofagu šalį:

''Kokia graži šalis ta
Lotofagu — 

Lyg pasaka iš pasakos pačios! 
Nereikia žemės, arklo, nei 

noragų, 
Tik imk. tik skink ir 

sotinkis viskuo!” 
Bet tos salos valdovė Kir

kė, pavaišinusi svečius ska
niais salos vaisiais, paver
čia juos gyvuliais. Tada 
Odisėjas kreipiasi į vėjų ka
ralių Folą, kad jį išgelbėtų 
iš tų Kirkės burtų: 

"Pasigailėk, karaliau vėjų. 
Išplėšk iš Kirkės meilės 

apžavų!
Čia aš į gyvulį, į paukštį, 

žvėrį,
Čia aš į nieką paverstas esu!” 
šiame skyriuje yra ir vie

na baladė, skirta baisiajam 
birželiui prisiminti, pava
dinta Senas aukuras.

"Bet staiga vieną rytą, gausoj 
spindulių —

Tai birželio diena trykliktoji! 
Ėmė aukuras degti, liepsnoti 

kraujų, 
Ir mirties ėmė siausti 

baisioji!” 
Kitoje baladėje Motina 

poetas pateikia liūdną mo
tinos likimą šiais žodžiais:

””Jos dienos keitėsi, pečiai 
vis linko, 

Našta ir metai ėmė širdį 
gelt. —

Kai vieną kartą motina 
suklupo, 

Jai vaikas nepadėjo atsikelt". 
Vaikų nedėkingumas toks 

įprastas reiškinys šių laikų 
moderniame gyvenime..

Antrasis knygos skyrius 
pavadintas Tėvas ir motina, 
kur poetas liečia įvairias 
gyvenimo sritis. Į akis kren
ta tai, kad čia naudojamos 
nelabai Įprastos trieilės 
strofos visuose eilėraščiuo
se. čia nemažai jausmo:

"Ji numirė pačioj vidurdienio 
kaitroj.

Jinai, kurią nešiau ant meilės 
rankų, 

Kaip saulės šviesą, kaip 
daiktą brangų.

Po jos mirties dangus staiga 
aptemo.

Pradėjo krist ledai.. Kapojo 
jie mane,

Kad Jos nepridengiau aš 
savo krūtine.”

Eilėraščių šiame skyriuje 
nėra daug.

Trečiasis skyrius, pava
dintas Dievas ir Tėvynė, 
kaip jau pats vardas rodo, 
apima religinės ir patrioti
nės tematikos eilėraščius. 
Juose išreikštas nuoširdus 
poeto įsijautimas paprastais 
žodžiais, pvz.:

"Taip norėčiau dabar ten 
pabūti, Marija,

Pamatyti Tave virš altoriaus 
skaisty —

Kaip gegužės pražydusią 
baltą leliją,

Nors žinau — sužeista ten 
lietuvio širdis...

O norėčiau, kad būtum per 
amžius gyva

Mano mažo kraštelio šventa
Šiluva.

Apie tradicines, lietuvių 
taip mėgiamas, gegužines 
pamaldas poetas taip rašo:

"Ir staiga — čia užsidegė 
žvakės.

Ir žiedai, ir laukai, plaštakės. 
O malda gegužinių žydri — 
Kiek tu vargai paguodos neši.

Atplasnok, Marija, prašau.
Aš Tavęs išsiilgęs rašau —...
Eilėraštyje Laiškas Mari

jai poetas savo laiške dėme
sį nukreipia Į kenčiančią i 
kraujuose paplūdusią Tėvy
nę:

"Tada prisiminiau Tėvynę 
brangią,

Paskendusia kraujuos ir 
pelenuos —

Prisiminiau: kardai ir dalgiai 
žvanga,

O aš iš tolo šia kova
stebiuos”...

Mano nuomone vienas iš 
gražesniųjų šiame skyriuje 
posmų yra eilėraštyje že
mės ištikimybė, kuris nu
skamba šiaip:

"Aš girdžiu vandenų 
amžinųjų ošimą

Ir plasnojimą paukščių 
baltų •—

Jau dangus pasirodo 
žvaigždėtas:

Vis toliau, vis toliau nuo 
krantų

Ir plasnojimo paukščių
baltų...

Ypatingai šiltais žodžiais 
autorius prisimena ir savo 
gimtąjį namą, o jame savo 
motiną sengalvėlę:

"Pas tave aš norėčiau sugrįžti,
Kad man galvą išpraustų 

lietus,
Kad man sielą kas vakarą

rytą 
Tavo žodis paguostų švelnus”. 
Ypatingai poetas pabrė

žia motinos maldos reikšmę 
savo motinai skirtame so
nete:

"Girdžiu maldas palydinčias 
mane

Į tolimą ir svetimą pasaulį”.
Atrodo, kad gyvenimas 

yra ne kas kita, kaip nuola
tinė kova už save ir pasi
rinktuosius idealus, ir A. 
Kairiui ši tiesa irgi galioja:

Kova! Bet mano rankose ne 
kardas —

Stipriausias ginklas, Motin — 
Tavo vardas!”

Paskutiniame skyriuje 
Strėlės į niekur autorius su
dėjo daugiausia asmeninės 
tematikos eilėraščius, ku
riuose esama nemaža ir ero
tinių pergyvenimų, pvz.:

”Palauk, aš tau nuskinsiu 
gėlę,

O gėlėje rasi medaus — 
Laikyk abi rankas iškėlus, 
Jei nori žemėje dangaus”. 
Eilėraštyje Pirmoji nak

tis yra sukurtas formos at
žvilgiu vienas iš gražiausių 
posmų:

"Prisėskim čia po dangumi — 
Tai mūsų pirmas stogas! 
Namai žėruoja ugnimi, 
Languos auksinės uogos. 
Yra knygoje ir daugiau 

gražių posmų, kuriuose au
torius pagauna žmogaus ir 
gamtos artumą, lyg jie su
silietų į viena, pvz.;

"Giedra jau dangų 
nubučiavo —

Žvaigždes pažaisti kviečia. 
Ir mus abu ir mūsų kelią 
Žalia šviesa nušviečia.” 
Kituose erotiniuose eilė

raščiuose poetas išreiškia 
troškimą būti su išsvajotąja 
nežinomąja:

"Nežinau, kur esi Išsvajota. 
Nežinau, kur tu lauki manęs. 
Tik žinau, kad mes būsim abu 
To pačioj stotyje ir laiku. 
Apie vienatvės jausmą 

daugelis poetų yra sukūrę 
daug gražių eilėraščių, nes 
vienatvės retai kas gali iš
vengti, ji neaplenkia nė mū
sų poeto, ir jis šitaip nusi
skundžia :

"Akmuo prie kelio ieško 
draugo — 

Vienam ir akmeniui sunku. 
Praeina vienas, antras, 

trečias — 
Nepastebėję akmenų ...
Tas nepastebėtas akmuo, 

aišku, yra pats poetas, to
dėl ir liūdna jam:

"Nebuvau nelaimingas — tik 
liūdnas,

Šviesoje buvo sieloj 
tamsiau.”

Vienas iš charakterin
giausių eilėraščių, pagavu
sių poeto nuotaiką tarsi vei
drodyje yra eilėraštis Apie 
save, pvz.:

"Mano siela, tai langas be
šaulės. 

Uždarytas be durų angos — 
Ir draugiĮ būryje be draugų. 
Ir esu minioje be minios. 
Visiškai, visiškai vienas.”

Tame pat skyriuje sudėti 
ir 4 sonetai, kuriuose per
dėm skamba erotinės nuo
taikos posmai, kurių vieną 
pacituosiu:

"Turėjo metų tūkstančiai 
praeiti.

Kol mano rankos palietė 
tave — 

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delta E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Olio 44119 
Tel. (216) 531 7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsinama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje. Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

Turėjo žemė didinti jų greitį, 
Kad mes neprasilenktume 

erdve..”
Toliau jis šitaip pasisako:
"Iš amžių glūdumos atėjo ji, 
Lyg vakaro dainelė taip

gaivi!”
Baigiant tektų pažymėti, 

kad poetas Anatolijos Kai
rys šiame poezijos rinkinyje 
laikosi tradicinės klasinio 
eiliavimo formos, daugiau
sia ketureilių posmelių, bet 
rimuojama Įvairiai kryžmi
niai ir gretiminiai. Rimuose 
neišranda daug naujų sąs
kambių, pasitenkina rimuo
damas daiktavardį su veiks
mažodžiu ar prieveiksniu, 
arba būdvardį su daiktavar
džiu ir t.t. Parodo nema
ža išradingumo, kurdamas 
vaizdus, kurie kartais tren
kia savo nelauktumu.

Atrodo, kad šiuo savo ei
lėraščių rinkiniu poetas bus 
padaręs pažangą ypač for
mos atžvilgiu. Linkėtina, 
kad jis ir toliau kurtų ir bū
tų toks aktyvus ir produk- 
tingas, kaip iki šiol, ir pa
siektų dar didesnių kūrybi
nių laimėjimų.

LOTOFAGU ŠALY, eilė
raščiai, išleido L. L. Bičiu
liai, 1982, spaudė Morkūno 
spaustuvė Chicagoje, ilius
travo dail. Ada Sutkuvienė, 
95 p., kaina $7.00, tiražas 
300 egz. Gaunama pas pla
tintojus arba leidykloje: 
Lietuvių Literatūros Bičiu
liai, P. O. Box 29060, Chi
cago, III. 60629.

LOTOFAGU ŠALIES pri
statymas įvyks Tautiniuose 
Namuose Chicagoje š. m. 
lapkričio 14 dieną, ruošia 
Lietuvos Moterų Federa
cija.

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas. 
35571 Vine St.. Eastlake. 
Ohio 44094. sąžiningai ir 
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vietos pašaukius. 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel: (216) 942- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.
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KANADOS LIETUVIAI
' J. Varčius

KUN. DR. J. ŠARAUSKO 
PASKAITA

Toronto Lietuvių Namų 
rudens sezono veiklą pradė
jo Kanados Lietuvių Jauni
mo Sąjungos ir LN kultū
ros komisija pakvietę kun. 
dr. J. šarauską iš Chicagos 
skaityti rugsėjo 19 d. pa
skaitą, tema "Dabartinės 
veiklos metodų efektingu
mas ateityje”. Paskaitinin
kas pažįstamas torontiš
kiams iš praeitais metais 
skaitytos paskaitos nepri
klausomybės šventės minė
jimo proga, kurioje jis kri
tiškai pasisakė dėl išeivi
jos lietuvių Veiklos. Klau
sytojų reakcija buvo įvairi: 
vyresnieji kritikavo, o jau
nesnieji plojo. Tad ir šį kar
tą susirinko apie 300 susi
domėjusių klausytojų, lyg 
laukdami naujų sensacinių 
ir kontraversinių minčių 
mūsų veiklos klausimais.

Kun. dr. .T. šarauskas šio
je paskaitoje analizavo mū
sų kultūrinę ir politinę veik
lą išsamiau ir atsargiau, 
nors ir nevengė kontraver
sinių pasiūlymų ir veiklos 
kritikos. Jo nuomone, mūsų 
veikla yra mėgėjiška, naivi, 
silpnai organizuota ir pras
tai suderinta. Už Lietuvos 
okupacijos nepripažinimą 
Amerikoje turime būti dė
kingi ALTai, kurios veikla 
šiuo metu reiškiasi tik vai
šių organizavimu kongres- 
manams ir rezoliucijų pri
ėmimu kongrese Vasario 
16-tos švenčių progomis. 
VLIKas kaip politinė orga
nizacija miršta, nes nepri
traukia nauju narių, o jo 

programos pasenusios. Ben
druomenė dar nevisai aiš
kiai supranta savo rolę poli
tinėje veikloje, nors kartais 
ji pati tiesioginiai vykdo po
litinę veiklą kompetentingai 
ir efektingai. Tačiau ši vei
kla yra daugiau atsitiktinė, 
spontaniška, neturi tęstinu
mo ir jos mandatas neaiš
kus.

Paskaitininkas teigiamai 
vertino BAFL (Baltic 
American Freedom League) 
veiklą, pradėtą Los Angeles 
lietuvių. Nors šis veiksnys 
yra stipriai kritikuojamas, 
yra traktuojamas kaip kon- 
traversinis, tačiau BAFL 
per trumpą laiką daugiau 
pasiekė negu kiti mūsų lais
vinimo veiksniai. Pasamdy
tos Hannaford firmos dar
bas yra profesionališkas ir 
labai efektingas.

Aplamai, išeivijos lietu
viai veikloje yra konserva
tyvūs, priešingi naujovėms, 
laikosi senų metodų bei sis
temų, kurie senai atgyvenę 
ir nenaudingi. Mes priski
riame daugiau svarbumo 
pačiam metodui arba orga
nizacijai negu veiklos tiks
lui. Svarbiausias mūsų veik
los siekimas yra tikslas, o 
ne priemonės-organizacijos, 
kurios turi būti keičiamos 
pagal laiko reikalavimus. 
Pavyzdžiui, VLIKas yra tik 
priemonė Lietuvos išlaisvi
nimo tikslui siekti. Tačiau 
ši organizacija neefektyvi, 
nes ją sudaro politinių par
tijų likučiai, kurios neturi 
ryšio su lietuvių visuomene 
ir jaunimui jos nežinomos. 
Jaunimui svarbus pats tiks

las — Lietuva. Dabartinė 
mūsų laisvinimo veiksnių 
organizacinė struktūra ne
traukia jaunimo, nes jų vei
kla yra neefektinga.

Analizuodamas mūsų kul
tūrinę ir politinę veiklą, 
kun. dr. J. šarauskas pasi
sakė už sustiprintą politinę 
veiklą. Jo nuomone, perdaug 
investuojama į kultūrinę 
veiklą ir permažai skiriame 
lėšų politinei veiklai. Tik 
politinė veikla išlaisvins 
Lietuvą ir apsaugos jos kul
tūrą. Lietuvos politinė pa
dėtis glaudžiau yra surišta 
su lietuvių kultūros išlai
kymu ir vystimu, negu išei- 
vinė kultūrinė veikla. Išei
vijos veiklos investavimas 
į politiką yra daugiau našus 
Lietuvos kultūros likimui, 
negu investavimas į išeivinę 
kultūrą.

Paskaitininkas palietė ir 
lietuviškų parapijų proble
mas, kurios neturi ateities 
be lietuvių kunigų. Kalti 
yra tėvai, neš nepalaiko ir 
neskatina pašaukimų idėjų. 
Prie šio prisideda mūsų ne
sugebėjimas 
patrauklią lietuvių' kunigų 
auklėjimo kolegiją, šv. Ka
zimiero lolegija Romoje šios 
paskirties neatlieka, nes ne
turi pajėgaus mokytojų ko
lektyvo, administracijos ir 
auklėjimo programos. Rei
kalinga atkakli ir planinga 
akcija pritraukti daugiau 
pašaukimų, nes be kunigų 
lietuviškos parapijos su
nyks ir likviduosis..

Kun. dr. J. šarausko nuo
mone, išeivijos veiklos atei
tis priklauso Bendruomenei. 
Ji turi aiškiai pasisakyti, 
kad ji yra vyriausias lietu
vių išeivijos veiksnys, ku
ris prisiima pilną atsakomy
bę už politinę veiklą, šiam 

suorganizuoti

tikslui Bendruomenė turi 
sudaryti komisiją, kuri nu
statytų lietuvių išeivijos 
politinę liniją, rinkti mokes
čius iš visų lietuvių, pasam
dyti profesionalus politinei 
veiklai vykdyti ir suorgani
zuoti politinės akcijos gru
pę (Political Action Com- 
mittee arba PAC), kurios 
tikslas rinkti pinigus ir juos 
paskirstyti politiniams kan
didatams, remiantiems mū
sų nustatytą programą. 
Bendruomenės darbas būtų 
tarptautinis, kuris siektų 
užmegsti ir palaikyti nuola
tinius ir gerai organizuotus 
ryšius išeivijos lietuvių ir 
Lietuvos, įskaitant jos val
džią, agentūras ir instituci
jas kultūros, meno ir kalbos 
srityse, pradėti dialogą su 
Lietuva dėl tikėjimo lais
vės, kunigų paruošimo, baž
nytinės turto nuosavybės 
teisių, Helsinkio sutarties 
pažeidimų ir t.t. žinoma, 
Šios mintys apie ryšius su 
Lietuva yra labai kontra
versiškos. Tačiau mūsų iš
eivijos ir Lietuvos išlikimo 
problemos mus verčia kon
krečiau galvoti ir neturėti 
baimės viešai specifinius 
siūlymus nagrinėti.

Kultūrinėje srityje mes 
esame pasiekę vertingų re
zultatų, tačiau politinėje 
veikloje mes esame žymiai 
prasčiau pasireiškę. Lietu
vos likimą mes galime pa
veikti savo politine, o ne 
kultūrine veikla. Jei norime 
būti daugiau efektingi; tu
rime iš naujo įvertinti mū
sų įsipareigojimus politinė
je veikloje, iš naujo persi
organizuoti. koordinuoti ir 
stiprinti mūsų pastangas, 
kad mes išeivijoje ne tik 
tautiškai išsilaikytume, bet 

svarbiausia — musų tėvy
nei Lietuvai padėtume.

MAIRONIO MINĖJIMAS

KLB krašto valdybos kul
tūros komisija š. m. rugsėjo 
26 d. Toronto Lietuvių Na
muose surengė įspūdinga 
Maironio 50 metų mirties 
ii’ 120 metų gimimo sukak
čių minėjimą, kuriame da
lyvavo apie 500 Toronto ir 
kitų kolonijų lietuvių. Mi
nėjimą pradėjo Toronto vy
rų choras "Aras”, vadovau
jamas muz. V. Verikaičio, 
akompanuojant muz. St. 
Gailevičiui, gražiausia Mai
ronio daina "Lietuva bran
gi”, kurią dar papildė choro 
vadovas, padainavęs solo 
”Oi neverk, motušėle” ir 
choras jautriai sudainavęs 
"Mano gimtinėje”.

J. R. Simanavičius, kultū
ros komisijos pirmininkas, 
po ”Aro” atliktos Maironio 
minėjimo įžangos, savo įva
diniame žodyje apibūdino 
Maironį kaip žymiausią mū
sų tautos poetą, kuris savo 
dainos ir poezijos posmais 
žadino meilę mūsų tėvynei 
ir jos laisvei, gimtojo kraš
to grožiui ir jo kultūrinėms 
vertybėms.

Pagrindinis kalbėtojas 
buvo "Tėviškės Žiburių" re
daktorius kun. dr. Pr. Gai
da, kuris skaitė paskaitą, 
tema "Maironis — tautos 
kunigas”. Paskaitini n k a s 
analizavo Maironio gyveni
mą sintetiniu žvilgsniu, na
grinėdamas jo kelią į kuni
gystę ir į tautą. Maironis 
praeityje buvo vadinamas 
"tautos vaidila”. Kun. dr. 
Pr. Gaidos nuomone, toks 
pavadinimas netinkamas, 
žodis "vaidila" pagal vieną 
16 šimtm. kroniką reiškė

Advokatas Petraitis danguje
(3) Klemensas Jūra

— Kiek laiko esu kelionėje? — tūkstančius 
kartu buvo apie tai pagalvojęs, nesurasdamas 
atsakymo. Laikas buvo sustojęs. Laikas neeg
zistavo! Išnyko! Keleivis buvo išmestas iš laiko 
tėkmės. Ta skaudi, varginanti kelionė truko 
mėnesiais, metais, o gal šimtmečiais — jis ne
žinojo. Viena buvo aišku; negalėjo sustoti. Kop
ti ir kopti aukštyn ir tolyn. Nesustoti ir nesi
remti į aštrias deginančias uolas ...

Dusdamas pradėjo vėl jausti aštrius skaus
mus krūtinėje — vis ta nelemtoji pneumonija! 
Per neatsargumą buvo susigriebęs. Dabar ne 
tik skausmas, nuovargis, bet ir šaltis skverbėsi 
į sąnarius, nors kakta rasojo šaltu prakaitu, 
kuris greitai virsdavo ledo trupinėliais. Mėgin
davo paskubėti — kur? Kam? Kodėl? To jis 
nežinojo, tik viena buvo aišku: sustojęs vėl ne
išvengiamai riedės žemyn. Todėl — vis pirmyn! 
Aukštyn! Visiškas nesiorientavimas šiurpu 
šiaušė jo išretėjusius plaukus. Gal būt, jam 
lemta šitaip keliauti per nesuskaitomus am
žius, per milijonų milijonus metuų, niekada ne- 
trumpėjančius ir niekada nepasibaigiančius. Jo 
trumparegės akys rėmėsi į blausią, drėgnai šal
tą miglą, gaubiančią keleivį ir sunkinančią jo 
žingsnius. Sunkios mintys gimė ir geso sąmo
nėje.

— Ech, tai sakysi modernus pasaulis! — 
ne piktai, ne priekaištingai sumurmėjo, steng

damasis nepagriūti, kad nenuriedėtų į pragar
mę, kurios instinktyviai bijojo.

— Jie ... tenai... galėjo bent patogesnius 
batus užmauti, šitie smaigaliai jau baigia nuėsti 
kojų pirštus. Manau, jie tenai negalvojo, kad 
man teks išsileisti į tokią neapsakomai ilgą ke
lionę. O dar žemėje kalbama, kad angelai ar 
velniai glol>oja mirusių sielas ... Pasakos! Nie
kas negloboja! Pats, žmogeli, saugokis, kad į 
kokį kvailą tarpeklį sau sprando nenusisuk
tum ... — jis įtempė atmintį ir stengėsi prisi
minti, kada bus pradėjęs šitą kelionę? Kiek 
dienų, metų ar šimtmečių praslinko jam be- 
klampojant šituo nevykusiu, žvirgždais ir akme
nimis nusėtu, galo neturinčiu keliu. .

— Tai kur gi aš esu? Grįžulo Ratai, tur 
būt, jau seniai pasiliko užpakalyje, o ir Paukš
čių Kelias, manau, bus pražygiuotas? Gal ir 
Andromedos žvaigždynas — pasiliko užpaka
lyje? O gal dar vis kapstausi aplinkui mūsų 
varganą žemelę? Nežinau ir nežinau! Gal tik 
kelios sekundės, o gal šimtai milijonų metų 
praslinko? Kokiu būdu tu čia, žmogus, žinosi? 
čia aišku, kad laikas tikrai neegzistuoja ...

Niekada nebuvo sporto mėgėjas ir niekada 
negalvojo, kad teks atlikti tokią ilgą ir sunkią 
kelionę. Knapsėdamas ir suklupdamas vis mė
gino prisiminti, kada bus pradėjęs kelionę: aiš
ku, tai atsitiko neapsakomai seniai. Jis gerai

prisimena, kari po labai ilgo' klaidžiojimo kalnais 
ir daubomis, surado šį kelią, iš kurio jau ne
turėjo menkiausios galimybės iškrypti. Pra
džioje labai apsidžiaugė; jeigu yra kelias — 
bus ir jo galas. .Koks nors tiksiąs turės būti 
pasiektas. Baisu eiti be prasmės, be tikslo. Eiti 
be kelio, žinant, kad niekur nenueisi ir nega
lint sustoti, vis lyg paslaptingos jėgos stumia
mas į priekį . ..

"O kiek žmonių — šimtai milijonų — že
mės gyvenime eina ir eina, skuba pakniopsto
mis, net vienas kitą sumindami, be prasmės, be 
kelio, be tikslo?! Ar gi jie to nežino? Gal ir 
nežino? Gal ir aš pats buvau vienas iš tokių 
varganos žemės keleivių ? O tenai gi visi skuba: 
eina vieną-du žingsnius į priekį, tai vėl žengia 
tris-keturis atgal ir vice versa ... Taip trypi
nėja metų metais. Jaučiasi patenkinti, net lai
mingi. O tas vis tiek jau1 baisu. Keliauti be 
prasmės, be tikslo. Gal ir aš toks buvau? Ne! 
Aš turėjau tikslą — žinojau, kur einu ir ko 
siekiu ...” — Čia jis užsimąstė: "Ar gi tikrai 
žinojau? O gal man tik taip atrodė? Gal per 
ilgą eilę metų tik save apgaudinėjau? Tikslu 
laikiau tai, kas buvo joks tikslas! Ar gi aš bū
čiau per ilgus dešimtmečius taip kvailai save 
apgaudinėjęs? Ir kitus? Na, taip — apgaudinėti 
kitus, tai jau šioks toks tikslas, bet save — 
tikriausia nesąmonė!’’

Susijaudinęs suklupo ir vos nepargriuvo. 
Kietai sukando dantis, sučiaupė lūpas ir tylė
damas svirduliavo į priekį visa savo būtybe 
nepasiduodamas pesimistinėms mintims. Ne jo 
būdui prisipažinti bejėgiu, išsekusiu, išsemtu ir 
pralošusiu bylą! Ne! Silpnumo nei sau, nei ki
tiems jis niekada neatleido. Gyvenimas — sa-
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Poetas Maironis. Kun. A. Lubicko medžio raižinys.

vyriausio kunigo-krivio pa
siuntinį, kuris galėjo atlikti 
tam tikras ritualines funk
cijas. Vėliau, 19 šimtm. ra- 
šytojai" vaidilomis vadino 
kanklininkus, kurie apdai
nuodavo karių žygius. Tau
tos kunigas tūri kitą pras
mę. Tai dvasinis tautos 
įkvėpėjas, vadovas, žadinto
jas, ragintojas, visa savo 
asmenybe, veikla bei kūry
ba.

Paskaitininkas nagrinė
damas Maironio kelią į ku

nigystę, priminė kad tais 
laikais lietuviškų šeimų 
svajonė buvo išleisti bent 
vieną šeimos narį į kunigus. 
Maironio-Mačiulio gyveni
me ši svajonė jaunystėje 
nebūvi ryški. Jo draugas A. 
Vitartas rašė, kad kunigų 
seminarija yra karstas, ku
riame laidojami pačiame žy
dėjime jaunuoliai. Panašios 
nuotaikos buvo ir Maironis. 
A. Vitarto nuomonė pasikei
tė, kai mirė jo draugė ir 
motinos brolis klierikas. Jis
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įstojo į kunigų seminariją. 
Juo pasekti norėjo ir Mairo
nis. Tačiau jo tėvai pasi
priešino, nes jie norėjo, kad 
jų sūnus baigtų gimnaziją 
ir studijuotų inžinieriją. Ta
čiau jis nepaklausė tėvo pa
tarimo ir baigęs gimnaziją 
Kijevo universitete pradėjo 
studijuoti literatūrą. Nusi
vylęs savo profesoriais ir 
studijomis, po metų įstojo į 
kunigų seminariją Kaune, 
nes norėjo dirbti Lietuvoje. 
Per keturis metus baigęs 
seminariją, studijas gilino 
Petrapilio dvasinėje akade
mijoje, po kurių grįžo į 
Kauno kunigų seminariją 
dėstytoju. Po kelių metų 
buvo pakviestas į Petrapilio 
dvasinę akademiją profeso
rium ir paskirtas vicerekto- 
rium. Petrapilyje dirbo 15 
metų, kur gavo daktaro 
laipsnį. Jis nebuvo paten
kintas Petrapilyje, nes jau
tėsi atskirtas nuo savo tau
tos. 1909 m. buvo pakvies
tas rektorium į Kauno ku
nigų seminariją, kuri tuo
jau pasikeitė ir pasuko lie
tuviška linkme. Iki Mairo
nio atvykimo seminarijoje 
viskas buvo dėstoma arba 
lotynų arba lenkų kalba. Sa
kydamas klierikams pirmą 
kalbą, jis prabilo lietuviš
kai, papiktindamas lenkus 
ir pradžiugindamas lietu
vius. Jo dėka Kauno kunigų 
seminarija tapo grynai lie
tuviška. Jis buvo pasiūlytas 
tris kartus kandidatu į vys
kupus, bet Vatikanas nepa
tvirtino dėl gautų lenkiškos 
orientacijos kunigų ir pa
sauliečių skundų. Maironis 
šį trigubą smūgį labai per
gyveno. Nepaskyrimas vys
kupu buvo naudingas Lietu
vai, nes būtų turėęs perimti 

Vilniaus vyskupiją, kur jis 
nebūtų galėjęs laisvai pasi
reikšti kaip poetas, kėlęs 
lietuvių tautinį susipratimą 
ir žadinęs jų meilę savo 
kraštui.

Maironis kaip kunigas į sa
vo paskirtį žiūrėjo tikro mi- 
sijonieriaus akimis. Maty
damas savo tautą rusinimą 
ir lenkinamą, naikinamą 
dvasiškai ir kultūriškai, 
Maironis apsisprendė būti 
1 i e tuvišku misijonierium, 
tikslu gelbėti savo gimtąjį 
kraštą nuo paskendimo ru
siškoje ir lenkiškoje jūroje. 
Jis suprato, kad apsaugoti 
kraštą nuo svetimtaučių 
įtakos, reikia nedelsiant ža
dinti lietuvių tautinę sąmo
nę. Tam tikslui 1891 m. Mai
ronis išleido knygą ”Apsa
kymai apie Lietuvos praei
gą”. Tai buvo pirmoji Lie
tuvos ištisinė istorija, ku
rios tikslas buvo ne tiek 
moksliškai nušviesti Lietu
vos praeitį, bet pažvelgti į 
ją lietuvio patrioto akimis 
ir priminti lietuviams jų 
kilmės šaknis. Tuo pačiu 
tikslu jis kūrė patriotinius 
eilėraščius. Istorija kalba į 
žmonių protą, o poezija vei
kia jų širdis. Maironio raš
tų I tome iš 127 lyrinių ei
lėraščių tik 30 yra religinio 
turinio, gi likusieji — pa
triotiniai eilėraščiai. Jo po
ezija kaip kokia evangelija 
sklido po visą kraštą, leidi
niais, dainomis ir deklama
cijomis, kuri ragino tautą 
pabusti, atsikratyti sveti
mos vergijos ir siekti lais
vės. Jis kūrė ne tik eilėraš
čius, bet ir dramas, rašė 
satyras ir publicistinius 
straipsnius. Tai buvo dide
lis indėlis į lietuvišką kul
tūros lobyną. Maironiui,
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kaip misijonieriui, rūpėjo 
kelti lietuvių moralinį gy
venimą ir jo supratimą Tam 
tikslui sukūrė ir išleido ba
ladę "Čičinskas” kurioje 
vaizduojamas nusigyvenęs 
lietuvis bajoras, už nemora
lų gyvenimą nubaustas mir
timi ir jo kūno net žemė ne
priėmė, nes jis tėvynės iš
davikas už pinigą ir garbę. 
Poetas tuo norėjo parodyti, 
kad tokių žmonių reikia 
vengti, nebūti tėvynės iš
davikais ir siekti doro gy
venimo. Panaši idėja yra jo 
poemoje "Raseinių Magdė”, 
kuri ištekėjus už svetimtau
čio tampa ateiste, nutolsta 
nuo religijos ir lietuviškų 
papročių. Tai neigiamas ti
pas, žalingas lietuvių gyve
nime. Savo satyrose poetas 
plakė lenkomanus, karjeris
tus, tautos kenkėjus. Jis vi
siems priminė: "Mylėk lie
tuvi tą brangią žemę, kame 
nuo amžių tėvai gyveno ..,”

Išvadoje paskaitininkas 
akcentavo, kad Maironis bu
vo tautos kunigas, ne kurios 
parapijos, ne vyskupijos, ne 
vienuolijos, bet visos tau
tos. Jis apėmė visą tautą ir 
tapo jos įkvėpėju, drąsin- 
toju, skatintojų ir dvasiniu 
vadovu. Ir jis pats jautė, 
kad yra tautos kunigas, kas 
matosi iš jo kūrybos, ypač 
iš kai kurių jo eilėraščių, 
pav. "Apsaugok Aukščiau
sias tą mylimą šalį...” Per 
tokius eilėraščius jis kalbė
jo visos lietuvių tautos var
du. Maironis, kaip tautos 
kunigas, yra aktualus ir da
bar. Ir dabar jis grįžta į 
savo tautą, kuri kenčia la
biau, negu anais laikais.

Po turiningos kum. dr. Pr. 
Gaidos paskaitos ir trumpos

(Nukelta į 10 psl.)

kydavo — priklauso tik tiems, kurie kovoja, 
kurie nenuleidžia rankų, kurie nepasiduoda pe
simizmui, apatijai. To jis laikėsi ir dabar — 
keistoji būklėje ir neįprastai keistose aplinky
bėse. .

"Nepalūžti! Nenugriūti, nors ir per nesu
skaitomus amžius teks keliauti į nežinomybę, 
į tikslą! Tikslas — kelio galas.” O kas laukia 
kelio gale — nežinojo ir nenorėjo galvoti. Svar
biausia — pasiekti kelio galą. Mažų mažiausia 
tenai tikėjosi surasti poilsį, kurio nebeturi jau 
nežinia kiek laiko ...

— Eiti, eiti ir eiti! — garsiai pasakė vi
sas įsitempdamas ir pagreitindamas žingsnius. 
Nejautė baimės. Niekada jos nejautė jokiose 
situacijose. Visada mėgindavo surasti išeiti iš 
komplikuočiausios padėties. Nenoromis pradėjo 
šlubuoti ir sunkiai vilkti neklusnias kojas. Ba
tai visiškai suplyšo, tik spaudė ir kankino. No
rėjo jais nusikratyti, numesti pakelėje ir ke
liauti basas. Ne, laikėsi prie kojų, sakytum 
prigydvti! Mėgino numesti švarką, kuris tik 
painiojo ir slėgė prakaitu primirkusius pečius. 
Ne! Drabužiai, kaip ir apavas buvo tarsi prigiję 
prie jo nukamuoto ir nuvargusio ...

Ir dabar nepasidavė nusiminimui. Nuosta
biai susitaikė su savo dalia. Jeigu taip reikia — 
turi tesėti. Vis kada nors bus to viso pabaiga.

Staiga jį apėmė nustebimas. Anaiptol ne 
džiaugsmas, kad jau pagaliau baigiasi ta nesu
skaitomus amžius trukusi varginga kelionė. Jis 
mato melsva šviesa apšviestus vartus. Nieko 
daugiau, tik vartus. .0 tyla — spengianti tyla! 
Viso savo nuovargio svoriu į juos įsirėmė ir 
vartai tyliai prasivėrė. Įslinko į vidų. Ir čia ta 
pati melsva šviesa, tik žymiai stipresnė. Apsi
dairė. Buvo erdviame ir jaukiame prieangyje.

Jo žvilgsnis pragiedrėjo ir jau taikėsi kur nors 
prisėsti, kai pamatė prie didelio stalo sėdintį 
senyvo amžiaus žmogų su didele balta barzda, 
labai maloniai ir tyliai jį stebintį. Ant stalo 
gulėjo atversta stora knyga į kurią senasis žmo
gus retkarčiais šį tą pasižymėdavo, vis pakel
damas akis ir maloniai apžvelgdamas pavargusį 
keleivį.

— Labą dieną, o gal tikriau sakant, labas 
vakaras... įsidrąsinęs pasakė keleivis sunkiai 
atsidusdamas ir pilna krūtine patraukdamas 
lengvą orą. Keista, jo didelis krūtinės skausmas 
išnyko, sunkus nuovargis tirpo ir apsiblausęs 
žvilgsnis prašviesėjo. Dabar jis jau aiškiu balsu 
pakartojo:

— Sveiki gyvi! Jūs esate ...
— Aš esu ... aha, čia klausinėju tik aš. 

Koks tavo vardas?
— Lyg nežinotum?
— žinau, bet pasitikrinimui.
— Juozas Kazimieras Petraitis.
Jis vertė labai palengva, neskubėdamas, tą 

storą knygą ir vedžiojo pirštu po sąrašus, sau 
pusbalsiu niurnėdamas:

— Juozas ... Jurgis ... Juozas Dominin
kas ... Juozas Kazimieras ... štai, ak ne ... 
šitas Jonaitis ir jau anksčiau prisistatė. Atrodo, 
kad pats ilgai užtrukai kelionėje, kodėl? — 
įsmeigė aštrų įtariantį žvilgsnį.

— E, e... užtrukau Nepajėgiau pasku
bėti ...

Senelis atsikėlė ir iš plačios lentynos išėmė 
kitą didžiulę knygą. Vėl ėmė tylėdamas ją vers
ti, vis pakeldamas žvilgsnį į svečią. Jo tamsiai 
rudos geros akys, rodos, norėjo perskrosti ke
leivį ir vis liūdniau lingavo galva.

— šitas ne ... anas ... taip pat ne ... La

bai daug esama tų Juozų Kazimierų, bet sura
sime reikiamą. Mano angeliukai-raštininkai la
bai stropūs ir rūpestingi. O, štai ir suradome: 
Juozas Kazimieras Petraitis, 42 metų, vedęs, mi
ręs pneumnija, advokatas. Ne! Tai negali būti! 
Negali būti!.. — jis trankiai ir sausai užvertė 
knygą ir įsmeigė liūdną, bet griežtą žvilgsnį į 
atvykėlį:

— Tamsta paklydai, mano mielas. Tamsta 
pasirinkai ne tą kelią, kuriuo turėjai keliauti. 
Aš tikrai labai nuoširdžiai gailiuosi, bet nieko, 
o nieko negaliu padėti...

— Tai ... kodėl ?
— Gailiuosi, tikrai gailiuosi! Klaidos čia 

negali būti. Mes neklystame. Aš jau minėjau: 
angelai-raštininkai niekada nesuklysta, štai, čia, 
— jis sudavė ranka per knygą, — yra visos 
reikalingos žinios ir aiškiai įrašyta: profesija — 
advokatas!

— Kaip tai? Aš protestuoju ponas teisėjau, 
tai yra ... norėjau pasakyti, ponas šventasis 
Petrai, Protestuoju! Pasirinkimas profesijos 
negali būti kliūtis įžengti į šitas palaimintos 
ramybės dausas. Tai neteisinga! Aš ištisus 
amžius sugaišau kelionėje ar tik tam, kad iš
girsčiau, jog advokatai čia neįleidžiami. Ne! 
Tai skriauda ir neteisingumas! Aš apeliuosiu. 
Aš skųsiuosi aukštesnei instancijai... aš ...

— Nėra apeliacijos. Nereikia aukštesnės 
instancijos, — senelis palingavo galva. — čia 
tik aš sprendžiu ir esu pirmutinė ir paskutinė 
instancija. Labai gailiuosi šaunusis įstatymų 
daktare. Ne profesijos pasirinkimas užtrenkia 
duris į rojaus palaimintąją ramybę, bet žemės 
gyvenimo darbai ir tik tenai įgyti nuopelnai!

(Bus daugiau)
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŠAULIŲ RINKTINĖS STOVYKLA
Kasmet rengiama darbo 

dienos savaitgaly N. A. šau
lių rinktinės kultūrinė sto
vykla praėjo sėkmingai, 
gražioje Tėvų Pranciškonų 
vasarvietėje.

Stovyklos štabą sudarė: 
stovyklos viršininkas — 
Eduardas Meilus Sr., virši
ninko pavaduotojas — An
tanas Šeduikis ir štabo na
rys — Vlada Pajėda. 
Iškilmingam stovyklos ati
daryme dalyvavo unifor
muoti su vėliavomis Jono 
Vanagaičio kuopa iš Bosto
no, Martyno Jankaus kuopa 
iš Brocktono ir Dr. Vinco 
Kudirkos kuopa iš Worces- 
terio.

Giedant Lietuvos himną 
stovyklos aikštėje iškelta 
mūsų trispalvė vėliava. Su
sirinkusiems stovyklauto
jams sveikinimo žodį tarė 
rinktinės pirmininkas inž. 
Juozas Stašaitis. Po to pri
statė stovyklos viršininką- 
rinktinėsi vicepirm. E. Mei
lų Sr.

Po pietų vyko šaudymo 
varžybos. Martyno Jankaus 
kuopoje pirmą vietą laimėjo 
E. Šaulienė surinkusi 32 taš
kus iš galimų 50, antrą vie
tą laimėjo V. Rupšys surin
kęs 31 tašką.

Jono Vanagaičio kuopoje 
pirmą vietą laimėjo kun. R. 
šakalys surinkęs 33 taškus, 
antrą vietą laimėjo P. Tyla 
surinkęs 28 taškus.

Dr. Vinco Kudirkos kuo
poje pirmą vietą laimėjo Al. 
Zenkus surinkęs 37 t., ant
rą vietą laimėjo E. Meilus 
surinkęs 28 taškus.

Nauj Anglijos šaulių rink
tinės pereinamosios taurės 
varžybose rezultatai sekan
ti : Martyno Jankaus kuopa 
surinko 92 taškus, Jono Va
nagaičio kuopa surinko 86 
taškus, Dr. Vinco Kudirkos 
kuopa surinko 57 taškus. 
Tokiu būdu taurė perėjo 
Martyno Jankaus kuopai. 
Vakare stovyklos dalyviai 
rinkosi į didžiąją sailę, kur 
buvo ruošiamas susipažini
mo vakaras su šokiais. Va
karo metu prie programos 
išpildymo kaip ir kasmet

TORONTO
(Atkelta iš 9 psl.) 

pertraukos, solistė - aktorė 
E. Blandytė iš Chicagos, pa
lydima ako mpaniatoriaus 
St. Gailevičiaus ir akordeo
nistės A. Biskytės, išpildė 
antrąją minėjimo dalį, pa
vadintą "Maironio poezija 
žodyje ir dainoje’’. Šioje da
lyje E. Blandytė pateikė 
Maironio kūrybos poezijos 
pynę, kurioje ji deklamavo 
ir dainavo, įjungdama visus 
minėjimo dalyvius. Tai bu
vo įspūdingas minėjimas, 
užtrukęs virš poros valan
dų, kuriame buvo prisimin
tas ir pagerbtas mūsų žy
miausias tautos kunigas — 
Maironis.

Prof. dr. Vaidevutis Mantautas. 
E. Meilaus nuotr.

prisidėjo iš New Yorko trys 
sesutės — Marytė, Onutė ir 
Julytė Antanaitytės ir jų 
brolis Ed. Antanaitis.

Rugsėjo 5 d. šaulių Są
jungos garbės pirm. prof. 
dr. V. Mantautas skaitė pa
skaitą: pagrindinės šaulių 
idėjos klausimais. Po pa
skaitos organizuotai su vė
liavomis stovyklautojai žy
giavo i Pranciškonų koply
čią pamaldoms. Po mišių 
buvo padėtas vainikas prie 
lietuviško stiliaus kryžiaus 
vienuolyno aikštėje, ten 
trumpą žodį lietuvių kanki
nių atminimui tarė Sibiro 
kankinė rašytoja Elena Ju- 
ciūtė.

Po pietų įvyko Maironio 
50-ties metų mirties sukak
ties minėjimas. Paskaitą 
skaitė inž. Eduardas Meilus 
Jr. savo paskaitoje prele
gentas apibūdino Maironio 
įnašą j mūsų tautos litera
tūrinį lobį, ir jo Įnašą mūsų 
tautos atbudimo laikotar
pyje.

Po paskaitos meninę dalį 
išpildė solistas Benediktas 
Povilavičius akompanuojant 
komp. Jeronimui Kačinskui.

Koncerto pertraukos me
tu skaitė Maironio eilėraš
čius: Elena Šaulienė, Anelė 
Maskeliūnienė ir Elena Ju- 
ciūtė.

Vakaro didžiojoje salėje 
turėjome tradicinį laužą, 
kurį pravedė E. Meilus Jr. 
Laužo pradžioje buvo už
degtos 3 simbolinės žvaku
tės. Pirmąją uždegė Lietu

SISTER OF CHARITY OF OUR LADY 
MOTHER OF THE CHURCH (S.C.M.Č.)

Motherhouse: Baltic, Connecticut 06330.
Apostolic Work: 1 Academy for Girls, 6 Elcmentary Schools, 
5 Homes for the Aged, 1 Homes for Dependent Children, 
Catechetical Centers, Nursing.
Represented in the Archdiocese of Hartford, Norvich, Ct., 
Madison, Wis., and Manchester, N. H., and in four dioceses.

203-822-8241
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vos savanoris kūrėjas Ka
zimieras Kriaučiūnas miru
sių savanorių kūrėjų ii' par
tizanų atminimui. Antrą 
žvakutę buvusi Sibiro kan
kinė Elena Juciūtė prisime
nant mirusius Sibiro kanki
nius ir tuos kurie tebeken- 
čia spriespaudą Sibiro tai
gose dabar. O trečią žvakutę 
uždegė V. Mantautas už vi
sus gyvus ir mirusius bro
lius ir seses šaulius.

Laužo metu buvo gražių 
pasirodymų, skambėjo Mai
ronio sukurtos dainos, o jų 
garsai visus jungė į vieną 
didelę lietuvišką šeimą.

Kun. Steponas Ropolas 
prašė visus pasilikti salėje 
ir pranešė, kad busime pa
vaišinti kavute ir vasarvie
tės šeimininkės iškeptu tor
tu.

Stovyklautojai dar ilgai 
svečiavosi, vaišinosi skanu
mynais kuriuos paruošė Tė
vai Pranciškonai. Tai buvo 
lyg išleistuvės, nes visi ži-

ŠLEŽO TV FILMAS SUSILAUKĖ 
DIDELIO PASISEKIMO

žinomojo mūsų filminin- 
ko Romo Šležo reži
suotas ir Henry Hampton 
gamintas televizijos doku
mentinis filmas ”Voices of 
a Divided City’’ susilaukė 
didelio amerikiečių dėmesio 
ir jau kuris laikas rodomas 
vadinamuose "Public TV” 
ir kituose kanaluose. Filmi- 
ninko akis čia žvelgia į 
Amerikoje dai- vis neiš
sprendžiamą rasinę proble
mą, ir to "suskilusio mies
to” pavyzdžiu yra paimtas 
Bostonas, kuriame rasiniai 
kivirčai pastaraisiais laikais 
labai paaštrėjo. Seniau bu
vęs palyginamai ramus 
miestas ir kultūros centras 
dabar gyventojų judėjimo 
poveikyje susiskirstė beveik 
į juodųjų ir baltųjų kolo
nijas, padidėjo rasinė ne
apykanta, kriminaliniai nu
sikaltimai, ir baltam nesau
gu juodųjų kvartaluose, o 
juodam baltųjų. Pavyzdžiui, 
joks juodas taksistas net už 
gerą atlyignimą neveža ke
leivių iš miesto centro ar 
aerodromo į South Bostoną, 
o baltieji vengia važiuoti į 
Roxbury ir kitas juodųjų 
gyvenamas vietoves.

Šiuos rasių piktybinius 
santykius dar labiau užaš
trino prievartinis mokinių 
maišymas mokyklose ir jų 
ten vežiojimas autobusais, 
kurio rezultate kilo net vi

nojo, kad sekančią diena tu
rės grįžti i namus.

Pirmadienį, 8 vai., ryto 
rinkomės į koplyčią lietuvių 
pamaldoms, kurias atnaša
vo kun. R. šakalys. Po pus
ryčių didžioje salėje šv. 
Pranciškaus 800 metų gimi
mo sukakčiai paminėti kun. 
R. Šakalys skaitė paskaitą 
— kaip šv. Pranciškus su
prato ir vykdė evangelijos 
skelbimą.

Po paskaitos šaudymo 
varžybų laimėtojams buvo 
įteiktos trofėjos, jas įteikė 
Rinktinės pirmininkas ir 
stovyklos viršininkas.

Tada visi rinkosi į aikštę 
vėliavos nuleidimui, čia 
rinktinės pirm, J. Stašaitis 
tarė atsisveikinimo žodį, 
dėkodamas visiems už pra
leistas taip gražias dienas, 
prasmingai kultūringai ir 
tvarkingai.

Giedant Lietuvos himną 
buvo nuleista trispalvė vė
liava ir stovykla uždaryta.

(em)

soje Amerikoje išgarsėju
sios iraušės prie South Bos
tono aukštesniosios mokyk
los.

R. Šležo filmo aparatas 
šiame kūriny daugiausia 
nukreiptas į juodųjų gyve
namą priemiestį Roxbury 
ir baltųjų — Charlestown, 
stabtelėdamas pasiklausyti 
skirtingų rasių piliečių bal
sų gatvėje, bažnyčioje, mo
kykloje, smuklėje ii' kitur. 
Savo nuomonę rasiniais 
klausimais reiškia jauni
mas, tėvai, eiliniai darbo 
žmonės, mokytojas ar ku
nigas, bet išvengta visokių 
"politišenų” ir vienos ar ki
tos pažiūros agitatorių, Fil
me bešališkai pateikiami tik 
realaus gyvenimo faktai ir 
balsai, o išvados be jokių 
pamokymų paliekamos pa
sidaryti žiūrovui, šis doku
mentinio filmo objektyvu
mas ir yra jo aukšto įverti
nimo ir pasisekimo pagrin
das.

įdomu ir tai, kad šiame 
filme mums atsiskleidžia ir 
nepastabiam žmogui mažiau 
pastebima realybė. Paaiškė
ja, kad šiame "kultūros lop
šyje” jau seniai tarp savęs 
spardosi dar ir jankiai, ai
riai, portugalai, italai, žy
dai ir kiti baltosios rasės 
atstovai, taip pat vieni kitų 
neapkęsdami. O juodukai 
yra suskilę net j kelias kla
ses ne tik pagal išsilavinimą 
ar turtingumą, bet ir pagal 
kilmę. Tad lygiai piktai tarp 
savęs grumiasi kilusieji iš 
Puerto Rico, Kubos, Haiti, 
So. Carolinos ir kitur.

Bostono tarprasinę nuo
taiką gal aiškiausiai išreiš
kė vienas jaunuolis, tarda
mas: ”Aš nekenčiu visų tų, 
kurie manęs nekenčia”.

žinoma, filme girdėti ir 
nuosaikių balsų, rimtų žmo

nių nuoširdaus susirūpini
mo, kaip tą liepsnojančią 
biologinę neapykantą užge
sinti, įgyvendinti žmogaus 
su žmogumi padorų sugyve
nimą, užmiršti odos spalvas 
ir veido formą vardan visų 
gerovės ir laisvės.

Šį Romo Šležo režisuotą 
televizijos kūrinį jau seniau 
labai gerai įvertino "The 
New York Times", "The 
Boston Globė”, "Boston 
Herald American” ir kita 
spauda. Joje ypač pabrėžia
ma pasirinkta aktuali tema 
ir filmo objektyvumas. O 
mums telieka tik sveikinti 
režisierių Romą Šležą ir lin
kėti tokio pasisekimo ir 
ateities darbuose. (g)

MOKYKLA SU NAUJA 
VADOVYBE

Bostono lietuvių šeštadie
ninė lituanistinė mokykla 
pradėjo naujus mokslo me
tus. Ilgamečiui mokyklos 
vedėjui rašytojui Antanui 
Gustaičiui pasitraukus (iš
ėjus pensijon), naują mo
kyklos vadovybę sudaro: 
Gitą Kupčinskienė vedėja 
mokslo reikalams, o Juzė 
Lapšienė — administraci- 
niems reikalam.

Mokykla yra tose pačiose 
Gavin mokyklos patalpose 
Dorchester gatvėje, South 
Bostone. Mokykloje praei
namas visas pradžios mo
kyklos ir gimnazijos kursas 
iš lituanistinių dalykų.

NEBEGIRDIMA 
LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖ

Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apylinkė nuo pat 
jos įsikūrimo dienos buvo 
gana gyva ir aktyvi. Ji su
ruošdavo parengimus, daly
vaudavo kitoje visuomeni
nėje veikloje. Bet nuo pra
eitos žiemos jos nebesigir
di. Seniau kiekvienais me
tais ji suruošdavo baisiojo 
birželio išvežimų minėjimą, 
Tautos šventės minėjimą, 
šiais metais Jono Vanagai
čio šaulių kuopa suruošė 
birželio išvežimų minėjimą, 
o kai niekas neruošė Tautos 
šventės — Rugsėjo 8-sios 
minėjimo, tai labai pasku
bomis tą minėjimą suruošė 
ta pati šaulių kuopa. Buvo 
Baltų lygos organizuojama 
demonstracija prie Prancū
zijos konsulato. Niekas iš 
Bendruomenės neprisidėjo 
ir nenuėjo. Tai atliko tik 
kitos tautybės. .0 televizi
joj ir kitur buvo minima 
ir lietuviai.

Kiek žinome, yra Lietu
vių Bendruomenės apylin
kės valdyba, bet kur ji yra? 
Rugsėjo mėnuo skelbiamas 
Lietuvių Bendruomenės mė
nesiu. Bostono apylinkėje ir 
tuo reikalu niekas nesirūpi
no. Tik dar tiek gerai, kad 
nors Laisvės Varpas savo 
radijo programoje tai prisi
minė.

Būtų džiugu, kad vėl iš
girstume jog LB Bostono 
apylinkė yra dar gyva.
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CHICAGOS LIETUVIAI
Antanas Juodvalkis

BALFAS ŠELPIA 
VARGAN PATEKUSIUS 

TAUTIEČIUS

Bendras Amerikos lietu
vių šalpos fondas (BALF) 
įsteigtas 1944. IV. 1 d., rū
pinasi į vargą patekusių lie
tuvių šalpa. Po karo labai 
pagelbėjo tremtiniams, at- 
sidurusiems Europoje, ypač 
Vokietijoje. Vyresnieji dar 
ir šiandieną prisimena gau
tas iš BALFo dovanas, ku
rias Vokietijoje skirstė Lie
tuvos Raudonasis Kryžius. 
Sumažėjus tremtinių skai
čiui, BALFo šalpa nukrypo 
į Sibiro tremtinius ir Su
valkų trikampio lietuvius. 
Šiandieną ypatingai sunki 
materialinė padėtis Lenki
joje gyvenančių lietuvių. 
Neapleidžiant Sibiro tremti
nių Šalpos, didesnis dėmesys 
kreiptinas į Punsko lietu
vius ir ok. Lietuvoje gyve
nančius vargdienius.

BALFas remia visus, be 
religinių ar politinių Įsitiki
nimų skirtumų. Todėl jį re
mia visi lietuviai. Vykdyda
mi aukų rinkimo vajų, rin
kėjai drąsiai beldžiasi į 
kiekvieno lietuvio duris, nes 
žino, kad jos bus atidarytos, 
rinkėjas džiaugsmingai su
tiktas ir išleistas su gausia 
auka.

BALFo Chicagos apskr. 
valdyba,>, i^^jįųj^^ama 
St. Vanagūno, šrm. rugsėjo 
26 d. šaulių namuose, su
šaukė skyrių pirmininkų bei 
valdybų nariu ir. rinkėjų su
sirinkimą, kuriame buvo ap
tartas BALFo piniginio va
jaus vykdymas. Susirinki
mą atidarė apyg.. valdybos 
pirm. St. Vanagūnas, pažy
mėjo vajaus reikšmę ir 
susirinkimui pirmininkauti 
pakvietė Cicero skyriaus 
pirm. dr. Praną Budinską, o 
sekretoriauti V. Katilienę. 
Invokaciją sukalbėjo kun. 
K. Kuzminskas, minutės su
sikaupimu pagerbta mirusi 
Cicero skyriaus pirm. Ona 
Zailskienė ir visi nariai bei 
aukotojai.

Išklausyti organizacijų 
sveikinimai, kuriuos palydė

Illinois gubernatorius James Thompson su ponia ir dukra 
Samanta, Lietuvių Respublikonų Federacijos pirm. Anatolijus 
Milūnas, Ingrida Bublienė ir kun. Juozas Prunskis Illinois Athle- 
tic klube rugsėjo 25 d. Vytenio Milūno nuotr.

jo pridedamos aukos. Svei
kino: Centro valdybos ir 
pirm. M. Rudienės vardu, 
ižd. K. Čepaitis, salės šeimi
ninkų — Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinės vardu Mac
konis, Lietuvių pensininkų 
sąjungos — E. Paliliūnienė 
ir K. Balčiūnas, Lietuvių 
prekybos rūmų ir SANDA
ROS vardu — Kuzienė, Vy
čių — V. Semaška, žemai
čių kultūros klubo ir Dzūkų 
draugijos vardu — J. Skei
vys ir kiti.

BALFo centro valdybos 
ižd. K. Čepaitis perskaitė 
1981 metų finansinę apy
skaitą. Pajamų turėjo 
237,000 dol., išleido 174,000 
dol. Didžiausias išlaidas su
daro šalpa esantiems už ge
ležinės uždangos ir siunti
niai Lenkijos lietuviams. 
Jiems pasiųsta 684 pakie- 
tai. Didžiausią pajamų dalį 
sudaro pavienių asmenų ir 
organizacijų aukos — be
maž 100,000 dol. Antroje 
vietoje atsidūrė palikimai 
— 57,000 dol.

Chicagos apskr. valdyba 
1981 m. surinko aukomis ir 
nario mokesčio iš viso 
46,000 dol., tai beveik 50'r 
visų aukų. 1981 metų aukos 
padidėjo 7,3‘i, palyginus 
su 1980 m. aukomis. BALF 
parama nemažėja, nes čia 
gyvenantieji’ lietuviai su- 
prittttd 'š'Flįioš ■ reikšmę ir 
dosniai remia Į vargą pate
kusius tautiečius.

Išklausius skyrių praneši
mus bei pažadus ir toliau 
neatlaidžiai vykdyti vajų ir 
rinkti aukas, apyg. pirm. 
St. Vanagūnas kvietė nesi
gailėti laiko ir ryžtingai 
vykdyti aukų rinkimo vajų, 
o aukotojus būti dosniais ir 
maloniai priimti rinkėjus. 
Dėkojo: susirinkimo daly
viams, spaudai, radijui ir 
atidarymo vajaus globėjui 
adv. Frank Zogui, Midland 
Savings ir Loan Assn. pre
zidentui už šeštus metus iš 
eilės globą ir pateikiamas 
vaišes.

Prašome visus tautiečius 
savo skatiku prisidėti prie

New Yoi ko mišrus vokalinis kvartetas "Harmonija’’ atvyksta i Chicagą. Priekyje B. Ra- 
lytė-Malinauskienė ir R. Bobelytė-Brittain. Antroje eilėje iš kairės: M. Yatkauskas, V. Ralys ir 
P. J. Tutinas. R. Liaubos nuotr.

BALFo vykdomos šalpos ir 
savo auką įteikti vajaus 
vykdytojams, o tie, kurių 
rinkėjai nežino ar neturi 
adresų ,nieko nelaukdami 
savo auką pasiųskite BALF 
įstaigos adresu (deja, įteik
toje apyskąitoje nėra BALF 
įstaigos, nei apskr. valdy
bos adresų^.

LITUANISTIKOS 
KATEDRA

LB Gage Parko apylin
kės valdyba, pirmininkauja
ma Danguolės Valentinai- 
tės, suruošė vakarienę Li
tuanistikos katedrai parem
ti. Vakaronę atidarė D. 
Valentinaitė, pažymėdama, 
kad Illinois universitete 
Chicagoje, T’LB valdybos ir 
universiteto sutartimi, stei
giama Lituanistikos kated
ra ir šiam vakarui vado
vauti pakvietė dail. Vandą 
Aleknienę. Ji supažindino su 
čia esančiais PLB valdybos 
nariais bei kai kuriais sve
čiais ir pakvietė kalbėti II- 
linois universiteto atstovą 
dr. Nicholas Moravcevich. 
Dr. Moravcevich yra serbų 
kilmės, gerai susipažinęs su 
tautybių pastangomis išlai
kyti savo kalbą ir kultūrą. 
Džiaugėsi lietuvių nutarimu 
įsteigti Lituanistikos kated
rą, kuri bus pirmoji Illinois 
universitete. Neabejojo, kad 
lietuviai šį projektą įgyven
dins. Įvertinant jo pastan
gas ir patarimus lietuviams, 
buvo įteiktas padėkos atžy- 
mėjimas.

Mykolas Drunga savo žo
dyje vertino Lituanistikos 
katedros reikalingumą ir 
lietuvių pajėgumą ją įsteig
ti. Paminėjęs visas galimy
bes ir lietuvių ryžtingumą 
įgyvendinti didelius projek
tus, padarė išvadą, kad Li
tuanistikos katedra yra rei
kalinga, o lietuviai pajėgūs 
šį projektą įgyvendinti. 
Įsteigus katedrą lietuvių 
prestižas žymiai pakiltų. 
Taip pat šiltą žodį pasakė ir 
St. Balzekas.

Vladas Vijeikis, talkinant 
Petrui Petručiui, perdavė 
feljetoną šių dienų aktualia 

moterų laisvėjimo tema. 
Feljetonas charakteringas 
VI. Vijeikio stiliui.

Pabaigoje, D. Valentinai
tė nuolatinei rėmėjai Onai 
Pankienei įteikė žymenį.

Susirinkusieji buvo pa
vaišinti gerą vakarienę, o 
Lituanistikos katedra su
laukė kelis tūkstančius au
kų.

Ačiū Danguolei Valenti- 
naitei už nuolatinį rūpestį 
lituanistikos reikalais.

žmonių buvo ne pilna 
šimtinė, o galėjo būti kur 
kas daugiau, nors čia pat 
didžiojoje salėje, jūrų skau
tai rinko gintarą jūros dug
ne, o Tautiniuose Namuose 
Kr. Donelaičio mokykla ieš
kojo paramos savo mokyk
lai.

• Margučio feljetonų 
konkursui gauti 29 feljeto
nai. Laimėtojai paaiškės ir 

Supažindinkit savo bičiulius
su DIRVA.
Atsiuskit jų adresus.
Jie gaus keletą numerių VELTUI!

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

DIRVA
P. O. Box 03206
Cleveland, Ohio 44103

Prašau siuntinėti Dirvą susipažinimui šiems asmenims:

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

Adresas ......................................... -......................................................

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

Pavardė ir vardas ..........

premijos bus įteiktos kon
certo metu spalio 17 d.. Jau
nimo Centre, Chicagoje.

Koncertą atliks New Yor- 
ko Harmonija, mišrus voka
linis kvartetas; vadovauja
mas jauno muziko Viktoro 
Ralio.

Visi kviečiami dalyvauti 
ir bilietus įsigyti iš anksto 
Margučio raštinėje ar Vaz- 
nelių prekyboje, prieš kon
certą prie įėjimo.

★
• Korp! Neo-Lithuania 

Chicagos padalinio ruošia
ma metinė šventė ir Korpo
racijos 60 metų paminėji
mas įvyks lapkričio 13’d. 
Lietuvių Tautiniuose Na
muose.

Prašome tą vakarą rezer
vuoti ir dalyvauti korpora
cijos šventėje. Smulkesnė 
programa bus paskelbta vė
liau.
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DHROITO LIETUVIAI
LIETUVIAI TAUTYBIŲ 

MUGĖJE
Tarptautinis Institutas 

kiekvienais metais savo pa
talpose 111 E. Kirby St. 
Detroite rengia muges 
”OLD WORLD MARKET” 
vadinamas. Tokia mugė 
šiais metais įvyko rugsėjo 
30 ir spalio 1-3 dienomis. Iš 
lietuvių mugės atidarymo 
iškilmėse dalyvavo Lietuvių 
Kultūros klubo vicepirmi
ninkė Stefa Kaunelienė. Mu
gėje savo skyrius turėjo: 
įvairios tautybės. Rūsy bu-

■ Antanas Grinius
vo įrengtos tautybių maisto 
svetainės, vaikų kampeliai, 
knygynai.

Lietuvių Kultūros klubo 
1-me aukšte įrengtas kios
kas buvo, galima sakyti, 
vienas iš gražiausių. Kai
mynus turėjo: dešinėje len
kus ir kairėje bulgarus, o 
priešais buvo medžio dro- 
žinių-žaislų lentynose. Lie
tuvių skyrius buvo turtin
gas eksponatais ir patrauk
lus išdėstymu. Ant stalo 
padengtu balta lietuviška 
staltiese, stovėjo didelė ža
lia Kalėdų eglutė, jos šakas

Lietuvių paviljonas Detroito tarptautinio instituto 
stalo budėtojos R. Biekaitienė ir V. Norvilaitė.

suruoštame 34 tautų pasirodyme. Prie 
K. Sragausko noutr.

Voters' Ethnic and 
Democratic Guide

Publisbed by

Cosmepolitan (Nationalities) Democratic Leapes 
of Cuyahoga County. Founded in 1932.

(Both Men & Women’s Leagues) 
composed of ethnic groups likę Polish, Ita- 
lian, Czech, German, Slovak, Slovenian, 
Hungarian, Greek, Lithuanian, Lebanese, 
Croatian, Ukrainian, Romanian, and others.

Vote For a Proven Man
Re-elect Statė Auditor

T

Thomas E. Ferguson
Also Endorsed By

Senator John Glenn 
Congressperson Mary Rose Oakar 

Former Congressman Charles A. Vanik

X
X
X
X
X
X

Ouality Public Service 
Endorsed Lifetime Democrat 
Experience Counts
Proven Friend of Nationalities 
For Honesty and Sincerity 
United Ethnic Endorsement

Re-elect Statė Auditor

Thomas E. Ferguson
DEMOCRAT

November 2, 1982
John Zonak, Chairman, 3700 Mountvicvz, Columbus, Ohio 43220 

puošė gražios šiaudinukų 
puošmenos. Aukštai kabėjo 
užrašas ”L1THUANIA” ir 
Vytis. Gražų vaizdų darė A. 
Jonynienės ir St. šimaliū- 
nienės šiaudinukų paveiks
lai : Kryžius, Lietuviška so
dyba, Vilniaus Vartų Ma
rijos paveikslas, gulbės ir 
kiti. Skyrius turėjo gražių 
vazų, buvo turtingas ginta
ro išdirbiniais, lėlėmis, mar
gučiais, knygomis, atviru
tėmis, lipinukais ir kitais 
daiktais.

Televizijos 2 kanalo tar
nautojai lietuviškų skyrių 
ir jame esančia Stefų Kau- 
nelienę nufilmavo.

Visas keturias dienas sa
lėje vyko kultūriniai tauty
bių pasirodymai: dainavo 
solistai, tautybių chorai, 
skambino pianinu, griežė 
stygų orkestras, šoko tau
tinius šokius, demonstravo 
maisto gaminimų, margu- 
gučių dažymą ir tautinius 
rūbus. Lietuvius atstovavo 
ir rūbus demonstravo Da
nutė Barauskaitė.

Antrojo pasaulinio karo 
išblokšti lietuviai ateiviai 
šia muge mažai domėjosi. 
Tačiau senesnės kartos lie
tuviai ir jų atžalynas ją 
lankė gausiau už pirmuo
sius. Daugiausia lankytojų 
buvo sekmadienį.

Skyrius didelio pelno ne
padarė, bet savo dalyvavi
mu gražiai reklamavo Lie
tuvą ir lietuvių meną.

Lietuviškų skyrių aptar
navo ir su pakaitomis jame 
dirbo: Stefanija Kaunelie
nė, Antanina Jonynienė, 
Viktorija Norvilaitė, Emi 
lija Kutkienė, Eugenija Bu
lotienė, Lidija Mingėlienė, 
Rožė Bilaitienė, Vincas Ta
mošiūnas, Kazys Sragaus- 
kas, Petras Pagojus ir An
tanas Grinius.

BILIETAI J 
GRANDINĖLĖS 

KONCERTĄ
Bilietai į Grandinėlės kon

certą gaunami pas Kazį Go
gelį prie Dievo Apvaizdos 
parapijos bažnyčios, Alber
tų Misiūną prie šv. Antano 
parapijos bažnyčios ir Albi
na Andriušaitį prie šv. Pet

ro parapijos bažnyčios.. 
Spalio 17 d. bilietai bus par
davinėjami ir Crestvvood 
mokyklos esančioje kasoje, 
1501 N. Beech Daly Rd. 
Rengėjai prašo visus atvyk
ti laiku, nes koncertas bus 
pradedamas punktualiai 4 
vai. p. p.

PAGERBIMO PIETŪS

Dievo Apvaizdos parapi
jos klebonui kun, Viktorui 
Kriščiūne viči ui rugsėjo 22 
d. suėjo 60 metų amžiaus. 
Parapijos taryba spalio 3 d. 
Kultūros centre jam suren
gė pagerbimo pietus.

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠTEINA
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namu (312) 677-8489.
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Neringos Tuntas Clevelande, pradedant naujus skautiško darbo metus. J. Garlos nuotr.

Neringos Tunto vadovės: tuntininkė Stefa Gedgaudienė, Ju
lija Taorienė, Danguolė Vodopalienė, Amanda Muliolienė, Virgi
nija Juodišiūtė, Nijolė Rukšėnienė, Vilija Nasvytytė ir Daina 
Tatarūnienė. J. Garlos nuotr.

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 12 D. Pilėnų 
tunto blynų balius.

• VASARIO 13 D. Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas. Rengia Amerikos Lie
tuvių Taryba.

• 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-

Išlaikykime

CUYAHOGOS APSKRITIES 
KONTROLIERIŲc.

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• SPALIO 16 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 13-14 D. L. 
S. S. Vidurio Rajono vadovų-ių 
sąskrydis Lietuvių Namuose.

• LAPKRIČIO 13 D. Jaunų
jų talentų muzikos konkursas. 
Rengia LB Kultūros taryba 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje.

• LAPKRIČIO 14 D. Šv. 
Jurgio parapijos rudens mini- 
festivalis parapijos salėje.

• LAPKRIČIO 20 D. Ka
riuomenės šventės minėjimas 
ir balius Lietuvių namuose. 
Rengia L.K.V.S. Ramovė.

• GRUODŽIO 4 D. Lietuvių 
Dienos, Rengia' LB Clevelando 
apyl. valdyba.

• GRUODŽIO 19 D. 4 vai. — 
Religinis koncertas Dievo Mo
tinos šventovėje pristatant Ba
lio Gaidžiūno poetini kūrinį 
"Bernelių mišios” ir dalyvau-

rapija.
• KOVO 6 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.

• BALANDŽIO 30 D. Cleve
lando ramovėnų vyrų choro 
dešimtmečio minėj imas-balius 
Lietuvių namuose.

• GEGUŽĖS 14-15 d. Skau
čių Židinio parengimas.

• RUGSĖJO 24 D. "Vasarą 
palydint” Neringos tunto ba
lius

MATTHEW J.

HATCHADORIAN
.10 TARNYBINĖS PATIRTYS:

JAV karo aviacijos majoras 

Apskrities tardytojo padėjėjas
JAV Teisingumo departamento 
narkotiku skyriaus tardytojas 
Praktikuojantis advokatas 
Ohio valstijos seimelio narys

I ' *

I AMBER TRAVEL SERVICE

MATTHEVV J.
HATCHADORIAN

ŠIUOSE RINKIMUOSE REMIA:
AFL-CIO UNIJA
OHIO TAUTYBIŲ SĄJŪDIS
VOKIEČIŲ ORGANIZACIJŲ FEDERACIJA
OHIO VALSTIJOS LENKŲ AMERIKIEČIŲ 

KONGRESAS
VENGRŲ RESPUBLIKONŲ SĄJUNGA IR 
KITOS TAUTYBĖS

= GREITAS IR ASMENIŠKAS

PATARNAVIMAS
1

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

LAPKRIČIO 2 DRAUGE SU SAVO 
BIČIULIAIS BALSUOKITE UŽ

MATTHEW J. 
HATCHADORIAN 

CUYAHOGA COUNTY AUDITOR
LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU

Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite: 

11745 Southvvest Highway 
Palos Heights, Illinois 60463

I Skelbimas apmokėtas
Citizens for Hatchadoriav, 

1510 Parker Dr., Mayfield Hts., Ohio

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312-448-7420
Savininkė 312-785-9393

Komiteto vicepirmininkai
Zenonas Dučmanas
Vladas Plečkaitis
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• Pranas Neimanas su
laukė 70 metų. Jis gimė 
1912 spalio 3 Joniškėlyje. 
Mokėsi Pasvalio gimnazijo
je, ir vėliau, persikėlęs j 
Kauna, įstojo j Kauno kon
servatoriją, kurioje mokėsi 
dainavimo iki bolševikų 
okupacijos. 1940 birželio 
mėnesį bolševikai Praną 
Neimaną areštavo ir kalino 
Kauno kalėjime iki karo 
pradžios. Vėliau kartu su 
kitais tremtiniais gyveno 
Vokietijoje, ir 1948 su žmo
na atvyko į Clevelandą. Bū
damas vienas pirmųjų atei
vių, energingai ieškojo glo
bėjų stovyklose pasiliku- 
siems tremtiniams ir jo rū
pesčiu daugelis laimingai 
pasiekė Ameriką.

Pranas Neimanas pra-

1982 m. spalio 14 d.DIRVA

Maloniai kviečiame visus dalyvauti

ATSTATYTO LAISVES PAMINKLO
ŠVENTINIMO ŠVENTĖJE

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 
bilietus prašome rezervuoti tel.: 531-4263 arba sekmadieniais Dievo Motinosnumeruotos 

parapijos svetainėje.
Rengia DIEVO MOTINOS PARAPIJA

džioje dažnai dainuodavo 
koncertuose, priklausė šv. 
Jurgio parapijos chorui, o 
yėliau savo talentingomis 
rankomis pradėjo daryti 
kankles ir iš medžio droži
nėti dailės darbus.

Septyniasdešimt metų su
laukus, linkime Pranui Nei- 
manui sveikatos ir ilgiausių 
metų!

Galvosūkio 
sprendimas

vui ir A. Bakūnienei, arba 
bet kuriam Balfo valdybos 
nariui, taip pat galima siųs
ti skyriaus iždininkui: V. 
Jokūbaičiui, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, Ohio 44117. Už 
Jūsų auką Balfo šalpos rei- 
lams tariame lietuvišką 
ačiū!

Skyriaus Valdyba

SfiB /uperior Avint)/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
. $ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS

ČEKIU SASKAITAt «. i

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, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008

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

šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uždaryta.

RALFO VAJAUS 
PIRMOSIOS KREGŽDĖS

SavoĄ auką Balfo šalpai 
pirmasis atsiuntė Zenonas 
Dučmanas $21.00, o po jo 
įteikė sekančiai: A. Bala- 
šaitienė 20, M. Žitkus 26, 
Fr. Baldauskas 100, L. Na
gevičius 10, dr. V. Karoblis 
50, J. Ožinskas 6, A. Gražu- 
lienė 25, E. Janulienė 26, 
O. ir B. Maželiai 15, Vac. 
Petkus 26, prof. dr. Jucai- 
tis 50, dr. J. Skrinska 100 
ir kt.

Savo auką galima įteikti
šv. Jurgio parapijos salėje children or pcts. <$325.00 a 
A. Styrai ir B. Natkevičių- month. Call: 831-1375 or 
tei, D.M.N.P. salėje J. Čy- 248-3747. (38-39)

ROOMS FOR RENT

Neff Road area. 5 large 
rooms, down. Appliances, 
garage, large basement, 
beautifus condition. No

‘Anjbei* Hotidays” 
1982 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

1

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE — 
Maskva-Vilnius

Gruodžio 27 — $995.00

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ AME
RIKOS IR KANADOS MIESTŲ, su papildomu mo
kesčiu. Grupes lydės vadovai.

1983 metų EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ jau 
patvirtintos — pirmoji grupė išvyksta balandžio 
mėn. 20 d. Registracijas priimame dabar.

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

ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

393 West Broadway
P. O. Box 116, 

South Boston, Mass. 02127
Telefonas: (617) 268-8764

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkome dokumentus.

PR1CES ARE BASED ON DOUBI.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERED TRAVEL AGENT jį TA 0324

MEMBER
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• Marija Smilgaitė Ohio 
lietuvių gydytojų draugijos 
vakare Maironio sukakčių 
prisiminimui rečituos mūsų 
tautos atgimimo dainiaus 
poeziją.

Marija Smilgaitė Illinois 
universitete yra baigusi 
dramą, gražiai užsireko
mendavo Margučio radijo 
klausytojams, skaitydama 
eilėraščius iš "žvaigždžių 
sonatos’’ rinkinio, skirto M. 
K. Čiurlionio prisiminimui. 
Jos pasirodymas Clevelande 
yra pirmas ir su dėmesiu 
laukiamas.

• Aurelijos Balašaitienės 
knygos "Susitikimas pama
ry’’ pristatymas Clevelando 
lietuvių visuomenei praeitą 
sekmadieni, spalio 10 d., 
Lietuvių namuose gražiai 
praėjo. Rengė Clevelando 
skautininkių draugovė, va
dovaujama J. Budrienės.

Į pristatymą prisirinko 
apie pusantro šimto svečių. 
Apie rašytoją ir jos kūrybą 
kalbėjo poetas Balys Augi-

■ rrvob -rnovt 

OHIO LIETUVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJOS

METINIS SUSIRINKIMAS IR 
BALIUS

ĮVYKS 1982 M. SPALIO 16 D. 6 VAL. VAK.

LIETU VIV N AMUOSE.

7:30 KOKTEILIAI. 8:00 VAKARIENĖ. ŠOKIAI.

PROGRAMĄ ATLIKS DRAMOS AKTORĖ
MARIJA SMILGAITĖ.

Bilietai $15.00 asmeniui. Jaunimui $10.00. Bilietus užsisakyti bei stalus re
zervuoti pas dr. Dainių Degėsį telefonu 486-6889.

VISI CLEVELANDO LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI!

★ ★★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★★★★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★★ it ★ ★★ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ ★ ★ ★ it» *

AMBER STUDIOS, inc. J
♦ 

505 East 185 Street, *
» Tel. (216) 531-3500 CLEVELAND, Ohio 44119 J
♦ ♦
* Galerijoje rasite didelį pasirinkimą sekančių menininkų tapybos ir J
♦ grafikos kūriniu: J
♦ 
♦ • Ignas • Leach • žumbakienė ♦ 

♦
* • Kezys • Palubinskienė • Zulik »

. • Rimas • Petrikonis • Nackovvitz
♦ • Hicks *4.
* 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 ♦ ♦♦

nas ir dr. Danguolė Tamu
lionytė. Vilija Nasvytytė 
paskaitė keletą ištraukų. 
Pabaigoje autorė padėkojo 
visiems prisidėjusiems prie 
jos knygos išleidimo ir sve
čiams atsilankiusiems i ŠĮ 
knygos pristatymą.

Besivaišindami prie stalų, 
svečiai neskubėjo skirstytis 
ir daugelis Įsigijo šią nau
ją knygą su autorės auto
grafu.

Novelių rinkinį "Susitiki
mas pamary" išleido Vilties 
leidykla.

NEFF ROAD AREA
Totai Perfection charm- 

ing 2 bedroom home near 
Neff Rd. First floor family 
room, 2 shady porches.. Full 
Basement, 2 car garage 
with heated vvorkshop 
Priced at $5(1,500. Many ex- 
tras. Call for details. Jan 
Busdiecker 289-2445.

HGM HILLTOP
REALTORS 
Euclid Office 

289-2445
00T e ? • 'T. :r- C

DIRVA

"Susitikimas pamary” knygos pristatymo rengėjai su autore Aurelija Balašaitienė. Iš kai
rės: M. Nasvytienė, V. Nasvytytė, J. Budrienė, dr. D. Tamulionytė, B. Auginąs, Aurelija Bala
šaitienė, ir knygos viršelį nupiešusi Jūratė Balašaitytė-Salemo. J. Garlos nuotr.

VASARA SU 
KANKLĖMIS 

VENEZUELOJE
Tokia tema Lietuvių Ben

druomenės Clevelando apy
linkės vakaronėje spalio 21 
d., ketvirtadienį, 7:30 vai. 
vak. Dievo Motinos parapi
jos mažojoje salėje kalbės 
Mirga Bankaitytė.

Venezuelos Lietuvių Ben
druomenei pakvietus ir JAV 
LB Kultūros tarybai, Cle
velando apylinkės ir Ohio 
apygardos valdyboms bei 
PLB Kultūros komisijai su. 

teiktinai apmokėjus kelio
nę, Mirga š. .m. liepos mė
nesį praleido Venezueloje, 
k o n certuodama įvairiuose 
miestuose lietuviams ir ki
tiems to krašto gyvento
jams. Jaunoji kanklininkė, 
reprezentuodama Lietuvą ir 
jos tautinę kultūrą, savo 
misiją atliko nuostabiai sėk
mingai.

Esame turėję progos įsi
tikinti, kad Mirga savo įspū
džius sugeba šiltai ir sklan
džiai papasakoti. Kviečiame 
visus jos pasiklausyti.

• Clevelando šaulių meti
nis šaudymo ir tarpkuopi- 
nių varžybų užbaigimo va
karas Įvyks š. m. spalio 23 
d., 7 vai. vak. Lietuvių na
muose.

Meninę programą atliks 
Clevelando Pilėnų tunto 
skautų oktetas "Budėk”, va
dovaujamas Algirdo Biels- 
kaus. Akompanuoja muzikė 
Rita Kliorienė.

Po programos vakarienė 
ir šokiai.

Bilietai vakarui $10.00 
gaunami pas pirm. Bronių 
Nainį telef. 481-8472, Ste
pą Butrimą 481-2130, Albi
ną Karsoką 531-9131 ir O. 
Mikulskienę 268-1825.

šauliai ir visuomenė ma
loniai kviečiama dalyvauti.

• Ona Jokūbaitienė, Balfo 
direktorė Ohio valstijai ir 
centro valdybos generalinė 
sekretorė, išvyko į St. Pe- 
tersburgą, dalyvauti ten 
įvykstančiame š. m. spalio 
8-10 d. d. Balfo direktorių 
suvažiavime, žada kurį lai
ką paviešėti Floridoje ir į 
Clevelandą sugrįš lapkričio 
mėn. viduryje.

PAKELIAUKIME PO 
KINIJĄ IR TIBETĄ

Pasaulio Lietuvių Inžinie- 
rij ir Architektų Sąjunga 
ruošia Clevelando visuome
nei dr.. D. Bieliauskienės iš 
Cincinnati gyvo žodžio ir 
skaidrių kelionę per Kiniją 
ir Tibetą, ši neeilinė kelionė 
įvyks sekmadienį, spalio 17 
d., 11:30 vai. ryto D. M. pa
rapijos auditorijoje.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY. 31715 Vine St., 
Willowick. Ohio 11094. Tel. 
913-0910.

• PATRIA prekybos na
muose, 791 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

• OHIO AUTO BODY, 
savininkas Jonas Švarcas, 
35571 Vine St.. Eastlake, 
Ohio 11094. sąžiningai ir
gražiai atlieka visus auto
mobilių taisymo darbus. Iš 
nelaimės vielos pašaukius. 
automobilį atitempia į savo 
dirbtuves ir greitai pataiso. 
Skambinkite tel. (216) 912- 
8038 ir viskas bus sutvar
kyta.

JEI .11 MS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ. PATAISYTI AR 
PAŠALINU VARVĖJIMĄ. KREIPKITĖS I

LATVI A N ROOFING
CIeveland 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 da<Lvs.
KARTINS ir GUN'ARS KAULINS Lake j. Ohio
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ŠIŲ DIENĖ EKONOMIJA 

IR INVESTAVIMAI

ALT S-gos Chicagos sky
riaus narių susirinkimas 
įvyks spalio 15 d.., penkta
dienį, 7:30 vai. vak. Lie
tuvių Tautiniuose Namuose.

Paskaitą apie šių dienų 
ekonomiją ir investavimus 
skaitys ekonomistas Leo
nardas Dargis iš Wisconsin.

Skyriaus nariai ii- lietu
viškoji visuomenė kviečia
ma susirinkime dalyvauti ir 
išklausyti įdomios paskai
tos.

• Amerikos ir Kanados 
lietuvių gydytojų žiemos 
išvyka įvyks 1983 m. vasa
rio mėn. 19-26 dienomis, 
Winter Parke, Kolorado 
valstijoje, žiemos seminaro 
programos vedėjas yra d r. 
Arvydas Vanagūnas, 237 
So. Grove Avė., Oak Park, 
III. 60302. Telef. (312) 975- 
8389,

Prašome registruotis ne
delsiant, bet ne vėliau1 kaip 
iki š. m. lapkričio 1 dienos, 
pas Birute Zalatorienę, 
Foremost Travel & Tours, 
150 South Wacker Drive, 
Chicago, 111. 60606, telef. 
(312) 346-6643. Kviečiame 
prisidėti ir kitus lietuvius, 
nebūtinai gydytojus, kurie 
norėtų, paslidinėti, ir savai
tę praleisti su lietuviais.

MAIRONIO MINĖJIMAS

Lietuvių Bendruomenė ir 
Los Angeles ateitininkai 
rengia tautinio atgimimo 
poeto MAIRONIO 120 m. 
gimimo ir 50 m. mirties su
kakčių minėjimą š, m. lap
kričio mėn. 13 d., šeštadie
nį, 7:30 vai. vakaro, šv. Ka
zimiero parapijos salėję. 
Paskaitą "Maironis ir jo lai
kai’’ skaitys iš Bostono at
vykstantis poetas Stasys 
Santvaras, Maironį pats pa
žinojęs. Meninę dalį atliks 
LA Dramos Sambūris, so
listė Stasė Pautienienė bei 
Vyrų kvartetas, kuriems 
akompanuos pianistė Rai
monda Apeikytė. Po minėji
mo bus vaišės apatinėje sa
lėje. Rengėjai maloniai 
kviečia visus LA ir apylin
kės lietuvius šiame minėji
me dalyvauti.

Mielam ii- labai nuoširdžiam per daug 
metų mūsų šeimos gydytojui

A. A.

DR. STASIUI ANKŪDUI
mirus, Jo žmonai MARIJAI ANKŪDIENEI 
ir dukrai MILDAI JAKŠTIENEI su šeima 
didelio skausmo valandomis reiškiame gilios 
užuojautos, kartu pasigesdami savo mielo 
Daktaro

Monika, Kazimieras Dūliai 
ir vaikai

• ALT metinis suvažiavi
mas įvyks spalio 30-31 d. d 
Chicagoje, Lietuvių Tauti
niuose Namuose. Po suva
žiavimo, spalio 30 d. 8 vai. 
vak. tose pačiose patalpose 
bus banketas. Bilietai 15 
dol. asmeniui. Dėl rezerva
cijų kreiptis į ALT centrą 
2606 W. 63rd St., Chicago, 
III. 60629. Tel. (312) 778- 
6900.

• Vliko seimas pirmą kar
tą įvyks Los Angeles mies
te, lapkričio 6 ir 7 d. d. Am- 
bassador viešbutyje, 3400 
Wilshire Blvd. Vakare tame 
pat viešbutyje bus banketas 
su menine programa. Auka 
25 dol. asmeniui.

Lapkričio 7 d., po pamal
dų šv. Kazimiero bažnyčio
je, parapijos viršutinėje sa
lėje seimo uždarymas.

Visi lietuviai posėdžiuo
se ir bankete maloniai kvie
čiami dalyvauti.

• Marijus R. Grinius, jau 
seniai dirbąs Kanados dip
lomatinėje tarnyboje yra 
paskirtas konsulu Tailandi- 
jos valstybėje. Į jo darbo te
ritoriją įeina Laosas ir Viet
namas'. Jis gyvena Bangko- 
ko mieste.

KANADIEČIŲ DĖMESIUI

Dirvos skaitytojai Kana
doje, siųsdami čekius žymė
kite, kad suma būtų išmokė
ta U. S. doleriais (prie su
mos prirašykit dvi raides 
U. S.).

Dabar, pavyzdžiui, iškel
tus čekį 20 kanadiškių dole
rių, gauname tik 15.90 US 
pinigais, kas nepadengia 
Dirvos metinės prenumera
tos (17.00), nors skaityto
jas galvojo, kad iš jo siųs
tos sumos liks ir auka Dir
vai.

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nabo^vvide is on y<xr s>d©

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBEI.KNIS apdraudos 
Įstaigą. Skambinti ZENO
NUI (216) 531-2211 arba 
SAULIUJ <2161 161.3500.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atsiliepdami į mūsų pra

šymą, savo auka Dirvą pa
rėmė šie skaitytojai:
Ed. Siman, Hamilton .... 3.00
J. Kizevičius, Cleveland .. 3.00
H. Dapkus, Hartford .... 5.00
E. Šalčiūnas, Palos Hts. 10.00
Dr. J. Urbaitis, ICane ... .22.00
M. E. Valys, Cleveland ..10.00 
E. Jodinskas, Detroit ... .10.00 
A. E. Steponavičiai,

Euclid ........................ ..10.00
M. Barniškaitė, Euclid .. 5.00 
V. Šamatauskas,

Cleveland .................... 10.00
Dr.. J. Jakštas, Lakevvood 15.00 
A. Cenfeld,

Santa Barbara ............. 8.00
Dr. T. Palionis, Madison 8.00 
J. Kazėnas, Cleveland ... 5.00 
Iz. Jonaitienė, Euclid ....10.00- 
V. Ripskis, Evergreen Park 3.00 
V. Žilėnas, Erie ............. 10.00
G. Meiliūnienė, New York 25.00 
Ign. Muliolis,

Mayfield Hts................... 3.00
A. Petrauskas,

St. Petersburg ...............5.00
A. Grinius, Detroit..........10.00
Neringos skaučių tunto

tėvų komitetas............. 30.00
A. Benas, Cleveland ....13.00 
J. Tallat-Kelpšienė,

Cleveland ........  5.00
P. Šimoliūnas, Chicago .. 5.00
L. Brazauskas, Cleveland 16.00
J. Jasinevičius, Euclid ..10.00
V. Račkauskas, Eastlake 10.00
K. Žygas, Cleveland .... 10.00
Dr. J. Stankaitis,

Chesterland .................15.00
V. G. Bučmiai, Cleveland 10.00
V. Urbonas,

St. Petersburg ............. 15.00
M. Žitkus, Cleveland ... .10.00 
J. Vaičaitis,

St. Petersburg ............. 15.00
F. Masaitis', La Miranda 10.00 
Ed. Balceris,

Santa Monica ............. 50.00
Al. Jančys, Gulfport ... .100.00 
P. Ma tinkas, Rochester . .25.00 
P. Varis. Santa Monica . .10.00 
J. Šiaučiūnas, Cleveland 5.00
B. V. Gedvilienė,

Willowick ....................10.00
J. Pupininkas,

St. Petersburg ........... 10.00
O. Biežienė, Long Valley 100.00
J. Mockus. Yucaipa ....20.00
W. Burimauskas,

Amsterdam .................22.00
A. Šležus, Dorchester . .. .10.00 
M. Vaišnys, Doylestown 50.00 
Rev. dr. T. Žiūraitis, O.P.,

Washington ................25.00
K. Ražauskas,

Dearborn Hts................20.00
G. Juškėnas. Cleveland .25.00
R. Bublys, Cleveland .. 3.00 
J. Rugienius, Detroit ....10.00
H. Butkus, Mission Viejo 10.00 
V. Kasniūnas,

Beverly Shores............. 10.00
H. Kemeklis,

Lagūna Niguel.............10.00
Naujosios Anglijos

Šaulių rinktinė.............25.00
Ed. Mažionis, Chicago .. 6.00
J. Matusevičius, Evanston 15.00 
St. Baltušis, Dorchester 10.00 
A. Dagilis, Westland ....25.00 
V. Kutkus, Dearborn ... .10.00 
A. Alantas,

Bloomficld Ilills ......... 25.00
A. Gražulienė. Cleveland 20.00
K. Grigas, Šalinas ......... 10.00
K. Sragauskas, Detroit ..10 00
A. Sušinskas, Cleveland 10.00 
J. Žemaitis, Hot Springs 25.00
M. Sims, Detroit ............. 10.00
R. Belzinskas. Cleveland 10.00
P. Maželis. Cleveland . .15.00
A. Šležas, Dorchester- .. 5.00
J. Jankūnas, Paterson .... 5.00
J. Juozaitis, v 

Juno Beach .................50.00
P. Nikolskis, Boston ....10.00
P. Kudukis, Cleveland ..10.00

DĖMESIO JAUNIEMS MUZIKAMS
Vokalistams, pianistams, instrumentalistams.

Dar galima užsiregistruoti dalyviu į muzikos 
konkursą-festivalį, kuris įvyks š. m. lapkričio 13 d. 
Dievo Motinos parapijos auditorijoje, Clevelande.

Dalyvių amžius 16-30 metų. Skambinkite And
riui Kuprevičiui tel. (216) 321-1710.

Rengia JAV LB Kultūros Taryba

K. Daugvydas, Detroit .. 5.00 
Prel. J. Kučingis,

Los Angeles .................30.00
V. Šeštokas, Los Angeles 25.00 
Dr. J. Jurgilas,

Rancho Santa Fe.........25.00
Andrius Mironas,

Carlsbad........................30.00
A. Garmus,

N. Palm Beach.............15.00
Kl. Praleika, Little Falls 5.00
R. Tamoshunas, Webster 3.00
A. Ramanauskas, Buffalo 2.00
J. Petrauskas, Detroit ... .10.00
D. Senikienė, Monticellp 20.00 
J. Christopher Peters,

New York .................... 33.00
EI. Janulis, Cleveland ... .25.00
P. Čečkus, Dearborn Hts. 10.00
E. Ribokienė, Brockton .. 5.00
Dr. J. Sonta. Akron ....50.00 
H. Bitėnas. Elizabeth .... 25.00 
V. Rėklys, Walnut Creek 25.00 
M. Matijošaitis-Mattis,

Los Angeles .................50.00
V. Jaškauskas. Davton ..20.00 
J. Saikus,,Cleveland ....10.00
O. Jokūbaitienė,

Cleveland ................ ...25.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

Kanados skautų jubiliejinėje stovykloje stovyklavę Detroito, 
Clevelando, Rochesterio ir Kanados dalis skautų su Gailium 
Draugeliu (su berete) atvykusiu iš Japonijos. S. Ilgūno nuotr.

Rochesterio skautai davę prityrusių skautų Įžodį: D. Kirštei- 
nas, T. Skučas, A. Skučas, pskilt. R. Tamašiūnas ir skilt. R. 
Kiršteinas. . S. Ilgūno nuotr.

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.

St. Jankauskas,
Rocky River............. ,.20.00

M. Vansauskas, Lyons ..10.00
St. Kleinas. Worcester ..25.00
V. Šalčiūnas, Delran ....10.00
A. Ambražiūnas,

Los Angeles ................ 25.00
I. Brazdžionis.

Los Angeles ................ 20.00
J. Misevičius, Baltimore .. 5.00
L. J. Žvyniai,

St. Petersburg ............. 30.00
V. Vitkus, Rochester ....15.00 
O. Dailidienė. Cleveland 20.00 
A. Stempužis-Švedas.

Cleveland .....................10.00
Z. Vyšniauskienė, Malvern 5.00
H. Janužis, Morgan Hill .. 8 00
J. Smulskis, Lima ......... 3.00
A. Stempužis,

Chesterland ................ 10.00
A. Andriušienė,

Dorchester..............  15.00
J. Valiukonis, Boston ... .10.00
J. Kregždė, Cincinnati ..10.00
A. Česonienė, Linvvood .. 5.00
Dr. K. Čepas, Elon College 5.00
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