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REAGANO POLITIKA
Patarėjo VViIliam Clark įtaka

Vytautas Meškauskas

Turbūt nė vieno JAV pre
zidento užsienio politika mum 
taip patiko, kaip dabartinio 
Ronald Reagan’o. Nors jo ran
kos surištos kitų veiksnių, kaip 
kongreso ar viešosios nuomo
nės, pageidaujančios taikos 
bet kokiom sąlygom, tačiau jis 
bent neslepia savo nuomonės 
apie sovietus, kuri, mums at
rodo, yra labai teisinga.

Už daugeli mums nepatin
kančių JAV užsienio politikos 
ėjimų mes paparastai esame 
linkę kaltinti Valstybės Depar
tamentą. Net ir paties Reaga- 
no Valstybės Sekretoriai - bu
vęs Haig jr. ir dabartinis Shul- 
tzas - stengėsi ‘suminkštinti’ 
Reagano asmeniškai užimtas 
pozicijas: pirmasis nepatarė 
imtis sankcijų prieš europie
čius dėl dujotiekio iš Sibiro tę
simo, antrasis rekomendavo 
jas atšaukti.

Jau po antrojo pasaulinio 
karo buvo pastebėta, kad už
sienio politikai negali vadovau 
ti vien tik Valstybės Departa
mentas. Ir kitos žinybos, kaip 
Gynybos, Prekybos ir net Iždo 
turi reikalų, kurie nesibaigia 
su JAV sienomis. Kad leisti 
prezidentui išgirsti ir kitas 
nuomones, buvo suorganizuo
ta Valstybės Saugumo Tary
ba (National Security Coun- 
cil) iš atskirų d-tų Sekretorių, 
mūsiškai tariant - ministerių, 
ČIA direktoriaus, jungtinių 
kariuomenės štabų pirminin
kų. Ją tvarkąs Prezidento Sau 
gurno Patarėjas dėl to dažnai 
turi daugiau galios kaip Vals
tybės Sekretorius; atsiminki
me tik Kissingerj Nixonui pre
zidentaujant, ir Brzezinski 
Carteriui. Iš tikro preziden
tas paprastai yra taip užim
tas, kad neturi laiko įsigilinti i 
vieną ar kitą problemą, nors 
jam paliekamas paskutinis žo
dis. Saugumo Patarėjo vaid
muo, kuris turi jam patiekti 
visų žinybų pažiūras, pasida
rė labai svarbus. Haigas, ku
ris norėjo būti prezidento vi
karu - įgaliotiniu užs. reikalų 
srityje, dėl to turėjo pasitrauk
ti.

Reagano dabartinis Saugu
mo Patarėjas yra VViIliam Pat- 
rick Clark, 52 m. amžiaus, se
nas Reagano bendradarbis ir 
patikėtinis. Jis yra tokių pat 
pažiūrų kaip prezidentas, ta
čiau užsienio reikaluose, gali
ma sakyti, naujokas. Jo sene
lis buvo ‘laukinių vakarų’ še
rifas, kurio sūnus jau buvo ga
na pasiturintis, tačiau jauna
sis Williams, studijuodamas 
dabar garsiam Stanfordo uni
versitete, pats užsidirbdavo. I 
universitetą jis buvo priimtas 
ne tiek dėl palinkimo į studi
jas, kiek dėl aukštesnėje mo
kykloje pasižymėjimo futbole. 
Stanfordas jam nepatik'' >, 

nežinodamas kas jį traukia, 
vienus metus net praleido vie
nuolių augustinų noviciate, 
kur jam imponavo draudimas 
kalbėti. Po metų grįžo į Stan- 
fordą, kur buvo paklaustas, 
kodėl jam nepasilikti žemės 
ūkyje (jo tėvai turėjo ‘ranch’). 
Palikęs Stanfordą jis stojo į jė
zuitų universitetą Santa Clara 
mieste, bet negavęs iš ten dip
lomo stojo į Los Angeles Loyo- 
los universiteto teisių fakulte
tą. Po metų buvo pašauktas 
kariuomenėn ir dvejus metus 
buvo Vokietijoje, kur tarnavo 
kaip armijos kontražvalgybos 
agentas. Čia jis vedė pabėgė
lę iš Čekoslovakijos Joan Brau- 
ner. Grįžęs iš kariuomenės 
dirbo draudimo įstaigoje ir 
kartu vakarais toliau studija
vo teisę. Tai jam nelabai se
kėsi ir jam buvo patarta pasi
ieškoti kitos profesijos. Clar- 
kas tačiau užsispyrė ir neturė
damas universiteto diplomo iš 
laikė egzaminus būti advoka
tu ir buvo priimtas į Califor- 
nia Bar Assn.

Kaip Reaganas, Clarkas bu
vo demokratas, nusivylęs per 
dideliu valdžios aparato augi
mu. 1964 m. Clarkas įsijun
gė į senatoriaus Goldvvaterio 
priešrinkiminę kampaniją. 
1966 metais jis vadovavo Rea
gano priešrinkiminei akcijai 
Venture apskrityje. Po rinki
mų Clarkas buvo pakviestas 
Reagano, su kuriuo asmeniš
kai buvo susitikęs labai trum
pai, į Sacramento - guberna
toriaus kabinetą. Čia Clarkas 
buvo ryšininku su kitom Cali- 
fornijos valstijos žinybom, re
feruodamas jų reikalus Rea- 
ganui. Jis čia įvedė vadinamą 
‘minimemo*, reikalaudamas, 
kad problema ar sumanymas 
Reaganui būtų išdėstytas vie
name puslapyje.

Po 1969 m. Reaganas dar
ką pradėjo skirti teisėjo parei
gom, kas sukėlė diplomuotų 
teisininkų pasipiktinimą. Ypa
tingai kritikos susilaukė pasku
tinis paskyrimas į Aukščiau
sią Californijos Teismą. (Tarp 
kitko Clarkas, kuris šiandien 
dar mėgsta būti tituluojamas 
‘judge’, atsisako priimti uni
versitetų siūlomus garbės titu
lus.)

Kilus 1980 m. rinkiminės 
kampanijos metu kivirčams 
tarp Reagano patarėjų, Nan- 
cy Reaganienė prašė Clarką 
palikti teisėjo pareigas ir pe
reiti į rinkimini štabą. Clar
kas atsisakė, bet po rinkimų 
priėmė Reagano pasiūlymą 
būti ‘jo ausimis ir akimis* 
Valstybės Departamente.

1981 m. Clarko apklausinė
jimas senato užs. komisijos 
prieš patvirtinant jį Valstybės

(Nukelta į 2 psl.)

Thomas Brazaitis, The Plain Dealer biuro Washingtone viršininkas, savo Įstaigoje.
M. Žitkaus nuotr.

"Tai mano tėvų pavardė. Ji man reiškia 
mano kilmę ir mano šaknis” 

Pokalbis su žurnalistu Thomu Brazaičiu
AURELIJA BALAšAITIENĖ

Prieš porą savaičių Cle- 
velando didžiajame dien
raštyje ”The Plain Dealer” 
pasirodė serija straipsnių, 
kuriuose įžvalgiai ir išmąs
tytai buvo aprašoma "So
vietinė Odisėja” — tai il
gos kelionės įspūdžiai, ke
liaujant po Sovietų Sąjungą 
nuo Sibiro iki ... Lietuvos. 
Tų straipsnių autorius yra 
ilgametis to dienraščio tar
nautojas ir dabartinis The 
Plain Dealer biuro Wa- 
shingtone viršininkas Tho
mas Brazaitis. Tai talen
tingas, jaunas lietuvių kil
mės žurnalistas, a. a. kom
pozitoriaus Vinco Greičiaus 
ir Stasės Vaišnoraitės-Grei- 
čienės, dainininkės, vaikai
tis, Reginos Brazaitienės, 
Dievo Motinos parapijos 
Clevelande vargonininkės 
sūnus.

"Sovietinės Odisėjos” au
torius per keletą dienraš
čio numerių nupasakojo sa
vo kelionės įspūdžius, įžval
giai perleisdamas juos per 
savo kritišką prizmę, ras
damas kontaktą su pavie
niais asmenimis ir greitai 
susiorientuodamas propa
gandinio vaidinimo scena
rijuje. Kai viename kolcho
ze jis buvo pakviestas j vai
šes "tipingo darbininko” 
namuose su kristalo stik
lais, sidabru ir kandeliabro- 
mis, nuo jo aštrių akių ne
paspruko "darbininko" slap
tas sr°:x'’'"lgymas akimis

T" J 

su jį lydėjusiais pareigū
nais. "Ar viskas gerai pa
daryta” — jo žvilgsnis 
klausė, ieškant pritarimo.

Brazaičio straipsniai bu
vo įvairaus turinio, šalia 
pasakojimo, jis vedė "repor
terio bloknotą”, kuriame žy
mėjo sovietinio gyvenimo 
paradoksus. Savo šmaikščia 
plunksna jis piešė disiden
tų ir "refuznikų” portretus, 
pokalbių nuotrupas. Savo 
palydovui ir vertėjui, pa
skirtam jį lydėti per visą 
kelionę, Brazaitis skyrė at
skirą straipsnį, kuriame iš
ryškėjo drausmingo komu
nisto charakteris. Viktoras 
Tagašovas nebuvo šiltas ir 
malonus bendrakeleivis, tik 
paklusnus, pareigingas ko
munistas, kuris nuo savo 
svečio neslėpė savo nedrau
giškų jausmų, ir mieliau 
būtų tą laiką praleidęs žve
jodamas.

Brazaičio dėka žodis ’Li- 
thuania” pasirodė įtakingo 
dienraščio pirmame pusla
pyje stambiomis raidėmis 
— trečiadienio, liepos 27 
dieųos numeryje. Viešoji 
spauda iš viso vengia mi
nėti Pabaltijo valstybių 
vardus. Eilinis amerikietis 
jau susipažįsta su Čadu, 
Ghana ir Libija ar Kuwait, 
bet Lietuvos vardo dešimt
mečiais niekas negirdi ir 
nemato viešumoje. Ir Ku
dirkos tragiškas pabėgimas 
iš pradžių buvo komentuo

jamas kaip "sovietų jūrei
vio” šuolis į laisvę, lyg So- 
vietija gali asmeniui tapti 
tautybe. Todėl tokia antraš
tė metasi į akis savo nepa
prastumu.

"Lietuva duoda gerą is
torijos pervertinimo pamo
ką” — yra pilna straipsnio 
antraštė.Toliau jis tęsiamas 
laikraščio viduryje per ke
lias ilgas skiltis, ir jame 
prasiskve r b i a autoriaus 
prabočių kraujo balsas: 
"Tai Lietuva, mano prabo
čių žemė, kurioje aš gavau 
savo pirmą suklaidintos is
torijos pamoką. Lietuvoje 
aš patyriau, kaip istorija 
yra perrašoma, kad būtų 
pateisinta dabartis ...” To
liau jis prisipažįsta, kad to
ji kelionė buvo jo paties sa
vita "šaknų ieškojimo” ver
sija. "Aš sugėriau kiekvie
ną vaizdą ir garsą, užpildy- 
damas savo bloknotą eksta
ziškais prabėgančių vaizdų 
aprašymais”...

žavėjausi Brazaičio sti
liumi ir jo sugebėjimu ma
tyti tai, kas nebuvo rodo
ma, atspėti tai, kas buvo gi
liai slepiama. Todėl nesi
stebiu, kad atostogų metu, 
Dirvos redaktoriaus paska
tinta, nutariau pasukti Wa- 
shingtono link ir susitikti 
su Thomu Brazaičiu jo būs
tinėje .Turėdama jo tiesio
ginį telef <ną, neturėjau 
sunkumų su juo susisiekti.

(Nukelta į 4 psl.)
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Dar apie Clarką. - Kodėl Izraelis gauna daugiau negu 
___ administracija rekomenduoja? - Barbie byla. ___

Jau parašius str. apie prezi
dento Saugumo patarėją Clar
ką, pasirodė tuo reikalu dau
giau komentarų. Londoniškis 
The Economist tarp kitko pa
stebėjo:

'... Shultz patyrė keletą pra
laimėjimų kovoje dėl įtakos į 
prezidentą. Clarkas vaidins 
didesnę rolę derybose dėl ap
siginklavimo su rusais, suda
ręs tam reikalui specialią ko
misiją jam pačiam pirminin
kaujant. Shultzui taip pat ne
pasisekė pravesti savo kandi
dato į specialaus ambasado
riaus Vid. Rytams postą. Jis 
pageidavo Donaldo Rumsfel- 
do, Fordo Gynybos Sekreto
riaus, vietoje pasitraukusio 
Habibo, bet ta vieta atiteko 
Clarko padėjėjui Rober Mc- 
Farlane ...’

‘... Tai kalba už Clarko įta
kos didėjimą Shultzo sąskaiton 
kas galėtų rūpėti tik Washing- 
tono politinės scenos stebėto
jams, išskyrus vieną dalyką: 
Clarkas gali greitai mokytis, 
tačiau jo patyrimas užsienio 
politikoje ribojasi tik dviem su 
puse metų. Jis neatsinešė jo
kių akademinių ar intelektua
linių kvalifikacijų. Jo santy
kiai su Reaganu be abejo pa
kėlė Saugumo Tarybos valdi
ninkų moralę, bet nepažadi
no lūkesčių ... juo labiau, kad 
McFarlane išvažiavus (į Vid. 
Rytus) neteko jo sugebėjimų ir 
patyrimo

jime su paryžiškiu Le Monde, 
skundėsi dėl Amerikos karščia - 
vimosi toje byloje ir spaudimo 
į Prancūziją.

•••

New York Times kolumnis- 
tas James Reston rašo, kad Nix- 
onas ir Carteris davė tą (Sau
gumo patarėjo) vietą Kissinge- 
riui ar Brzezinskiui ne dėl to, 
kad juos gerai pažintų, bet 
todėl, kad pageidavo talkos 
tokių asmenų, kurie daugiau 
žinotų už juos pačius apie tarp 
tautinės politikos plonybes.

Prezidentas Reaganas turė
jo kitokią idėją. Jis paskyrė 
teisėją Clarką ne dėl jo žinių 
ar objektyvumo, bet dėl jo lo
jalumo. Šia prasme Clarkas 
jam labai gerai patarnauja.

Kolumnistas mano, kad 
Clarkas nenori paveržti iš 
Shultzo užsienio politikos kon
trolės. Jis respektuoja ir mėgs
ta Shultzą, ir žino, kad po Hai- 
go pasitraukimo dar Shultzo 
išėjimas sukeltų neramumo ne 
tik kongrese, bet ir NATO są
jungoje. Ypač prezidentinių 
rinkimų proga.

Tuo atveju, jei prezidentas 
- norėdamas paneigti spaudos 
spekuliacijas, jog jis nevado
vauja JAV užs. politikai - užsi 
mano be kongreso ar net Vals
tybės Sekretoriaus žinios pa
siųsti laivyną ir kariuomenę 
demonstraciniams manev
rams prie Nikaragvos krantų, 
Clarkas, žinoma, tam pritars. 
Bet tuo pritarimu Clarkas ne 
tik jam nepadės, bet gali pa
demonstruoti prezidento silp
numą užs. politikoje, nes tai 
būtų lyg aklas vestų aklą.

•••
Atrodo, kad Izraelio užsie

nio ir krašto apsaugos ministe- 
rių Shamir ir Arens vizitas 
Washingtone, vietoje atsisa
kiusio čia atvažiuoti Begino, 
pataisė JAV-Izraelio santykius 
(kas, tarp kitko, pablogino Mc 
Farlane misijos šansus kaip 
nors surasti kokią išeitį iš Li
bano balos). The Economist 
ta proga rašo, jog ir didžiausių 
santykių įtempimo momentu 
nebuvo bandoma Izraelį eko
nomiškai paspausti. 1983 me
tų biudžete Izraeliui numaty
ta 2.4 bilijonų dolerių, iš ku
rių tik 850 milijonų yra pasko
la, o kitkas dovana kariniams 
ir civiliams reikalams. Izrae
lis dabar prašo dovanos sumą 
padidinti bent 50 %. GAO (go 
vernment’s general accoun- 
ting office), kuri kongresui pri 
žiūri išlaidų sunaudojimą, pri
ėjo išvados, kad tiek daug pi
nigų Izraeliui nereikia, ne
bent jis ruoštųsi naujam karui 
su arabais. Izraelis nori pašal
pos naujam naikintuvui ‘La- 
vi’ išvystyti, kuris kaštuotų po 
15.5 milijonus už vieną. Pa
gal GAO apskaičiavimą, pa
našūs amerikiečių lėktuvai at
sieina 25% mažiau.

Komentuoja The Economist: 
‘Nėra jokio ženklo, kad 

kongresas skaitytųsi su GAO 
raportu. Jo senas nusistaty
mas nedaryti jokių sunkumų 
Izraeliui yra kilęs ne iš Ameri
kos moralinio įsipareigojimo 
žydų valstaybei, ar noro išlai
kyti ją kaip stabilę demokrati
ją tarnaujančią stabdžiu sovie 
tų įtakai Vid. Rytuose. Ne
prieštaraujama dėl to, kad tai 
nebūtų gudri politika.’

Savaitraštis nurodo, kad 
apie 6 milijonai JAV piliečių 
yra žydai, kurie turi per 30 po. 
litinės akcijos komitetų, kurie 
sukėlė milijoną dolerių palan
kiems kandidatams. Kai res
publikonų atstovas Paul Find- 
ley iš Illinois norėjo didesnės 
lygybės tarp žydų ir arabų, jis 
per 1982 m. rinkimus pralai
mėjo nežinomam demokratui, 
kurį žydų akcijos komitetai 
parėmė 100,000 dolerių.

• ••

Oficialus raportas dėl Lyo- 
no gestapo viršininko Klaus 
Barbie tarnybos JAV žvalgy-

bai aiškina, kad jis buvo pri
imtas žvalgybos tarnybon ne
žinant jo nusikaltimų prieš 
žmoniškumą, dėl kurių jis da
bar bus teisiamas Prancūzijo
je, o kova su partizanais yra 
laikoma normaliu karo veiks
mu. Kai prancūzai pareika
lavo io išdavimo, amerikiečių 
karinė žvalgyba atsakė, kad jo 
Vokietijoje nėra ir padėjo jam 
persikelti į Pietų Ameriką. 
Dėl to JAV dabar Prancūzijos 
atsiprašė. Pareigūnai, dėl me 
lavimo aukštesnėm valdžios 
instancijom, nebegali būti 
traukiami atsakomybėn dėl įsi
senėjimo.

Buvęs tiesioginis Barbie vir
šininkas Stuttgarte, JAV ats. 
pulk. Kolbe pareiškė per tele
viziją, kad Barbie patyrimas 
špionaže amerikiečiams buvo 
labai reikalingas, nes patys 
amerikiečiai tokiam darbui 
pasiruošusių žmonių, prasidė
jus šaltajam karui, visai netu
rėjo. Jis nebuvo išduotas Pran
cūzijai dėl to, kad bijota, jog 
jis išduos jo vadovautą šnipų 
tinklą prancūzų žvalgybai, 
kuri tada buvo infiltruota so
vietų agentų.

Reagano politika
(Atkelta iš 1 psl.)

Sekretoriaus pavaduotojo pos
te nebuvo labai sėkmingas. 
Komisijos pirmininkas Char
les Percy vėliau net sakė, kad 
ateityje komisija negalėsianti 
svarstyti kandidatūrą tokio 
žmogaus, kuris pats prisipaži
no nežinąs apie tą sritį, kurion 
skiriamas dirbti.

Nepaisant to, Clarkas grei
tai užsitarnavo pagarbą tarp 
visų tų, su kuriais jam reikėjo 
dirbti. Ypatingai jam sekėsi 
pradžioje laviruoti tarp karšto 
Haigo ir prezidento. Reaga- 
nui atleidus Saugumo Patarė
ją Richard V. Allen, Clarko 
paskyrimas jo vieton buvo 
visų sveikinamas. Prezidentas 
buvo reikalingas žmogaus su 
dideliais administraciniais ga
bumais ir tokio, kuriuo galė
tų visiškai pasitikėti. Iš pra
džių Clarkas laikėsi užkulisyje 
bet su Haigo atleidimu, prie 
kurio jis prisidėjo, jis tapo dau„ 
giau pastebimu. Nors jis turė
tų prezidentui tik referuoti 
atskirų žinybų pasiūlymus ir 
pageidavimus, tačiau iš tikro 
jo įtaka į prezidento galutiną

•••

Taip, atrodo, buvo ir Cha- 
do atveju. Prancūzijos prezi
dentas Mitterrand, pasikalbė-

Kaip gimsta mitai... Vytautas Vardys PLB seime 
kalbėjo apie Lietuvos istorijos tėkmę: sovietinį laiko
tarpį. Dėl to laikotarpio nenoriu ginčytis, tačiau profe
soriaus įvadas nesutiko su tuo vaizdu iš Lietuvos, kurį 
dar turiu savo atmintyje. Gal gerai, kad senoji karta 
retėja — jai nereikia piktintis ar juoktis iš jaunesnių, 
kurie savo nuomonę susidarė ne iš asmeniško patyrimo, 
bet dažnai 'pagrąžintų' raštų skaitymo. Pvz. Vardys tei
gia:

"Prieš 50 metų geografas profesorius Kazys 
Pakštas iškėlė idėją, kad Lietuvą, bent nemažą jos 
dalį, reikia perkelti j Centrinę Ameriką, kolonizuo
jant britų valdomą Hondūrą. Pakšto siūlymas bu
vo vadinamas donkichotišku (? — vm) ir iš tikro 
buvo nerealus."

Jei gerai atsimenu, prieš kiek laiko tariamu Pakšto 
ateities numatymu džiaugėsi ir Mykolas Drunga VIENY
BĖS angliškoje dalyje.

Iš tikro istorija buvo paprastesnė ir daug liūdnesnė. 
Neturėdami didesnės pramonės nei kapitalų jai išvystyti, 
Lietuvos miestai negalėjo darbais aprūpinti vis augantį 
kaimo ir savo pačių prieauglį. Tokioje būklėje emigra
cija buvo, deja, būtina. Gal problema lengviau spręstųsi, 
jei JAV nebūtų uždariusios savo vartų, o be to ir čia 
siautė nedarbas. Kiek praviros durys buvo tik j lotynų 
Ameriką, kur iš N. Lietuvos iškeliavo apie 50,000 žmonių, 
ir kai kurias kolonijas, kurias K. Pakštas, nors opozicijos 
žmogus, valdžios lėšomis aplankė. Galutinam rezultate, 
gal ir gerai, kad Pakštas nerado vietos emigracijai kom
paktine mase. Ką mūsų tautiečiai šiandien darytų Ango
loje, Mozambike ar nepriklausomybę gyvusiam Hondūre? 
Kaip paprastai pas mus, kiekviena idėja, * net iš pliko 
vargo kilusi, yra grąžinama — vietos emigrantam buvo 
jieškoma norint sukurti 'atsarginę Lietuvą’. (vm)

sprendimą vis daugiau ryškė
ja.

Clarkas turi 40 pavaldinių 
štabą, kurie visi yra jam labai 
lojalūs. Dauguma jų turėjo at
sakingas pereigas ginkluotose 
pajėgose. Finansiniai jis nėra 
suinteresuotas savo tarnyba. 
Jis turi 880 akrų ūkį Califor- 
nijoje ir kitokios nuosavybės. 
Augina 5 vaikus, sekmadie
niais eina į bažnyčią, bet pasi
renka tokią, kur mišios laiko
mos lotyniškai - pranešė nese
niai N.Y. Times, paskyręs jam 
pagrindinį straipsnį rugp. 14 
dienos magazine.

Turėdamas nemažai įtakos 
į prezidento sprendimus, Clar 
kas paprastai atstovauja kon
servatyvią pažiūrą. Jis manąs

kad užsienio politikoje prezi
dentas turis laikytis griežtai, 
jis padaręs pakankamai kom
promisų vidaus politikoje. Čia 
Clarkas susiduria su nemažu 
pasipriešinimu iš kongreso ir 
spaudos pusės. Girdi, grąsi- 
nimas karinėm pajėgom, kaip 
prie Nicaragvos sienų ar kitur, 
šiais laikais jau neatneša nori
mo efekto.

Rinkimams artėjant, prezi
dentui vis daugiau ir daugiau 
reikės ginti savo užsienio po
litiką, tada viešumoje dau
giau pamatysime ir Clarką. 
Newsweek pereitos savaitės 
pranešimas, kad dėl Clarko 
pasitraukiąs Valstybės Sekre
torius Shultz, buvo paties V. 
Sekretoriaus tuojau paneigtas.

PETKUS
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čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių (irimų, <i delikatesų skyrius stebins savo įvairumu.

Kainos io m o s — Pasirinkimas didutis.
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IŠEIVIJOS LIETUVA Skautės žygiuoja į parado aikštę. L. Tamošaičio nuotr.

PENNSYLVANIJOS KALNUOSE Keturios dienos Jubiliejinėje skautų
Kai skaitai įvairiuos ideolo

giniuose leidiniuose padrikai 
išmėtytus išeivijos lietuvių is
torijos metmenis, įsitikini, kad 
praėjusio šimtmečio pabaigoje 
ir šio šimtmečio pradžioj išei
vijos gyvoji Lietuva buvo ryti
nės Pennsylvanios kalnuose ir 
kloniuose, kur kūrėsi pirmo
sios Lietuvių parapijos, buvo 
leidžiami pirmieji lietuviški 
laikraščiai, knygos, gimė pir
mieji angliakasių orkestrai, 
chorai, teatro spektakliai ir, 
kaip grybai po lietaus, dygo 
lietuvių karčiamos, parduotu
vės, nedidelės verslo įmonės ir 
t.t. Tačiau didžioji dalis tuo
metinės išeivijos sūriu prakai
tu pelnėsi sau duoną anglies 
kasyklose, kurių dabarties die
nomis tik graudūs likučiai be
likę.

Sunku tiesiog įtikėti, kad 
- daugiau negu šimtui metų 
praėjus nuo emigracijos iš Lie
tuvos į JAV pradžios - tose apy
linkėse į Lietuvių dienas dar 
susiburia per 10,000 lietuvių 
kilmės žmonių, kad jie didžių
jų lietuvių švenčių proga sa
vo istorinėse bažnyčiose dar 
moka melstis bei giedoti ir lie
tuviškai. Tame, dabar jau to
limu užkampiu likusiame ra
jone, kuriame po II pas. karo 
naujieji lietuviai beveik neap
sistojo.

S.m. rugpiūčio 13-14 die
nomis, įvairiais greitkeliais 
bei keliais, į senąją Pennsylva
nijos angliakasių Lietuvą, 
esant nepaprastai gražiam 
orui, vėl plaukė tūkstančiai tų 
kurie jaučiasi esą lietuviais. 
Jie plaukė iš trylikos (ar dau
giau) tų apylinkių istoriškai 
lietuviškų parapijų; kiti atva
žiavo iš New Yorko, Washing- 
tono, Rochesterio, Philadelphi
jos, Baltimorės, Bostono, Cle
velando ir kitur, į tą kalnų ap
suptą ir jų tarpeklių išraižytą 
Pennsylvanijos kampelį, ku
riame buvo pradėta išeivijos 
lietuvių visuomeninės, kultū
rinės bei socialinės veiklos isto
rija, vėliau tą krivulę perda
vusi Chicagai, New Yorkui, 
Clevelandui ir kitiems didie
siems dabarties dienų lietu
viškos veiklos židiniams.

69-toji Pennsylvanios lietu
vių diena vyko nepaprastai 
saulėtoje padangėje. Grįžtant 
į išeivijos lietuvių istoriją ten
ka prisiminti, kad Pennsylva
nijos Lietuvių dienos buvo pra
dėtos rengti 1914 metais ir jų 
pradininkai buvo tenykščiai 

klebonai: kun. Vincentas Dar. 
gis ir kun. Pranas Augustaitis, 
vėliau grįžęs į nepriklausomą 
Lietuvą, metęs kunigystę, ta
pęs Kauno universiteto profe
sorium ir — kairiųjų pažiūrų 
žmogum. Tačiau I pas.
metu jų mesta sėkla prigijo ir 
iki šių dienų toji Lietuvių die
na liko to rajono lietuvių kil
mės amerikiečių pasididžiavi
mo ir savo protėvių kraujo de
monstravimo diena. Beveik 
septyneriems dešimtmečiams 
praėjus nuo Lietuvių dienų 
pradžios, ir pirmajai imigran
tų kartai bei jų vaikams jau il
sintis tenykštėse kalnų ar ant
kainių kapinėse, o III, IV ar 
V kartai pajutus, kad jų gyslo
se dar esama lietuviško krau
jo, ši šventė yra natūraliai gy
va. Todėl nenuostabu, kad ir 
šiemet, į 69-tąją Pensylvanijos 
Lietuvių dieną, tradiciniame 
Lakewood parke susirinko per 
10,000 minia. Tiesa, ten nuo 
estrados neskambėjo jaudinan
čios prakalbos lietuvių kalba, 
net ir vietos amerikiečiai poli
tikieriai nepažadėjo greitai iš
laisvinti Lietuvos; gal mažai 
kas suprato ir klebono kun. M 
Jarašūno lietuviškai perskaity
tą invokaciją, tačiau jautėsi ir 
matėsi kažkokia stebuklinga 
galia, kad mes dar šį tą turi
me bendro su lietuviais. Tai 
ypač ryškiai buvo pastebima 
dešimttūkstantinėje minioje iš 
dėvimų kepuraičių, numegz
tų geltona-žalia-raudona spal
vomis, iš įvairių įrašų marški
nėliuose: ‘Kiss me, I am Li
thuanian’, ‘Lithuanian Pow- 
er’ ir t.t. Taip V. Dargio ir P. 
Augustaičio prieš 69 metus sė
ta lietuviška sėkla, nors ir ki
tokiais niuansais, atsispindėjo 
ir 1983 metų Pennsylvanijos 
Lietuvių dienoje.

V. s. S. Miknaitis, sega Geležinio Vilko ordiną v. s. V. Varnui. 
J. Tamulaičio nuotr.

Lietuvių Skautų Sąjun
gos Tarybos pirmininko v.
s. fil. Sigito Miknaičio pa

karo kviestas svečiavausi 1983 
metų Jubiliejinėje skautų 
stovykloje "Aušra”, šis 
kvietimas man, kaip JAV
Lietuvių Bendruomenės pir
mininkui buvo labai malo
nus, nes skautų eilėse pralei
dau linksmiausias jaunystės 
dienas. Buvo įdomu stebėti 
dabartinį stovyklavimo bū
dą ir palyginti su skautavi- 
mii laisvoje Lietuvoje. Es
mėje niekas nepasikeitė. 
Tik išeivijoje daugiau dė
mesio kreipiama į tautišku
mo auklėjimą ir rūpesčius 
apie Lietuvą, ką mes Lie
tuvoje gyvendami priėmė
me kaip savaime supranta
mą dalyką. Įdomu ir tas, 
kad dabar stovyklinis vado
vavimas eiliniuose užsiėmi
muose ir laužų pravedimo 
programose žymiai daugiau 
pasireiškia jaunesnieji va
dovai. Kalbant apie vado
vus, tai jų skautijos vado
vybė prisiaugino tikrai pa
sigėrėtiną būrį. Pastebėta

O kai iš Rochesterio atvyku
si J. Reginienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė ‘Lazdy
nas’, šalia vietinio‘Žarijos’ cho 
ro ir jaunuolių grupių, jau pro 
fesionališkai atliko tautinių šo
kių programą, pasididžiavi
mas III, IV ir V pirmųjų lietu 
vių imigrantų provaikaičių šir 
dyse dar labiau pakilo: ‘Kiss 
me, I am Lithuanian’!

stovykloje
ir tai, kad užsiėmimuose ir 
laužų pravedimuose, bei 
programoje ir dainose tik 
lietuvių kalba.

"Aušros” stovykla buvo 
įrengta apie 40 mylių į 
šiaurę nuo Toronto. Gražus 
700 akrų kalvelių plotas ap
augęs medžiais ir tuo metu 
buvo nutiestu palapinių 
miestu. Skautės susitvarkė 
atskirais rajonais ir tun
tais, o skautai buvo išskirs
tyti pagal patyrimą: vilkiu
kai, skautai, prityrę skau
tai ir skautai vyčiai. Buvo 
dar gražus būrys skautų 
akademikų.

Jubiliejiniam parade prieš 
vėliavų nuleidimą su dai
nom ir skautiškom unifor
mom atžygiavo virš 800 
skautų-čių. Įdomiu sutapi
mo dalyvavo veik po lygiai 
sesių ir brolių. Tai buvo ne 
tik pasigėrėtinas, bet ir 
jaudinantis momentas ma
tant tokį didelį ir tvarkingą 
sąmoningų jaunų lietuvių 
būrį. Vien tas rodo, kad iš
eivijos lietuviai dar ilgai iš
liks sąmoningais mūsų tau
tos palikuonys, šis faktas 
be abejo pasieks okupuotos 
Lietuvos pareigūnus ir jie 
supras, kad jų pastangos 
mus suskaldyti ir nutautin
ti tebėra bergždžios.

Netenka aiškinti, kad 
skautija yra viena iš stip
riausių tautiškumo ir pilnu
tinio jauno žmogaus auklė
jimo institucija. Skautų 
ideologija ir jos praktiškas 
priėjimas prie jauno žmo
gaus su masinėmis stovyk
lomis bei praktiškais ir pa
traukliais užsiėmimais yra 
nepamainomos priemonės 
jaunimo auklėjime.

"Aušros” stovykla šimet 
buvo jubiliejinė, nes pagal 
v. s. fil. Miknaičio apibudi
nimą joje siekiama:

1. Paminėti Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
ir lietuvių skautų įkūrimo 
sukaktis;

2. Suteikti progą skautiš
kam jaunimui susitikti;

3. Skautiškoje stovykloje 

uždegti jaunimą lietuviškos 
skautybės dvasia ir padėti 
įsigilinti į savo tautos ben
druomenės, kultūros ir vi
suomeniškus uždavinius;

4. Tęsti LSS tradicijas ir 
perduoti jas jaunimui. Šių 
uždavinių atsiekime laiko
masi skautiškos dvasios, 
lietuvių skautybės idealų, 
lietuviškųjų tradicijų ir vi
sų seseriško-broliško bend
radarbiavimo.

Panašių tikslų, siekia ir 
visa Lietuvių Bendruomenė 
ir kitos joje esančios jau
nimo organizacijos. Tuo jos 
yra patys efektingiausi 
veiksniai lietuvybės išlai
kyme.

Todėl, mano supratimu, 
organizuotoji Lietuvių Ben
druomenė turėtų žymiai 
daugiau dėmesio kreipti j 
lietuviškąsias jaunimo or
ganizacijas ir joms teikti 
visokeriopą pagalbą. Taip, 
deja, nėra. Pavyzdžiui pa
imkime, kad ir šią šaunią 
Jubiliejinę skautų stovyk
lą. Joje stovyklaujantiems 
skautams sudarytos labai 
palankios finansinės sąly
gos. Už visą aprūpinimą, 
įskaitant ir puikų ir iki so
ties maistą dienai vienam 
asmeniui kainavo tik $10. 
Skirtumas, tiesa buvo gana 
didelis, kuris buvo padeng
tas iš pačių skautų vadovų 
ir jiems prijaučiančių as
menų aukų. Seserijos iždas 
dar turėjo padengti nese
nai išleistos skaučių vado
vei "Sese Budėk” išleidimo 
išlaidas. Iš Lietuvių Bend
ruomenės iždo jos negavo 
nė cento; graudu, bet tai 
yra faktas.

Iš kitos pusės tiek skau
čių, tiek skautų vadovų at- 
sinešimus į Lietuvių Ben
druomenę yra labai šiltas. 
Tą jutome Jubiliejinėje 
stovykloje, tai juntame ir 
kasdieniniam gyvenime: la
bai daug skaučių ir skau
tų vadovų yra įsijungę as
meniniai į Lietuvių Bend
ruomenės organizacinį dar-

(Nukelta į 4 psl.)



Nr. 33 — 4 DIRVA 1983 m. rugpiūčio 25 d.

Susitikimas su Thomu Brazaičiu
(Atkelta iš 1 psl.)

Mano maloniam nustebi
mui, Thomas Brazaitis su 
dideliu entuziazmu susiti
kimui pritarė.

Antradienis, rugpiūčio 2 
dieną buvo karštas ir tvan
kus. Washingtono judėji
mas slinko lėtai, tačiau man 
pavyko laiku prisistatyti 
National Press pastate. Iš 
anksto buvau Brazaičio 
įspėta, kad neišsigąsčiau, 
nes aplink einą dideli re
monto darbai. Ir iš tikro — 
reikėjo perlipti per įrankių 
dėžes ir užtvaras, nes di
džiulis pastatas buvo pa
čiame moderninimo ir pa
didinimo įkarštyje. Pasie
kusi penktą aukštą, be var
go susiradau The Plain 
Dealer biurą. Mane pasiti
ko maloni sekretorė, klaus
dama, kokiu reikalu atvy
kusi. Tuo tarpu laikrodis 
sustojo lygiai ties 11 vai. 
Atsidarė kabineto durys ir 
pats Thomas Brazaitis iš
ėjo pasitikti. Pasisveikinęs, 
pakvietė į savo kabinetą. Jo

■ ■
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rašomasis stalas buvo tvar
kingas, o rašomoji mašinė
lė uždengta. Pastebėjęs ma
no smalsų ir klausimą 
žvilgsnį, Thomas nusijuo
kė: "Nejaugi jūs manot, 
kad aš visada į įstaigą atei
nu pasidabinęs trijų dalių 
kostiumu. Tai jūsų garbei’’. 
Pajutau, kad jam mano vi
zitas buvo malonus ir lauk
tas. Apsidairiusi įsitikinau, 
kad tai tipingas reporterio 
darbo kambarys, kurio nuo
taiką gyvino gerai prižiūrė
ti ivazonai su dekoratyvi
niais augalais. Vienoje sie
noje kabojo lipinukas su 
žodžiu "SVEIKAS”. Toliau 
Ayatolos Khomeinį "port
retą” puošė raudonos strė
lės, susmaigstytos į jo ap
žėlusius skruostus ir nosį. 
Prezidento Reagano jau
nystės fotografija iš vieno 
jo filmų su beždžionėle, 
įvairūs suvenyrai ir sagos, 
sus maigstytos biuletenių 
lentoje, o paties nuotrau
ka, padaryta Reagano inau
guracijos metu ir Clevelan
do Indians Stadiono atviru
kas sudarė visą jo kabine
to dekoraciją, jei neskaity
ti būtinų raštinės reikmenų, 

kaip telefono, bloknotų ir 
rašymo priemonių.

Atvertusi bloknotą, pra
dėjau pokalbį, pareikšda
ma savo pasigerėjimą jo 
straipsniais. "Ačiū, kad sa
kote man. Bet svarbiau bū
tų, kad apie tai žinotų ma
no viršininkai. Rašykite 
The Plain Dealer redakto
riui”.

Thomas Brazaitis savo 
žurnalistinę karjerą pradė
jo 1964 metais, baigęs John 
Carroll Universitetą beis*- 
bolo stipendijos pagalba. 
"Beisbolas yra mano didžiau
sia meilė, todėl ir čia ma
tote Clevelando stadijono 
nuotraukas”, pastebėjo jis. 
Brazaičiui geriausia patiko 
rašyti sporto įvykių repor
tažus. Keletą metų dirbęs 
kaip reporteris Clevelando 
priemiesčių laikraščiuose, 
kaip Scoop, East Cleveland 
Journal ir kituose, nuo 1971 
metų perėjo į The Plain 
Dealer dienraštį. Netrukus 
buvo paaukštintas ir pa
skirtas nuolatiniu miesto 
rotušės reporteriu, o nuo 
1974 metų perkeltas į Wa- 
shingtoną kaip biuro virši
ninkas. Thomo žmona yra 
profesionalė fotografė ir re
daguoja žurnalą "Automo- 
tive News”. Jaunutė dukra 
dar mokosi gimnazijoje, o 
vyresnysis 17 metų sūnus 
planuoja sekti tėvo pėdomis 
ir studijuoti žurnalizmą.

— Iš kur jūs turite tą 
amerikiečiams žurnalistams 
neįprastą įžvalgumą ? — 
paklausiau Brazaičio. — 
Nedaug kas sugeba sovie
tų ą taip matyti, kaip jūs.

— Turėjau progos pasi
mokyti, kaip reikia stebėti. 
Devyneri metai Washing- 
tone neliko be pėdsakų. Ir 
čia yra "Potiomkino kai
mų”, Gyvenimas Washing- 
tone lavina sugebėjimą in
tuityviai nujausti ir galvo
ti, nuolatos susitinkant su 
politikos atstovais, kurie 
visur ir visada turi užsidė
ję kaukę. Tenka klausyti 
mažiau, žvelgti ir žiūrėti 
giliau, žodžiai yra tik užsi
maskavimas, o kartais ma
žytės smulkmenos yra labai 
svarbios. Tai kaip Ander
seno pasaka apie karaliaus 
drabužį. Ne visada galima 
plaukti pasroviui.

Paklausius, kas jam pa
darė stipriausią įspūdį Lie
tuvoje, Thomas negalvoda
mas atsakė:

— Girdėti lietuvių kalbos 
dominavimą,— kad lietuviai 
yra dauguma ir kad lietu
vių kalba yra vieša, visuo
tina gyventojų kalba. Ben
dras įspūdis nepaprastai 
geras — Vilniuje visi labai 
gerai apsirengę, tačiau Vil
niaus aerodrome žmonės 
vengia maišytis ir bendrau
ti.

čia jis papasakojo vieną 
anekdotišką įvykį, taip pui
kiai įsirikiuojantį į bendrą 
sovietinio gyvenimo para
doksų grandį. Brazaičiui te-

Stovyklos vadovai uždega jubiliejinį tortą.

ko aplankyti įspūdingą pra
monės ir pažangos parodą 
Vilniuje. Pastatas ir eks
ponatai simbolizavo pažan
gą tačiau pievučių žolę dar
bininkai kirto su senovi
niais ... dalgiais. Vilnius 
jam padarė seno universi
tetinio miesto vaizdą. Jis 
tikėjosi matysiąs pilką, taip 
Sovietijos miestams cha
rakteringą vaizdą. Jo ma
loniam nusivylimui, mies
tas atrodė gyvas, kunku
liuojantis, gražus, puikiai 
užlaikytas savo senovinių 
pastatų grožyje. Deja, jam 
buvo leista Vilniuje praleis
ti tik 24 valandas, nes so
vietiniai pareigūnai nenorė
jo tikėti, kad jis nemoka 
lietuviškai. Ir čia jį lydėjo 
jo šešėlis Viktoras. "Aš bu
vau laimingas ir išdidus”, 
kalbėjo Thomas, nutolusiu 
žvilgsniu žiūrėdamas į ne
matomą tašką sienoje. Su iš 
anksto suplanuotu leidimu, 
Brazaitis lankėsi Irenos 
Balčiūnienės bute, darė nuo
traukas ii- aplankė du res
toranus. Irena Balčiūnienė 
buvo viena iš dviejų asme
nų, kuriuos jam buvo pa
siūlyta aplankyti, neva to
dėl, kad jie kalba angliškai. 
Irena Brazaičiui padarė la
bai energingos, intelingen- 
tiškos ir šmaikščios moters 
įspūdį. Ji apgailestavo ne
galinti keliauti į tas šalis, 
iš kurių literatūros lobių ji 
semiasi džiaugsmo ir kurių 
vertimais randa sau pragy
venimo šaltinį. Thomas bu
vo apnakvindintas Nerin
gos viešbutyje. Savo buvi
mu jame jis patenkintas, 
ypatingai puikiu ir draugiš
ku patarnavimu. Trauki
niuose maistas pakenčia
mas, tačiau patarnavimas 
rodo visišką mandagumo ir 
etiketo stoką, maistą "nu
metant” svečiui ant stalo.

Panorau sužinoti, kokio
mis aplinkybėmis pavyko 
jam padaryti šitą ilgą ke
lionę nuo Pabaltijo iki Si
biro. Pasirodo, kad jo vir
šininkai jam siūlė pasirink
ti kelionę ir tuo reikalu už
siklausė Sovietų Ambasa
dos, kur su entuziazmu 
Brazaičio kelionei pritarė. 
"Mes ne visada sutinkam, 
tačiau jei jums reikalinga 
pagalba ar informacija, mes 
jums šitoje kelionėje pa
tarnausime”, pareiškė So
vietų Ambasados atstovas. 
Visi reikalingi dokumentai 
ir leidimai buvo gauti sku-

KETURIOS DIENOS 
SKAUTŲ STOVYKLOJE 

(Atkelta iš 3 psl.) 
bą ir nei vienas didesnis pa
rengimas neapseina be gau
sios jų talkos.

Susumuojant tenka pasa
kyti, kad keturios stovyk
loje praleistos dienos pra
ėjo kaip viena. Kun. dr. 
Gaidos paskaita apie "Auš
rą”, Lietuvos pažinimo ir 
skautijos ir Lietūvos isto
rijos parodos gražiai puošė 
stovyklos patalpas.

Malonūs pokalbiai su sto
vyklos viršininku v. s. fil. 
Sigitu Miknaičiu, jo pava
duotoju v. s. Jonu Paroniu, 
bei kitais vadovais ir sve
čiais ilgam paliks nepamirš
tamą įspūdį.

Dr. Antanas Butkus

biai ir be jokių sunkumų.
Pokalbiui baigiantis, Tho

mas Brazaitis, papozavęs 
koletai nuotraukų, pakvietė 
į National Press klubą pie
tauti. Atsidūrę kitame auk
šte, perlipę per kopėčias ir 
įrankius, Įžengėme į tą gar
sų klubą, kuriame yra 
sprendžiama viešoji opini
ja ir kur susirenka didžio
sios demokratinės spaudos 
galiūnai. Mandagūs kelne
riai, puikus valgių sąrašas 
ir kokteiliai lydėjo mūsų 
tolimesnį pokalbį. Grįžtant 
dar prie buvimo Vilniuje, 
Thomas Brazaitis pabrėžė, 
kad gaila buvo taip trum
pai tebūti tame sename, ža
viame mieste. Paklaustas, 
ar po tokių atvirų ir ne
ko m plimentingų kelionės 
įspūdžių aprašymo jis bus 
kada nors vėl pakviestas į 
Sovietų Sąjungą, Thomas 
nieko neatsakė, tik reikš
mingai nusišypsojo. Nega
lėjau iš jo šypsenos supras
ti, kaip jo atsakymą derė
tų interpretuoti... Palieku 
tai ateičiai spręsti.

Rašydama šias eilutes 
prisiminiau mudviejų vie
ną pokalbį prieš keletą me
tų Clevelande, kurio metu 
aš jo paklausiau, kodėl jis 
ir spaudoje nekeičia savo 
lietuviškos pavardės. Neat
simenu jo atsakymo tiks
liai, tik išliko viena pagrin
dinė mintis — ”tai mano 
tėvų pavardė. Ji man reiš
kia mano kilmę ir mano 
šaknis”. Manau, kad jo bu
vimas Lietuvoje tą jausmą 
dar giliau sustiprino, o už 
Lietuvos vardo garsinimą 
mes esame jam visi dėkingi.
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Kai ateitis žvelgs i praeitį...
Spartacus

Šiandien Lietuvos skaudžių- 
jų lūžių dienos stovi dar tik už 
mūsų pečių ir dar esame jų 
dalyviai ir liudininkai. Mes 
dar gerai atsimename anų lai
kų gyvuosius ir mirusiuosius, 
draugus ir priešus ir dėl to kar
tais esame linkę tą praeiti ver
tinti kiek šališkai: kai ką per 
griežtai smerkiame, kai ką 
per atlaidžiai pateisiname. 
Bet pabandykime įsivaizduoti 
kaip mes atrodysime pro busi
mųjų kartų akis, jeigu jos ne
bus kokios naujos propagan
dos užmurzintos. Si kartą vie
nu tokiu pavyzdžiu tegul bus 
tik Lietuvos dailiojo žodžio kū
rėjai.

Na, galime manyti, kad 
vien tarybinėje santvarkoje iš
dygę, užaugę ir jos šlovei pra
gydo rašytojai ateities istoriko 
per daug nestebins. Juk jie 
neturėjo kitokios praeities ir 
nuo pirmojo žodžio yra oku
pacinių laikų gaminys. Tai 
bus tiktai karštesni ar šaltesni 
komunizmo išpažinėjai, vieni

NADIOS KNYGOS
• Leonas Lėtas. TRAKAS. 

Eilėraščiai. 1981. Išleido 
žvilgsniai. 126 psl. Kaina 
nepažymėta.

• LKB KRONIKOS VI 
tomas, skirtas kronikos 10 
metų sukakčiai paminėti. 
(1972-1982). Išleido Lietu
vos Kronikos Sąjunga, 6825 
So. Talman Avė., Chicago, 
III. 60629. 688 psl. kietais 
viršeliais, kaina 7 dol. Vir
šelis ir iliustracijos — Se
selės Mercedes.

• METMENYS. Kūryba 
ir Analizė. Nr. 45. 1983. Re
daguoja Vytautas Kavolis, 
leidžia AM&M Publications 
nuo 1959 m. dukartus per 
metus Dailės priežiūra — 
Vytautas O. Virkau, tech
nikinė redaktorė — Henrie
ta Vepštienė. šio numerio 
techniniai bendradarbiai: 
Danutė Bilaišienė, Dalia 
Bylaitienė, Marija Paške- 
vičienė, Ramutė Plioplytė, 
Vytautas Vepštas.

TURINYJE: Algirdas J. 
Greimas, Sakmė apie šovi, 
vėlių vedlį; V. Daugirdaitė- 
Sruogienė, Vincas Krėvė 
kasdieniniame gyvenime; 
Ilona Gražytė-Maziliauskie- 
nė, Vinco Krėvės Raganius; 
Vitalija Bogutaitė, Artėja 
Valanda; Eglė Juodvalkė; 
Algis Mickūnas, Demokra
tiškos akivaizdos; Algis 
Budrys Kaina; Iš laiškų 
Vincui Krėvei 1944-1954 
paruošė Kostas Ostraus
kas) ; Nijolė Martinaitytė, 
Krėvės Raganius ir Mero 
Striptizas sintaksiniu - se
mantiniu požiūriu. 

aklai laikęsi partijos linijos, ki
ti, laikui bėgant, nuosekliai 
nuo jos nutolę ar visai atitrūkę. 
Gal tai ir natūralu.

Bet jau žymiai liūdnesniu 
veidu žvelgs iš žilos senovės rū
ko tie mūsų literatūros vetera
nai, buvę nepriklausomybės 
laikų patriotai ar ‘buržuazi
niai pagonys’, kurie dar mūsų 
atminime prievarta ar laisvu 
noru tarybiškai persikrikštijo. 
Juk turbūt neabejotina, kad 
ne vienam (okupacinės prie
vartos neišgyvenusiam) mūsų 
provaikaičiui, nagrinėjant mū
sų literatūrini palikimą, tikrai 
prieš akis iškils tokie stebuklai 
kaip pamaldaus krikščionio 
inkarnacija i bedievi, patrio
tinio tautininko i rusofilą, de
mokrato i diktatūros garbin
toją, ar vadinamo ‘buožės’ i 
vadinamąjį ‘liaudies sūnų’. O 
tarpe kitų tokių savo dėmesiui 
ir apmąstymams skaitytojas 
pasibrauks pieštuku net ir to
kius mūsų literatūros pirmū
nus kaip Vincas Mykolaitis-Pu
tinas, Antanas Vienuolis, Juo
zas Paukštelis, Juozas Grušas. 
Sibiro kankiniai Kazys Inčiū- 
ra ar Antanas Miškinis, dabar 
apdovanotas net tarybine pre
mija. It ar nebus visa tai tik 
sulaužytų ar palūžusių žmo
nių istorija?

Pavyzdžiui, kaip tas mūsų 
palikuonis sugebės padoriai 
suglausti i vieną kilnų asmenį 
kad ir Putino nuoširdžia, ne
priklausomybės laikų lyriką ir 
vėlesnius jo nugiedojimus? 
Juk tikriausiai jam išryškės ei
lė ir tokių nemalonių klausi
mų:

Kaip gi galėjo tas pats lais
voje Lietuvos žemėje skaisčiai 
pražydėjęs intelektualinis po
etas, 1940 metais sovietams 
pirmą kartą okupavus Lietu
vą, rašytu žodžiu tarti, kad 
jam dabar ‘kilo neužmiršta
mas dėkingumo jausmas Rau
donajai armijai’?

Kodėl jis, tą armiją iš Lie
tuvos išvijus, savo eilėraščių 
rinkinyje ‘Rūsčios dienos’ pra
gysta jau visiškai priešingai, 
posmuodamas:

"Pavergęs mūs žemę 
raudonas maskolius

Mūs amžinas priešas ir buvo 
ir bus.”

Arba dar priedo:
"Stalino saulei pašvietus 

raudonai, 
Lietuvis neteko taikos ir 

gerovės.
Plombuotų vagonų grotuoti 

langeliai, 
Ir bado, ir troškulio kupinos 

dienos...”

O kodėl, 1944 metais Rau
donajai armijai vėl grįžus, šis 
poetas jau manąs, kad —

"Vyriausybė ir Partija veda 
budriai

Tarybų tautas į rytojų 
laimingą”.

ir dar sušunka:

"Suglauskim gretas, draugai, 
Suvienyti Stalino vardo 

šviesaus!”?

Be to, savo straipsnyje ‘Ta
rybinė literatūra ir tautų dau- 
gystė’ jis nupostringauja dar 
tiesiau pagal okupanto rodyk- 
lini pirštą. Nepriklausomybės 
laikų lietuvių visuomenę jis 
jau vadina ‘nacionalistine šo
vinistine lietuvių buržuazija’, 
gailisi, kad seniau Vinco Kap
suko vadovaujamų komunistų 
‘nebuvo laimėta galutinė per
galė’ ir tvirtina, kad sovietinė 
okupacija tai ‘tautų draugys
tės atgaivinimo metai*. Jis 
dar tikisi, kad ir visos ‘kapita
lizmo pavergtos tautos susi
jungs su tarybinių._.tautų 
jungs su tarybinių tautų šei
ma’.

Šitokių ar panašių kliedėji
mų ir pačiam sau prieštaravi
mų, persimainymų ir atsiver
timų galima nemažiau pri
rinkti ir kitų nepriklausomy- 
binės kartos rašytojų lakštuose 
Antai, net ir toksai patriotinis 
saulės dainius Petras Vaičiū
nas, kuris beveik tarnybiniai 
kasmet rašinėdavo odes tautos 
švenčių ar prezidento gimta
dienių proga, taip pat staiga 
neatpažįstamai supiepia oku
pacijos šlovintojų chore. Da
bar ir jam, Raudonajai armi
jai užsmaugus Lietuvos nepri
klausomybę, —

"Pražydo mūs žemė žiedais 
žiedužėliais, 

Pražydo ji laisvės
džiaugsmingom gėlėm ..."

O 1945 metais, kai Lietuvoje 
žudė brolis broli, tūkstančiai 
tautiečių vėl keliavo raudoda
mi i Sibiro gyvųjų kapus ir ke
leivio koja grimzdo i kruviną 
tėvynės smėli, šis senų laikų 
patriotinis vaidila lyg niekur 
nieko sau džiūgaudamas suo
kia:

"Eini per tėvynę, jai dėdamas 
dainą, 

Lai neša ji viltį plačiausiais 
laukais!

Ir eit nepaliauti, kol kojos 
paeina, 

Džiaugies, kad ši žemė 
skaisčiau dar nukals.”

Ak, tu, už liežuvio karia
mas žmogaul

Žinoma, po Stalino laikų ir 
priartėjus senatvei, visi šie ne
priklausomybės laurais puošė
si bardai kiek pritilo, liovėsi 
per garsiai melstis ‘už partijos 
ir jos vadų sveikatą hei ilgą 
amžių’ ir nukrypo i savo pa
čių sielos gilumini tardymą, 
ar pavasario, rudens ir žiemos 
apčiulbėjimą.

Toksai jau yra 1982 m. iš
leistame eilėraščių rinkinyje ir 
Sibiro tremtinys Antanas Miš
kinis. Deja, nors jis savo širdį 
ir parneša atgal i ankstyves
nės savo poezijos kaimą, bet 
tarybinei valdžiai ‘almužnos’ 
atiduoti vis tiek neišvengia. 
Nors autorius yra religingas, 
jo dainų Rūpintojėlis dabar 
jau tik ant kryžiaus kabantis 
medinis kumetis ar kolūkietis, 
o koplytėlėje prikalta Marija - 
tik moters simbolis, kuris galis 
būti ir ‘sesuo Dulcinėjos’ ir 
Frančeska da Rimini’, ir ‘su-

SANTAROS-ŠVIESOS FEDERACIJOS 
TRISDEŠIMTOJO SUVAŽIAVIMO 
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PROGRAMA
Ketvirtadienis, rugsėjo 8. 2 v.p.p. Vytautas Kavolis, „Bendruomenių 

ir istorijų susitikimo momentai".
Romas Misiūnas, „Rusai liberalai ir baltų klausimas iki Pirmojo 

pasaulinio karo".
8 v.v. Lidija šimkutė-Pocienė, „Tautosakos analizė".
Danguolė Variakojytė, „Antropologija ir fotografija: vizualinio meno 

ryšys”.
Penktadienis, rugsėjo 9. 9:30 vai. Simpoziumas „Lietuvių kultūros 

istorija: neišryškintos problemos, neišnaudotos metodologijos". Vytau
tas Kavolis, Violeta Kelertienė, Algis Mickūnas.

Pokalbis su Anthony Petrosky.
2 v.p.p. Liucija Baškauskaitė, „Sielvartas ir gedulas lietuvių išeivi

joje".
Tomas Remeikis, „Pasyviosios rezistencijos modelis: dviprasmišku

mo dimensijos".
8 v.v. Ramūnas Kondratas, „Vincentas Zygas ir kurru ligos atradi

mas".
Pokalbis su Andrium Eiva.
Šeštadienis, rugsėjo 10. 9:30 vai. Simpoziumas „Lietuvė moteris 

išeivijoje ir krašte: jos santykis su savimi ir kitais, visuomene ir vertybių 
sistema". Liucija Baškauskaitė, Ilona Gražytė-Maziliauskienė, Ginta 
Remeikytė, Emilija Sakadolskienė, Nataša Venclovienė (Moderuoja 
Violeta Kelertienė).

2 v.p.p. Rimvydas Šilbajoris, „Sąžinės tematika dabartinėje lietuvių 
ir rusų literatūroje".

Bronius Vaškelis, „žemdirbio lemtingoji akistata su technika J. 
Avyžiaus ir V. Rapsutino prozoje".

5 v.p.p. Santaros-Šviesos Federacijos ir AMM Fundacijos organizaci
nis posėdis.

8 v.v. Poezijos vakaras: Živilė Bilaišytė, Anthony Petrosky, Lidija 
Šimkutė, Rimas Vėžys.

Brigita Pumpolytė-Kasinskienė ir Juozas Kasinskas. Smuiko ir 
pianino koncertas.

Sekmadienis, rugsėjo 11. 10 vai. Mykolas Drunga, „Autonomija ir 
autoritetas". .

• • •
Norintieji dalyvauti kviečiami ne vėliau rugsėjo 3 A registruotis: 

Suvažiavimo rengimo komisija, c/o Valdas Adamkus, Tabor Farm, 
Sodus MI 49126. (Tel. 616-925-6404).

vedžiotoja’ ar ‘suvedžiotoji’ ... 
didžiuodamasis, kad esąs i 
aukšti augančios ‘Respublikos 
sūnus’, jau neprideda puoš
menos -- ‘tarybinės’. Tiesa, 
poetas dar truputi ir pasigra
žina, eiliuodamas:

”Ir vergu nebuvau, tai nežinau, 
Ar žemintis ir klauptis būtina”.

— nors iš tikrųjų vergu buvo ir 
tremtyje, ir kalėjimuose, o pa
leistas dar turėjo ilgai ir žemin 
tis, ir klaupti.

Aišku, gal ne vienas šių ra
šytojų mirdamas ir norėjo kai 
kuriuos prievartinius ar sava
noriškus savo posmus ištrinti, 
bet to jau nepadarysi. Jų ištar 
ti žodžiai jau nenuskęs net ir 
pridainuotose kupetose čiobre
lių, rūtų, lelijėlių, bijūnų ir le 
važandžių; ir jų nenustelbs 
net ir rimuotas gegutės kuka
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TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

St. Anthony
Savings & Loan Association

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

Willowbrook, III. 60521

FŠL1C

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

♦

Joseph F. Gi ibauskas
Eveeutive-Secretary 

vimas ar lakštingalėlių treliai. 
Tai yra jau nepakeičiama ne
priklausomybę praradusios 
Lietuvos kultūros istorijos da
lis, palikta ateities komenta
rams. Ir turbūt kiekvienam 
to laikotarpio mūsų rašto vete
ranui lygiai tiks Antano Miš
kinio liūdnas atodūsis:

"Drebulėle čia pradrebėjau
amžių. 

Čia eglele žalia prasiūbavau...”

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work in sunny Florida 
experienced 

CRITICAL CARE RN’» 
and •'

INTENSIVE CARE SUPERVISOR 
for 97-bed hospital in centrai Florida 
located midway between Daytona 
Beach & Orlando. Full Jc part time 
openings for 3 to 11 & 1 1 to 7 shifts. 
Pleasant working environment čc 
competitive wage & benefits program. 
Call 90-1-734-2323 collcct Cathy 
Simms, Director of Personnel, FISH 
MEMORIAL HOSPITAL DeLAND, 
Fla. 32720._________________ <25-34)
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Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-President/ 
Willowbrook Mar.ager
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Kun. Alfonso Svarinsko teismas
LKB Kronika š.m. gegužės 22 d. laidoje smulkmeniškai 

aprašo teismo posėdi(2)
Būreli tikinčiųjų milicinin

kai nuvežė j miškus už Ne
menčinės ir ten po vienų 
(net mergaites) išlaipino 
kelių kilometrų atstumu, ki
tus vežė į Šalčininkų į Rūd
ninkų girią, kur irgi pana
šiai išlaipino. Vakare iš 
teismo išėjusi kun. Alf. 
Svarinsko sesuo susirinku
siems pasakojo apie vyks
tantį teismo procesą, tai 
patiko pareigūnams ir jie 
ėmė vaikyti ir gaudyti su
sibūrusius žmones. Susodi
nę Į 3 autobusus, visus nu
vežė į milicijos skyrių, kur 
kai kuriuos išlaikė net iki 
23 vai. nakties. Kartu su 
tikinčiaisiais pareigūnai į 
milicijos mašinas įgrūdo ir 
pasalinius, nieko apie teis
mą nežinojusius, vilniečius, 
tik tuo momentu ėjusius 
pro šalį.

Gegužės 5 d. Vilniuje jau 
buvo kalbama apie kun. Alf. 
Svarinsko teismą, net tro
leibusuose girdėjosi kalbos: 
"Koks galingas kunigas — 
prieš jį sutelktos didžiau
sios jėgos; Vilniuje, kaip 
ir Lenkijoje, karinė padė
tis ; neturi prieš kunigą įro
dymų, todėl ir žmonių į teis
mą neleidžia”.

Tą dieną Lenino prospek
tu jau nuo ankstyvo ryto 
vaikštinėjo būriai milici
ninkų ir saugumiečių. 10 
vai. sustojimą "Respubliki
nė biblioteka” apsupo kar- 
donas milicininkų, o trolei
busai pradėjo važiuoti ne
sustodami. Pareigūnai su
laikė visus stotelėje buvu
sius žmones, ir išlaikę porą 
valandų mašinose, nuvežė 
prie Dubingių (apie 50 
km.) ; apie 11 vai. prasidė
jo gaudynės net Lenino 
prospekte: buvo renkami ir 
sodinami į mašinas žmonės, 
sustoję prie gazuoto van
dens automatų, prie ledų bei 
spaudos kioskų ir t.t. Se
nutė, atvesta į milicijos ma
šiną, dejavo: ”12 metų ne
buvau Vilniuje, šiandien 
atvažiavau ir suėmė. Ar jau 
į Vilnių draudžiama va
žiuoti?” Kiti juokavo: 
"Draudžiama, m o č iute!” 
Vienas ministerijos darbuo
tojas sakėsi, kad jam 12 
vai, reikia būti ministeri
joje, bet pareigūnai tik šai
pėsi ir į prašymus paleisti 
nereagavo. Kartu su kitais 
buvo sulaikytas ir kun. 
Alf. Svarinsko sūnėnas, Le
nino prospekte laukęs iš 
teismo išeinančios motinos. 
Sulaikytieji buvo gabenami 
į gretimus kiemus ir ten 
saugumiečių bei milicininkų 
rūšiuojami. Tie, kurie pa
kliuvo pirmą kantą, buvo 
nuvežti prie Dubingių ir ten 
paleisti, kartu su jais pa
kliuvo ir kun. Alf. Svarins
ko sūnėnas (motina iki vė
lyvo vakaro ieškojo jo po 
Vilniaus milicijos skyrius 

— Lenino raj. milicijos sky
riuje ji įėjo į vieno parei
gūno, apiforminančio bau
doms ir areštui paromis ka
binetą, ii- kur buvo jėga iš
varyta). žmonės, pakliuvę 
antrą-treČią kartą, buvo 
nuvežti į Lenino raj. mili
cijos skyrių, ten apklausi
nėti, o vėliau nubausti bau
domis ar paromis. Po 50 
rub. nubaudė: kun. Antaną 
Lukošaitį, garliavietį Sau
lių Kelpšą, kaunietę Kleopą 
Būdvytytę ir kt. 10 parų 
garlievietį Arūną Rekašių.

Kunigus — Roką Puzo- 
ną, Algimantą Keiną, Ed
mundą Paulionį, Kazimierą 
žemėną, Gvidoną Dovydai
tį, Joną Vaitonį, Igną Plio- 
raitį, Joną Kaunecką, Kęs
tutį Daknevičių ir kt. parei
gūnai nuvežė į Lenino raj. 
milicijos skylių, ten čekis
tų tardomi ir auklėjami jie 
buvo išlaikyti iki 15 vai., o 
po to paleisti. Dalis kunigų, 
vos juos milicija paleisdavo, 
vėl grįždavo atgal prie žmo
nių, kurie, nors ir neturė
dami kur prisiglausti, sto
vėjo ant gatvės (kun. Jo
nas Matulionis, kun. Juozas 
Razmantas buvo sulaikyti 
net penkis kartus).

Gegužės G d. kartojosi 
tas pats. Buvusius Lenino 
prospekte (net nuo suoliut- 
kų) dėl žmonių akių garsiai 
melagingai apkaltintus spe
kuliacija tikinčiuosius mili
cijos pareigūnai ir čekistai 
kišo į savo mašinas ir vežė 
į milicijos skyrių. Milicijos 
skyripje 5 paroms buvo 
apiformintos: k a p sukietė 
Janina Judikevičiūtė kau
nietė Teresė Mačiokaitė ir 
vilinetė Roma Tamašaus
kaitė.

Gegužės 3-6 d. nemažai 
kunigų iš skirtingų Lietu
vos kampelių buvo atvykę 
prie seismo rūmų ir prašėsi 
įleidžiami į salę. Be aukš
čiau minėtų buvo atvykę 
kunigai: Leonas Kalinaus
kas, Juozas Zdebskis, Kazi
mieras Žilys, Jonas Zubrius, 
Jonas Lauriūnas, Valenti
nas šikšnys ir kt.

Kunigams — Kęstučiui 
Daknevičiui, Algirdui Pa- 
kamaniui, Julijonui Miški
niui ir kt. — skambinėjo 
rajonų atsakingi darbuoto
jai, reikalaudami, kad ge
gužės 3-5 d. d. jie būtų na
muose, nes žada atvykti ko
misijos. Nemažai aktyvių 
tikinčiųjų buvo taip pat 
dirbtinai sulaikyti darbuo
se, kad negalėtų nuvykti į 
teismą.

Teismo procesui vadova
vo LTSR Aukščiausiojo 
teismo pirmininko pav. Ig
notas, prokuroras — Baku- 
čionis, sekretoriavo čai- 
kauskaitė. Kun. Alf. Sva
rinskas buvo kaltinamas 
antitarybinio turinio pa
mokslais, TTGKK organiza

vimu bei jo dokumentų ra
šymu platinimu ir persiun
timu į užsienį. Teisme buvo 
kalbama, kad yra apie 200 
užrašytų jo pamokslų, iš 
kurių 18 — antitarybinio 
turinio. Antitarybiniais bu
vo laikomi visi pamokslai, 
kuriuose kun. Alf. Svarins
kas kalbėjo apie bažnyčių 
apiplėšimus, kunigų nužu
dymus, švenč. Sakramento 
išniekinimus Pagramanty
je, Veiviržėnuose, Viduklė
je; antitarybiškumu buvo 
palaikyta ir kun. Alf. Sva
rinsko raginimai švęsti sek
madienį, sekmadieniais ne
dirbti, kvietimas melstis už 
tikėjimo laisvę ir tokių 
maldų organizavimas Že
maičių Kalvarijoje, šilumo
je (matyt, saugumui labai 
nepatiko minia žmonių, su 
kunigu priešakyje, einanti 
keliais apie bažnyčią).

Tik vienas tikintysis bu
vo pakviestas liudyti apie 
kun. Alf. Svarinsko pamok
slus. Visi kiti asmenys, liu
dijantys apie teisiamojo ku
nigo pamokslų antitarybiš- 
kumą buvo KGB ar kitų 
įstaigų darbuotojai. Jie vi
si buvo, neva, atsitiktinai 
išgirdę kun. Alf. Svarins
ko pamokslus, bet turėję 
su savim magnetofonus ir 
užrašę pamokslus. Reiškia 
visi buvo iš anksto pasiruo
šę, priešingai nusiteikę kun. 
Alf. Svarinsko atžvilgiu, o 
pagal teisingumo normas 
suinteresuoti asmenys ne
gali būti liudininkais, tačiau 
Aukščiausias teismas į tai 
visiškai nekreipė dėmesio. 
Salėje nuolat girdėjosi tie 
patys melagingi liudininkų 
žodžiai: "atsitiktinai, pama
čius šventoriuje daugybę 
žmonių, smalsumu apimti 
užėjome pasižiūrėti, kas 
ten dedasi, pamatėme ku
nigą, sakantį pamokslą, vė
liaus sužinojome, kad tai 
kun. Alf. Svarinskas; pa
mokslą įrašėme į magneto
foną, dar kartą namuose 
perklausėme, po to nusiun
tėme į tam tikras įstaigas, 
prašydami sudrausminti pa
mokslininką”.

Visi liudininkai kalbėjo 
labai tyliai, todėl salėje 
buvo sunku ką nors išgirs
ti. Nors liudininkai ir pro
kuroras nesugebėjo proce
so metu pateikti nė vienos 
antitiarybinės frazės iš kun. 
Alf. Svarinsko pamokslų, 
nes tokiais buvo palaikyti 
tik išsireiškimai: "visi ko
vokime už dvasinį Lietuvos 
atgimimą”; "Bažnyčiai Lie
tuvoje surištos rankos ir 
kojos” (kun. Alf. Svarins
kas kalbėjo apie tai, kad už
draustas religijos moky
mas), teismas nustatė, kad 
kun. Alf. Svarinskas kurs
tė tikinčiuosius prieš tary
binę valdžią, skatino nesilai
kyti įstatymų ir šaukė tie

siog į atvirą kovą prieš ta
rybinę valdžią...

Iš kun. Alf. Svarinsko 
palankių liudininkų buvo 
pakviestas tik kun. Sigitas 
Tamkevičius.

"Liudininku būti iš es
mės negaliu. Tai pasityčio
jimas iš manęs, kunigui bū
ti liudininku prieš kunigą. 
Aš galiu būti tik kaltina
masis ir sėdėti greta kun. 
Alf. Svarinsko. Ir tai man 
būtų garbė. Nepaisant šių 
motyvų esu pasiruošęs pa
teikti teismui vertingos in
formacijos apie kun. Alf. 

Mūsų mielam jaunystės draugui ir ben
dradarbiui

VYTAUTUI LINGIUI
staiga atsiskyrus su šiuo pasauliu, žmonai 
STASEI, krikšto dukrai IRENAI GRENIER, 
broliui ir seseriai ir jų šeimoms gilią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Marija ir Jonas 
Šimoniai

EMILIJAI BALIENEI

Lietuvoje mirus, dukrai JOANAI RAčYLIE-

NEI ir jos šeimai, liūdesio valandoje reiš

kiame nuoširdžią užuojautą

Bronius ir Regina 
Snarskiai

A. A.

STASIUI PAŽĖRAI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 

APOLONIJĄ, posūnį VIDMANTĄ, pusbro

lius KAZĮ, LEONĄ ir BRONIŲ BARMUS ir 

jų šeimas.

Jonas, Danutė ir Andrius 
Dun durai

Mielam giminaičiui

A. A.

STASIUI PAŽĖRAI
mirus Floridoje, jo žmoną APOLONIJĄ PA- 

ŽĖRIENĘ ir jos sūnų VIDĄ nuoširdžiai už

jaučiame ir kartu liūdime

Vytautas, Monika ir Loreta
Ginčai

Svarinsko asmenį ir veik
lą”, — kalbėjo kun. Sig. 
Tamkevičius. Apie kun. 
Alf. Svarinsko veiklą galiu 
paliudyti, kad jis veikė vie
šai: TTGKK veikla pilnai 
suderinama su TSRS Kon
stitucija, Helsinkio nutari
mais ir visuotine žmogaus 
teisių deklaracija. Be to, ji 
buvo naudinga ne tik tikin
tiesiems, bet ir tarybinei 
vyriausybei ta prasme, kad 
ji gavo daug informacijos 
apie tikinčiųjų skriaudas, 
įstatymų pažeidimus.

(Bus daugiau)
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BALTIMORĖS UETUVIAI
BALTIMORĖS 

TAUTININKŲ VEIKLA
Šių metų trečias ALT 

S-gos Baltimorės skyriaus 
susirinkimas įvyko liepos 
31 d., kaip ir visada, Lietu

Puikiausius kailius rasite
Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

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

Tel. krmtavM (312) 263-5826; (312) 6774489.

vių Namuose.
Sueigai vadovavo VI. Ba- 

čanskas. Susipažinus su 
praėjusio susirinkimo pro
tokolu, aptarta birželio 4-5 
dienomis vykusi kasmetinė 
vietos lietuvių šventinė 

(festivalis), šiemet Hop- 
kins aikštėje. Mūsų sk. jau 
vienuoliktą kartą dalyvavo 
su dviem būdelėmis — tau
todailės ir užkandžių. Pir
mininkas padėkojo nariams, 
būdeles paruošusiems, prie 
jų budėjusiems ir užkan
džius pardavinėjusiems. Iž
dininkas A. Sajauskas pa
skaitė iškylos pajamų ir iš
laidų apyskaitą.

Svarbiausiu susirinkimo 
tikslu buvo pasitarimas sk. 
gegužinės-pikniko reikalu, 
šios vasaros pobūvis, kaip 
ir praėjusiais keleriais me
tais, ruošiamas Grintalių 
sodyboje, tolokai už mies
to. šeimininkai pasiūlė dvi 
datas: rugpjūčio 14 ar 21. 
Pasirinkta pirmoji, bet po 
dienos kitos paaiškėjo, kad 
keliems nariams ta diena 
netinkama, teko nukelti į 
21-ja.

Pirmininkas Įtaigojo, kad 
mūsų skyriui, esančiam 
artimiausioj Washingtono 
kaimynystėje, priderėtų ap
lankyti ir apžiūrėti atnau
jintą Lietuvos pasiuntiny
bės pastatą,' ypač kad se
nesniems ar mažiau paslan
kiems nariams kita proga 
gali ir nepasitaikyti. Susi
rinkusieji sumanymui pri
tarė, tik išvykos laikas dar 
nenustatytas. Kelionei ke
tinama pasisamdyti auto
busą.

ALT S-gos valdybai suti
kus, sueigos dalyviai vien
balsiai nutarė iš skyriaus 
iždo skirti reikiamą sumą 
pasigaminti prez. A. Sme
tonos filmo video juostai ar 
kasetei, šia proga skyriaus 
valdyba su pasitenkinimu 
prisiminė sėkmingai pavy
kusią kovo 13-tąją, kai tas 
filmas parodytas liet, visuo
menei. Operatorium buvo 
Alg. Grintalis, jis pats pa

rūpino aparatą ir padidin
tą ekraną. Peršvietimas at
liktas sklandžiai, be jokių 
kliuvinių.

Publika dėmesingai iš
klausė turiningos K. Dūlio 
Įvedamosios istorinės ap
žvalgos, geriau sakant, iš
tisos paskaitos, trukusios 
apie 50 min., apie velionio 
prezidento asmenį, jo vi
suomeninę veikmę ir ano 
meto Liietuvos politinės 
būties aplinkybes. Tarp at
silankiusių buvo ir jaunes
nės kartos lietuvių, kurie 
daug ko naujo sužinojo 
apie nepriklausomybės lai
kotarpį ... Ne vienas žiū
rovas pageidavo, kad tokių 
kultūrinių renginių būtų 
dažniau.

Mūsų skyriaus susirinki
muose nuliekamu nuo dar
botvarkės laiku, palyginant 
praeitį su dabartimi, sky
riaus raštininkas, parinkęs 
iš savo archyvo, kai ką pa
skaito. šį kartą iš 1939 m. 
”Amerikos Lietuvio” Nr. 27 
priminė mūsų skyriaus ve
terano a. a. Petro Jaro, 
darbštaus anų laikų kores

MATAS & TURNER 
REALTY

501 E. 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 
486-2530

RITA MATAS — G.R.I. — BROKER

H0WARD TURNER 
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
ANTANAS KALVAITIS 
PATRICIA SAJOVEC 
JONAS DUNDURAS
VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

pondento, parašytą prane
šimą, kad 1939 m. ligi lie
pos 8-tos d. Baltimorėje 
buvę 5 įvairių lietuvių or
ganizacijų suruošti pikni
kai. Visi buvę gausiai lan
komi; mat, išskyrus para
pijos rengiamą, nereikėda- 
vę mokėti vad. įžangos mo
kesčio. Piknikai reikalau
davę daug darbo ir išlaidų 
(už vietą ir kt.), rengėjams 
visuomet tekdavę išgirsti 
priekaištų.

O dabar, šiais metais, li
gi rugpjūčio vidurio dar ne
buvo nė vieno baltimoriečių 
pikniko.

Mūsų skyriaus gegužinė
je pas Grintalius už viietą 
šeimininkai jokio mokesčio 
niekad neima. Suvažiavusie
ji ten jaučiasi kviestiniais 
svečiais, o ne šiaip sau pa
samdytoje vietoje pramo
gautojais. (sm)

printing
Four-color itrippers, 8-10 yeart Jour- 
neymen whj- want to Iive nnd work 
in mid-Michigan. Progrcssive. quali- 
tv shop. No layoffs $11.50 per hour 
2nd ahift, 312.00 per hotn 3rd shift. 
Apply call or write to lames
HOUVENDER, PENDELL PRINTING 
INC., 1700 lames Savame- Rd., Mid- 
land. Mich. 48640. 517-496-3333.

(28-23)

(6)

Draugo Višakio karjera
(R) Lietuvių Bendruomenės premijuota novelė

Višakis nė iš 
tolo netikėjo Dolgošėjėvo nuoširdumu, iš paty
rimo žinojo jį esant sukčių ir kaip tik dėl to 
tas jo "dosnumas” jam kėlė nerimą.

Višakis paspaudė skambutį, ir duris tuo
jau atidarė prašmatniu chalatu vilkinti Olga. 
Ji buvo pasišiaušusi, nepasipūdravusi ir neat
rodė tokia graži, kaip ateidama į darbą. Itin 
jam krito akysna jos storokos, gražios lūpos, 
kurios darbo metu vyrus viliojo patraukliu rau
doniu, o dabar atrodė bespalvė ir netgi pabalu
sios. Ji piktai permetė akimis svečią ir nedrau
giškai burbtelėjo:

-Kodėl taip vėlai ? — ir be niekui’ nieko nu
vedė jį laiptais į antrą aukštą, kur buvo praš
matniai įrengtas miegamasis. Nusimetusi cha
latą, ji vienmarškinė atsisėdo ant lovos krašto 
ir vėl piktai sumurmėjo: — Greičiau, aš pa
vargus, — ir kai jis vis dar stovinėjo kamba
rio viduryje, Olga žiūrėjo į jį nustebusi, svy
ruodama piktintis ar juoktis: tokio originalo 
ji dar nebuvo sutikusi. — Aš labai pavargus, 
noriu miego, juk jau po vidunakčio, — mergina 
prabilo švelniau, lyg ir prašydama pasigailėti.

— Nekalbėkim čia, kur įrengti mikrofonai: 
einam apačion, — jis užmetė jai chalatą ant 
pečių ir nusitempė į pirmą aukštą.

VYT ALANTAS

— Jei tu manęs nenori, tai ko atėjai?
— Dėl to kad mane atsiuntė Dolgošėjėvas. 

GaJ jis tau1 dažnai atsiunčia naktinių svečių? 
t— Ak šit kaip: jis tave atsiuntė! Ne, to 

dar nebuvo: tu pirmas! Atseit, aš jam jau nu
sibodau : jis išmeta mane, kaip dvėseną, ne, ne
išmeta, o atiduoda kitam. Koks geraširdis tas 
mūsų didysis viršininkas Piotr Ivanovič! — ji 
piktai nusijuokė. — Aš gyvenu su juo jau tre
ti metai ir pikčiausia tai, kad jį myliu, o dar 
pikčiau, kad esu pastojusi.

— Ar jis tai žino?
— Sakiau, bet jis netiki, arba nenori ti

kėti. Aš manau, kad tiki ir dėl to skuba ma
nimi nusikratyti, kad turėtų laisvas rankas 
spręsti žabangas kitai.

— Kas ta kita? — paklausė Višakis bijo
damas išgirsti atsakymą.

— Viena lietuvė artistė. Dabar supranti, 
kodėl jis atsiuntė tave pas mane?

— Nesuprantu ir nenoriu suprasti.
— Reikia suprasti: šiame bute tu būsi jo 

įpėdinis, — sausai nusijuokė mergina.
— Po velnių! — nusikeikė Višakis lietu

viškai.
— Nesuprantu, ką tie žodžiai reiškia, bet 

matau, kad mūsų didvyrio planai ir tau ne 

pakeliui.
— Ta artistė mano sužadėtienė, — jis 

žiūrėjo iš paniūrų nusigręžęs.
— Aš pažįstu Vygą: susitikę teatre mes 

pasikalbam. Aš ją mėgstu: ji gera artistė ir 
geras žmogus. Nelinkėčiau jai nieko blogo. Dol
gošėjėvas mano, kad jis gali mus tampyti už 
virvelių, kaip patimpas. Kad nekelčiau skan
dalo, jis geraširdiškai mane atiduoda tau ir iš
siunčia tave atostogų, kad nesipainiotum jam 
po kojom, o tavo sužadėtinei ruošia po prem- 
jieros vakarienę jų klubelyje užmiestyje, aš 
žinau. Ką tu manai daryti?

Jam tuojau šovė mintis: įspėti Vygą, bet 
ir staiga susimetė, o ką jis jai pasakys, kai 
paklaus, iš kur jis visą tą istoriją sužinojo. Juk 
jis negali jai prisipažinti, kad naktį lankėsi pas 
Olgą.

— Ką galvoji? — vėl paklausė Olga.
Iš tikrųjų jis nežinojo ką galvoti ir daryti, 

bet jam buvo gėda prisipažinti tai mergšei, jog 
yra įvarytas į akligatvį, iš kurio neranda išėji
mo. O kita vertus, jis nesijautė turįs laisvas 
rankas: jo mintyse visą laiką svyrėjo grasinan
ti Dolgošėjėvo figūra, ir jis bijojo padaryti 
klaidingą žingsnį, kuris jį pražudytų. O paga
liau ta Olga: kas ji? Ji atrodo jam draugiška, 
bet kas žino: gal ji šoka pagal to ruso švilpynę? 
Varnas varnui akies nekerta.

— Geriau pasakyk, ką tu galvoji? — Vi
šakis pažiūrėjo į ją.

— Ką aš galvoju, tai mano reikalas, — atsa
kė ji dalykiškai. — Man tik rodos, kad mūsų 
abiejų reikalas neleisti tam vorui įtraukti į 
pinkles ir tavo sužadėtinę.

(Bus daugiau)
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Lenkija, mūsų kaimynė (6) ■ BOSTONO LIETUVIAI
Lenkija nuo IV iki VI amžiaus

Jūratė Statkutė de Rosales

Po IV amžiaus pradžios 
karų su baltais, tolimesnis pie
tų Lenkijos senųjų gyventojų 
vandalų likimas buvo labai 
netikėtas. Vandalų kunigai 
su kariauna, sumušti keliuose 
mūšiuose, varomi iš baltų im
perijos ribų pasidavė Romos 
globai ir gavo iš Romos impe
ratoriaus leidimą apsigyventi 
Panonijoje, t.y. žemėse tarp 
vidurio Dunojaus ir dabarti
nės Kroatijos. Ten vandalų 
pulkai išgyveno 60 metų. Ir 
kronika, ir romiečių šaltiniai 
sutampa tame, jog abu teigia, 
kad per tą laiką vandalų ka
riai tapo ramiais ūkininkais, 
dirbo žemę, užmiršo karus ir 
mokėjo duokle Romai. Šiau
rėje jiems buvo arti jų etninės 
žemės, pietvakariuose lengvai 
prieinama buvo Italija ir Ro
ma.

Vienas vandalų pirklys Sti- 
likonis Romoje tiek praturtėjo, 
jog tapo patricijumi ir nepil
namečio Romos imperatoriaus 
Honorijaus globėju. Matyda
mas, kad jo globotiniui impe
ratoriui gresia pavojus nustoti 
imperijos, Stilikonis prikalbė
jo savo tėvynainius, kad tie iš
vyktų iš Panonijos i Prancūzi
ją ir jam padėtų numalšinti 
ten sukilusius prieš vaiką-im- 
peratorių legijonus. Proga api
plėšti turtingą Prancūziją pa
sirodė vandalams labai patogi 
ir jie iškeliavo. Tuo būdu pra- 
sidėjovandalų žygis, kuris vė
liau juos nuvedė j Ispaniją, o 
iš ten i visą Siaurės Afriką. Af
rikoje vandalų valdžia dar iš
silaikė palyginti ilgokai ir jų 
kultūros bei karo technikos įta
ka buvo nemaža visose arabų 
žemėse. Tačiau visa tai yra 
vėlesni įvykiai ir šiuo metu 
mums yra svarbu tik tiek, kad 
pietų Lenkijoje pasilikęs van
dalų žemių etninis kamienas 
atsidūrė be karinės apsaugos 
ir tapo lengva naujos invazijos 
auka. Ta nauja invazija buvo 
slavai, nesenai užgimusi rytų 
Karpatuose tauta.

Siaurės vakarų Lenkijoje gy
venusi rugių tauta irgi susi
laukė labai savotiško likimo. 
Dveji rugių vakariniai kaimy
nai, germaniškos švebų ir he- 

IČ1A
505 East 185 Street, 

Tel. (216) 531-3500 CLEVELAND, Ohio 44119
Galerija atidaryta kiekvieną dieną, išskyrus trečiadienius

AMBER STUDIOS,

rulių gentys, kadaise Romos 
ekspansijos išjudintos, paskli
do po pasauli: viena dalis šve
bų išemigravo į baltų žemes, 
iš kurių buvo išvaryti drauge 
su vandalais. Toji švebų šaka 
vėliau įsitaisė dabartinėje Por
tugalijoje. Kita švebų šaka 
migravo į pietus ir užsiliko gy
venti dabartinėje Svabijpje. 
Kiek vėliau heruliai iškeliavo 
plėšti Italijos ir Romos. Tuo 
būdu liko atviras kelias į rugių 
žemes kitiems germanams: va
kariečiams longobardams. Ra
šo kronika: ‘tais pačiais me
tais atvyko longobardai ir įžen
gė į žemę vadinamą Rugija ir 
- kai išvijo ir išžudė visus tos 
žemės žmones, vadinamus 
rugilais - užvaldė visą tą žemę-

Longobardai išbuvo Rugijo- 
je 40 metų ir per tą laiką žiau
riai numalšino rugių sukilimą. 
Kronika nuosekliai išvardina 
vieną po kito vakarų Lenkiją 
tuomet valdžiusius longobar- 
dų kunigaikščius. Po keturias
dešimties metų žiauraus vieš
patavimo, longobardai persi
kėlė į Panoniją, o iš ten nuke
liavo į Italiją. Kai longobar
dai nukeliavo Romos plėšti, 
rugių žemės buvo ištuštėjusios 
ne kokio rugių žygio, bet žiau
raus genocido pasėkqe. Ši
taip užsivertė vienas Lenkijos 
etnijos istorijos puslapis ir atsi
vėrė kitas, kuris tebesitęsia iki 

NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Realtor 
savininkas

EAST SHORE REALTY
866 East 185 Street, Cleveland, Ohio 
Telef. office 481-6900, res. 531-2190

Turime namų Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač apie naują parapiją. Taip pat ir 
naujoj lietuvių kolonijoj, SUNNY HILLS, Flori
doje, 955 mylios nuo Clevelando.

Norintieji pirkti ar’parduoti prašom kreiptis 
j mano įstaigą.

mūsų laiku : prasidėjo varžy
bos tarp germanų ir slavų dėl 
Lenkijos žemių.

Per visą tą laiką tiktai vie
na siena išlieka nepakitusi, 
nepaliesta ir pastovi: baltų že
mės prasideda nuo Vyslos žio
čių į rytus. Baltų žemių sudė
tis ir apimtis rytų Lenkijoje 
nepasikeičia. Dabartinė Mo- 
zūrija buvo, kaip ir anksčiau, 
vakarinių baltų etninė terito
rija, lygiai kaip ir visas vidu
rio bei žemupio Vyslos dešiny
sis krantas.

Taigi, įstojant į Vl-jį amžių 
po Kr., Lenkijos padėtis yra 
sekanti: šiaurės rytuose gyve
na baltai savo sienose, nepasi- 
keitusiose etninėse žemėse. Pie 
tų pusėje, į neginamas vanda
lų žemes pradeda skverbtis sla
vai. Siaurės vakaruose rugiai 
tiek susilpnėja, kad jų žemės 
tampa paeiliui germanų ir 
slavų įvairių invazijų auka.

(Bus daugiau)

WANTED JOURNEYMEN 
PLASTIC 1NJECTION MOLD 

MAKERS
to work and live in a sinal congenial 
Community. P r ec lt ton mold shop 
ssrving the clectronica induatry has 
openin«t* which rrcjuirs a minimum 
3 years currcnt eaperience in cust>>m 
mold shop environment. Excellent 
benefits, profit sharing Send resume 
or call:
MASTERCRAFT MOLD, INC. 

S«2> NORTH S3RD AVĖ. 
CLENDALE. AZ. 88301

(602) 031-9105
(31-54)

LIETUVIŲ DIENA
Lietuvių Bendruomenės 

Bostono apygarda rugpiūčio 
14 d. surengė Lietuvių Die
ną Maironio parke Worces- 
teryje.

Suvažiavo gražus būrys 
lietuvių iš įvairių vietovių.

Pradžioje visi pasivaišino 
skaniais pietumis. Vėliau 
vyko jaunimo tinklinio 
rungtynės. Rungėsi lietu
viai su Bostono airiais. Pir
moji grupė buvo mišri, 
žaidė kartu vyrai ir mote
rys. Antroje tik vyrai. Lai
mėtojais išėjo lietuviai. 
Jiems buvo įteiktos dvi tau
rės. Viena South Bostono 
Lietuvių Piliečių Draugijos, 
o kita Sandaros klubo.

Po rungtynių visi rinkosi 
į salę. Apygardos pirm. Jo
nas Rūtenis pasidžiaugė 
Bendruomenės dirbamais 
darbais.

Rašytojas Stasys Santva
ras kalbėjo apie Chicagoje 
pastatytą italų kompozito
riaus operą I Lituania. Ta 
opera atsiradusi Italijoj, 
kada Italija buvo okupuota 
trijų valstybių ir vyko ko
vos dėl laisvės. Italai nega
lėjo statyti operos apie ita
lų kovas, nes jiems neleido 
okupantai, tad jie pasirinko 
lietuvių kovas. Iš juostos 
buvo perduotas ir vienas 
veiksmas iš tos operos.

Diena buvo graži ir atvy
kę į šią Bostono apygardos 
Lietuvių Dieną džiaugėsi 
gražiai praleidę laiką.

MINKŲ RADIJO 
VALANDĖLĖS 

GEGUŽINĖ
Stepono ir Valentinos 

Minkų radijo valandėlė rug
piūčio 14 d. surengė gegu
žinę. ši radijo valandėlė yra 
gal viena iš seniausių, o 
gal net pati seniausia lie
tuvių radijo valandėlė Ame
rikoje. 1934 m., jie net 
transliavo savo radijo pro
gramą į Lietuvą.

Gegužinė - piknikas su 
įvairia programa vyko Ro
muvos parke Brocktone. Bu
vo premijuojami rankdar
biai. 1-mą premiją $50 ga
vo Julia Mansfield, 2-rą $25 
Barbora Gailiūnienė ir 3-čią 
$10 Karalina šiaurienė. 
Naujosios Anglijos lietuvai
tė gražuolė (Miss Lithuania 
of New England) buvo iš
rinkta Verutė Bizinkauskai- 
tė, dr. Petro ir Veronikos 
Bizinkauskų duktė iš Brock- 
tono.

šokitj laimėtojai: ”Ma- 
mes ir Papės” polką laimė
jo Aleksandras ir Patricia 
Akule iš Saugus, jaunimo 
polką — Antanas ir Elena 
Bringiai iš Theuksabyry, 
valsą — Paula ir Albertas 
Šiauriai iš Bostono, tango 
— Ilona Baranauskaitė ir 
Stasys Urbonas iš Dorches
ter, twistą — Audronė 
Liutkonis ir Rimas Karo
sas iš Quincy.

Indijos tautinių šokių 
grupė ”Soor-Nupoor”, vado
vaujant Smitą Patel, puoš
niais Indijos tautiniais rū
bais pasipuošę atliko meni
nę programą.

Gegužinės šeimininkės 
buvo Monika Plevokienė, o 
šeimininkas — Aleksandras 
Dubauskas.

Į šią gegužinę susirinko 
iš įvairių apylinkių gražus 
būrys Minkų radijo valan
dėlės rėmėjų.

KULTŪRINIS 
SUBATVAKARIS

Spalio 1 d., 7:30 vai. va
kare Tautinės Sąjungos na
muose, 484 E. 4th St., Bo. 
Bostone įvyks įdomus Kul
tūrinis Subatvakaris, daly
vaujant svečiams prelegen
tams.

Programoje — dr. Elenos 
Marijošiūtės-Vaišnienės žo
dis: "Raibos agavos”, "Ki
tokios Lietuvos ilgesys” ir 
Bronys Raila prabėgomis. 
Knygų autorius Bronys 
Raila "Tai kas neparašyta 
ir nepasakyta”.. Vakaras 
bus tikrai įdomus, tad ne
pamirškime atsilankyti.

KITI PARENGIMAI

• Tautos šventės minėji
mas rugsėjo 11 d. Pamal
dos šv. Petro parapijos baž
nyčioje. Organizacijos pra
šomos dalyvauti su vėliavo
mis. Tolimesnis minėjimas 
3 vai. p. p. So. Bostono Lie- 
tuvii] Piliečių Draugijos sa
lėje.

• Spalio 2 d. Laisvės Var
po rudens renginys.

• Spalio 16 d. Elenos Ju- 
ciūtės naujos knygos "Igar- 
kos Naujamiestis” prista
tymas Tautinės Sąjungos 
namuose.

• Lapkričio 20 d. Lietu
vos kariuomenės šventės 
minėjimas So. Bostono Lie
tuviui Piliečių Draugijos sa
lėje.

• Lapkričiio 27 d. Jono 
Vanagaičio šaulių kuopos 
25 metų sukakties minėji
mas Klube.

OPPORTUNITY FOR
REGISTERED NURSES

3-11 and 11-7 SHIFT 
Pinecrest Hospital, a 250 bed nurs- 
ing home providing comprehensive 
care to. the geriatric palients is re- 
c ru itin g RNs for supervisory posi
tions. T*hi-» is a statė civil service 
covered position vrith an attractive 
benefit program. Prefer RNs -vrith 
experience in Gerontology. Salary 
commensurate vrith education and 
experience. We are an EEO Emplo
yer. If intercsted, please send resume 
to Jerri L. Hartsock, Assistanl Ad- 
ministrator, PINECKEST HOSPITAL, 
P. O. Box 1109, Beckley, WV 25801 
or call 304-252-6251, Mon.-Fri. from 
9 am-5 pm. (27-33)

WANTED - Deslgner wlth mini
mum 5 years experlence In 
electro-mechanlcal devlces. 
Electromagnet experlence 
preterred. Ablllty to do electrl- 
cal and mechanlcal englneer- 
ing reąulred. Good drawlng, 
wrltlng and communications 
skills necessary. Successful ap- 
pllcant wlll be relocated to the 
I.M.I., Boyne City, Michigan 
plant. Send resume to Industri
al Magnetlcs, P.O. Box 406, 
Boyne City, Michigan 49712 



1983 m. rugpiūčio 25 d.

CHICAGOS LIETUVIU PENSININKŲ 
IŠVYKA Į POCIŲ SODYBA

Chicagos lietuvių pensi
ninkų sąjungos narių dalis, 
mėgstančių džiaugtis vasa
ros malonumais, rugpiūčio 
13 d. vyko j žaliuojančios 
gamtos prieglobstį. Su šyp
sena užpildėm autobusą, 
kuris mus skubiai nešė j jau 
eilę metų lankomą, mūsų 
nuoširdžių globėjų Kazimie
ro ir Elenos Pocių, gražią
ją sodybą.

Jau ankstyvą pavasarį 
daugelis narių teiravosi 
kada keliausime į Pocių 
vietovę iškylauti? Nugir- 
dus, kad šiais metais East 
Chicagos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos skyrius laikraš
čiui Dirvai paremti ruošia 
gegužinę su įvairiomis link
smybėmis ir vaišėmis, mes 
pensininkai pasitarę nu
sprendėm įsijungti į gerų 
tikslų subuvimą. Kiekvie
nam pensininkui yra miela 
nuoširdi patriotinė lietuviš
ka spauda ir kiek galint, 
prie turimų resursų, rūpi 
ją palaikyti.

Mintimis belakiojant jau
nystės takais, net nepaste
bėjau kai autobusas įriedė
jo į Kazimiero ir Elenos 
Pocių sodybą. Mielai sutik
ti ir šeimininkų sveikinami 
lipome įš autobuso. Lapuo
čių pavėsyje jupgėmės į 
bendrą įškylavimą su East 
Chicagos lietuviais. Turtin
gai ir skoningai paruošti 
stalai viliojančiai kvietė iš
kylautoją. Vaišinomės, gai- 
vinomės ir su pagyvėjusią 
nuotaika leidomės į įvairias 
svarstybas ir įmantriais žo
džiais apsišaudydami su 
oponentais.

Pasigirdus muzikai ne 
viena pora, prisiminus jau
nystėj triptą polkutę, žen
gė savo neklusniųjų kojų 
pamankštinti. Protarpiais 
prisiminus tėvyškės laukuo
se skambėjusi daina šian
dieną kartojosi čia ir josios 
aidas sklido Beverly Shores 
šlaitais. Kiti palikę medžių 
pavėsį lankė Michigano eže
rą. Saulės spindulis čiupęs 
nuklidusį iškylautoją sten
gėsi pasvilinti į jo kūną. 
Bet šis pajutęs karštą spin
dulio išdaigą skubiai nėrė į 
gaivų ežero vandenį.

Pamiršę laiką visi džiau
gėsi diena ir tik pastebėję 
saulę vis didėjančiu skritu
liu artėjant prie ežero, su
prato artėjančią negrįžtan- 
čios dienos pabaigą. Nevie
nam dingtelėjo mintyse, 
gaila kad negalime nors po
rai valandų kilstelėti saulę 
atgal į viršų. Vis ilgėjant 
šešėliams, rimo iškylauto
jai ir iš sodybos tolimesnių 
užkampių grįžo voveraitės 
ir kiti miško gyviai, kurie 
dėl buvusio triukšmo buvo 
nuošaliau išsikraustė ir 
svirpliai jau drąsiau derino 
savo smuikus nakties kon
certui.

Autobuso motorui dūz
giant atsisveikinam su mie
laisiais sodybos šeiminin
kais Kazimieru ir Elena 
Pociais. Neužmirštamai pen
sininkai dėkoja šeiminin
kams už tikrai suteiktą lie
tuvišką šilumą jų mieloje 
sodyboje. Ne vienam vieni
šam pensininkui liks minė
tina diena praleista šioje 
sodyboje.
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Pilnas loterijos laimikių stalas traukė visus išbandyti savo laimę. V. A. Račkausko nuotr.

šeimininkai, atsisveikin
dami pakvietė dar šiais me
tais neužmiršti jų ir atvyk
ti pasidžiaugti rudenėjan
čia gamta. Belipant auto- 
busan, vakaro gaivus vėje
lis medžių viršūnėmis ty
liai skleidė: — Eisim bro
leliai namo namo, rasim tė
velį belaukianti ...

Kaip išvyko vadovas, 
Amerikos Lietuvių Pensi
ninkų valdybos ir visų pen
sininkų vardu reiškiu nuo
širdžiausią padėką Kazi

/uperior Aivings
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki 
$ 100,000.00

NAUJAS PATARNAVIMAS 
ATIDARYKITE SUPERIOR SAVINGS 

ČEKIŲ SASKAITA
te 4

Operacijos atliekamos be jokio mokesčio 
Už įnašus mokame 5/4% palūkanų 
PASKOLOS NAMAM IR STATYBAI 

ATLIKITE VISAS FINANSINES OPERACIJAS 
/uperior /oving/

Pagrindinis skyrius
798 East 185th Street, Cleveland, Ohio 

Telefonas: 481-3008
DARBO VALANDOS: ĮSj

Kasdien m 9:30 iii 4:00, penktadenias 9:30 iki 6:00, 
šeštadieniais 9:30 iki 2:30, pirmadieniais uz'daąti

mierui ir Elenai Pociams 
už mus priglaudus ir glo
bojus savo gražioje sody
boje.

St. Dagys

BEVERLY SHORES
LIETUVIŲ DIENA —

GEGUŽINĖ

Beverly Shores, Union 
Piėr yra vienos iš gražiau
sių vasarviečių, prisiglau
dusių prie Michigano ežero. 

Vasaros metu čia suplaukia 
daug lietuvių iš Chicagos, 
ieškodami vasaros atgai
vos. Apylinkėse yra daug 
didelių sodų. Dabar pats se
zonas mėlynių.

Beverly Shores Lietuvių 
klubas rugpiūčio 28 d. 1 
vai. p. p. Jonynų gražioje 
sodyboje rengia Lietuvių 
dieną-gegužinę. 12 vai. p. p. 
Beverly Shores šv. Onos 
bažnyčioje bus lietuviškos 
Šv. Mišios.

Stasys Dagys, suorganizavęs pensininkų išvyką, su sodybos 
savininku Kazimieru Pocium. V. A. Račkausko nuotr.
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Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitėje rugpiūčio 1-7 d. 
d. Dainavoje gražiai pasirodė jaunieji menininkai: Rūta Pakš- 
taitė, Jonas Gavėdas ii' Carmen Valenčiūnas. J. Urbono nuotr.

OPl’ORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

Small fri^ndly well eęuipped hospital 
is acceptiug applicalion for RN*s on 
all shifls. Wage» comparable with 
area hospituls based on experience. 
excellent bt.nefit package. Conlact 

UNITY HOSPITAL 
1301 Main St., 

Buchanan, Mich. 49107 
616-695-3851

(27-33)

OPPORTUNITY FOR
RN/DIRECTOR OF NURSES 
204 bed skilled NURSING HOME 
knowledgeable of S ta t* & Federal re- 
gulations supervisory experience. Sala- 
ry commensurate with e>perience & 
ability. Liberal personnel policies & 
fringe bencfits.

APPLY TO:
SAVOY TERRACE 

30? W. BURWASH 
SAVOY, ILL. 61874

(29-38)

OPPORTUNITY FOR 
1ST CLASS SKILLED 
SCREW MACHINE 

OPERATORS
We currenlly have opcnings for ex- 
perienced operatore who can sėt up 
and operate Acme Grigley and Green- 
lee autom it ic multi spindle screvv 
machine vvithout help. Qualified ap- 
plicants mušt furnish their own tools. 
We offer top vvages and an excellent 
benefits program. For inteiviews, ap- 
ply at the personnel department.

Att.: CONRAD RUYBAL

GATĖS RUBBER CO.
999 SANDY HOLLOW ROAD, 

ROCKFORD, ILL. 6112S 
815-398-9922

Also ConUct ■ ROBF.RT KELLY
GATĖS RUBBER CO.

PONTIAC DIVISiON 
313-373-2601

Equal Opportunity En-.ployer M/F 
(31-33)

W1TH5 NON-WINNING 
TIC-TAC TOE T1CKETS, YOC1 CAN

¥t>ur non-wfnning 
Lottery tickets could 
ln the Second Chane 
win cashforanewC(E

DC TAC TOE tickets w 
name and atffiress on the backs, to:

TIC TAC TOE SECOND CH ANCE 
P.O.Box 94535
Cleveland, OH 44101

Two drawings will be held each month ln 
Augusi, September and October. You may 
enter as many dravvings as you likę and as 
often as you likė. Lottery Sales Agents have 
entry envelopes. Winners will be notified 
by mail.
Each award to be $10,000, less applicable Federal 
Withholding Tax. Lucky winners may ūse the net 
proceeds for the purchase of a car.

OPPORTUNITY FOR 
RN’s — LPN’s 

Preferabiy with Gerentric experience. 
Now hirin,? full time & part time 
NURSES for all rhifts. Good start- 
ing salary 4c shift differeiitial. Liberal 
personnel policies and fringe bencfits.

Appiy or call 313-338-0345 
BLOOMFIELD HILLS CARE

CENTER
50 WEST SQUARE LAKE RD. 

BLOOMFIELD, MICH. 48302 
(29-33)

PRINTING
LITHO/LEAD PRESS OPERATORS 
Permanent full time posilions wi».h 
wel)-established, fa«-t-growing, high- 
quality Minneapolis, MN printer ior 
Heidelberg 4 or 6 color press. Multi 
color experience tssential. Company 
experiencing work slorage Irom labor 
dispute, būt is continuing operation. 
Excellent advancement opportunity. 
Substantial salary and benefits to 
qualified individual. Call Gerry or 
Mark D illon 1-800-328-4027 or 612- 
333-8240. EOE.

MEDICAL OPPORTUN1T1ES 
HEAD NURSE

We have an immediate full time open- 
ning for a head nurse in our level 2 
nurserv unit. Individual mušt have 
exp. ln Neonatal intensive Care 
Previous supervisory exp. is desir- 
able. Competitive salary and full 
range of 1 ringe benefits. Appiy at 
Personnel Office.

ST. LUKE’S MEMORIAL 
HOSPITAL

1320 W1SCONSIN AVENUE 
RAC1NE, VVISCONSIN S3403 

414-636-2292
(33-35)

TUFPAK, INC. 
OSSIPEE, N. H. 

PLASTIC BAG MFG.
EXPER1ENCED PRINTER required. 
Beautiful tax free N. H. Lakęs 
Region. Modern Flexo Presses. Excel- 
lent conditions with long-term job 
secunty. Call for appt.

603-539-4126 .........

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
X, Y., Miami ................  8.00
VI. Žiedonis, Cleveland .. 8.00
G. Kavaliūnas, Rochester 3.00
M. Stomlenskis, Cleveland 3.00
G. Žemaitis, Cleveland .. 3.00
J. Neverauskas, Munster 3.00
V. Knistautas, Cleveland 3.00 
M. Bankaitis,

Fairview Park ............. 3.00
G. Lapenas, Deltona .... 8.00
Dr. V. Raižys, Vokietija 100.00 
S. Skirmantas,

Santa Monica ........... 5.00
ALT S-gos Los Angeles

Skyrius....................... 100.00
Dr. K. Čepas, Elon College 3.00
V. Sičiūnas, Omaha .... 10.00
B. Stelmokaitis, Chicago 3.00
V. Ramonis,

Richmond Hts..................3.00
Stp. Šurkus, Worcester .. 3.00 
A. Meiliūnienė,

Australija .............. ....15.00
A. Hahn, Philadelphia .. 3.00
L. Norvaišas, Feasterville 3.00
V. Miškinis, Cleveland .. 3.00
R. R. Kronas, Westmont 3.00
S. Radzevičiūtė, Euclid .. 3.00
Dr. R. Sidrys, Streator .. 8.00
J. Shelton, Titusville .... 3.00
V. Brizgys, Chesterland .. 3.00 
V. Čekanauskas,

Westlake Village......... 3.00
K. Žilėnas, Cicero ......... 3.00
V. Vilkutaitis, Vokietija 43.00
V. Gruodis, Westmount .. 8.00
P. Bukšnis, Dearborn .. 3.00
St. Lukoševičius, Cleve. 3.00
Dr. E. Keršulienė, EI Paso 5.00
J. J. Kuncaičiai, Novelty 5.00
J. Savickas, Chicago .... 8.00
B. Gražulis, Flint ......... * 3.00
X. Y., Miami Beach .... 3.00 
V. Šiurkienė ir R. Macionis,

Detroit .......................  5.00
M. Gureckas, IVaterbury 20.00 
V. Šniolis, Seminole .... 11.00 
M. Macevičius, Chicago 3.00
I. Vaitkus, Chicago .... 3.00
G. Bučmys, Cleveland .. 3.00 
P. Girnys,, Anglija......... 33.00
M. Peckuvienė, Chicago 8.00 
L Banienė,

Bloomfield Hills ..........10.00
E. Kilikevičienė, Detroit 5.00
V. Vileišienė, Eagle Point 3.00 
Br. Krištopaitis, Chicago 3.00 
S. Dagys, Chicago ..........10.00
G. Stančius, Mount Vemon 8.00
O. Biežienė, Long Valley 13.00 
V. Benokraitis, Cleveland 3.00 
R. Jurkūnienė, Lomita .. 5.00
F. Šeštokas, St. Petersburg 3.00 
E. Elbe, Great Neck .... 8.00 
Dr. N. Nogės, Armdale .. 2.94 
A. Janušonis, Woodhaven 3.00
G. Taoras, Cleveland .... 8.00
J. Misevičius, Baltimore 3.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

CLEVELANDO 
_ PARENGIMAI _
• RUGSĖJO 4 D., sekma

dienį, lietuvių golfo turnyro 
balius Quail Hollow Golfo 
Klube, Painsville, Ohio, 6 v. v. 
kokteiliai, 7 v. v. vakarienė.

Clevelande Įvykusiame Senojo pasaulio festivalyje (VIII. 3 
— VIII 7 d.) lietuviai gražiai pasirodė su dekoratyviu vežimu, 
kuriame buvo pavaizduota senoji Lietuva. Nuotraukoje Lietu
vių namų direktoriai P. Šūkis ir R. Kudukis prie vežimo, ku
riame stovi vaidilutėmis apsirengusios Blynaitė, Žiedonytė, Bub- 
lytė ir Motiejūnaitė. A. Rukšėno nuotr.

sija į Marijos grotą ir Tąutos 
šventės paminėjimas.

• RUGSĖJO 17 D., 6:30 vai. 
vak. Šv. Jurgio parapijos me
tinis balius-koncertas parapi
jos salėje.

• RUGSĖJO 18 D. Video 
filmų festivalis. Filmuotojas: 
Vladas Dautas. Rengia: Dievo 
Motinos parapija.

• RUGSĖJO 18 D. Žalgirio 
šaulių kuopos rudens balius.

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

• RUGSĖJO 24-D. Ateiti
ninkų gegužinė.

JAKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga 

Delio 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.

JEI JUMS KEIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAM ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.
Dengiame stogus apartamentams, Hot ro’ofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės daibus.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

• RUGSĖJO 25 D., 4 vaL — 
Vacio Kavaliūno knygos 'Da
lia” pristatymas Dievo Motinos 
parapijos salėje.

• SPALIO 1 D. Pabaltie
čių draugiškumo vakaras. Ren
gia Clevelando ALTos skyrius 
drauge su latviais ir estais.

• SPALIO 8-9 D., šv. Jurgio 
parapijos Eucharistinės pamal
dos (40 vai. atlaidai).

• SPALIO 8 D. Kar. Juo
zapavičiaus šaulių kuopos spor
to užbaigtuvės.

• SPALIO 8 D. Vienos die
nos rekolekcijos Jėzuitų reko
lekcijų namuose.

• RUGSĖJO 4 D. gegužinė 
prie ežero. Rengia L. K. V. S. 
Ramovė Clevelando skyrius.

• RUGSĖJO 11 D. 4 v. p. p. 
Lietuvių Namų salėje įvyks 
Bronio Railos naujosios kny
gos — šimtas prakalbų j Lie
tuvą "Kitokios Lietuvos ilge
sys” sutiktuvės, dalyvaujant 
autoriui.

• RUGSĖJO 11 D., Šilinės 
šventė, šv. Jurgio bažnyčioje 
iškilmingos šv. mišios, proce-

NAMŲ REMONTĄVIMO AR DEKORAVIMO 
REIKALAIS GERĄ IR SĄŽININGĄ 

PATARNAVIMĄ GAUSITE KREIPDAMIESI Į

ANICETA STRIMAITI
C C-

DAŽAU NAMUS, LIPINU POPIERIUS. -ATLIEKU 
STALIAUS DARBUS. SUVEDU VANDENS VAMZ
DŽIUS. ĮDEDU ĮVAIRIAS PLYTELES IR ATLIEKU 

EILĘ KITŲ DARBŲ.
Prašome, skambinti telef.: 442-2487



1983 m. rugpiūčio 25 d.

CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

• Dr. Justinas Kuncaitis, 
73 m. amžiaus, gyvenęs 
Novelty, Oh., staiga mirė 
rugpjūčio 20 d. Atsisveiki
nimas įvyko Jokubauskų 
laidotuvių namuose, rugp. 
23 d. ir palaidotas rugpiū
čio 24 d.

Dirva reiškia užuojautą 
velionies žmonai ir šeimai.

• A. A. Stasys Slabokas, 
buvęs clevelandietis, pasku
tiniais metais gyvenęs Juno 
Beach, Fla., mirė rug
piūčio 20 d. Našlei Michali
nai Slabokienei ir artimie
siems Dirva reiškia užuo
jautą.

ĮSTEIGTA TAURĖ š. A.
LIETUVIŲ GOLFO 

VARŽYBOMS

Golfininko Edmundo Val- 
dukaičio atminimui, jo ar
timieji įsteigė Pereinamąją 
Taurę skirtą metinių Š. A. 
Lietuvių golfo pirmenybių 
laimėtojui. Pirmą kartą ši 
taure bus įteikta 1983 m. 
pirmenybių laimėtojui. Var- 
bos įvyks rugsėjo 3-4 d. d., 
Quail Hollovv Golfo Klube, 
Painesville, Ohio.

RAMOVĖNŲ GEGUŽINĖ

Sekmadienį, rugsėjo mėn. 
4 d., 1 vai. p. p. Erie ežero 
pakrantėje, tarp Landseer 
ir Canterbury gatvių, LK 
VS Ramovė Clevelando sky
riaus valdyba, žurnalui Ka
rys paremti rengia geguži
nę. Bus skanus maistas, ba
ras, loterija.

Skyriaus valdyba visus 
maloniai kviečia atsilanky
ti.

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

LIETUVIŲ GOLFO TURNYRO 
UŽBAIGIMO

BALIUS
ĮVYKS Š. M. RUGSĖJO 4 D., 

SEKMADIENI,
QUAIL HOLLOW GOLFO KLUBE, 

PAINESVILLE, OHIO.
Kokteiliai 6 vai. Vakarienė 7 vai. Po vakarie

nės šokiai. Gros orkestras. Visi lietuviai ir jų drau
gai maloniai kviečiami atsilankyti.

Bilietai turi būti įsigyti iki rugsėjo 2 d. Prie 
įėjimo nebus parduodami. Dėl bilietų kreiptis pas 
A. Nagevičių — telef. (216 ) 845-4951 ar pas E. 
Bliumentalį — tel. (216) 943-4375.

CLEVELANDO LIETAUVIŲ GOLFO 
KLUBAF

Naujausios BRONIO RAILOS knygos

— ŠIMTAS PRAKALBŲ Į LIETUVĄ —

KITOKIOS LIETUVOS ILGESYS
SUTIKTUVĖS ĮVYKS

š. m. rugsėjo 11 d., sekmadienį, 4 vai. p. p.
CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMUOSE, 

VIRŠUTINĖJE SALĖJE.

Pagrindiniai kalbėtojai bus JUOZAS STEMPUŽIS ir rašytojas VACYS 
KAVALIŪNAS.

Į sutiktuves iš Los Angeles atvyksta ir pats autorius BRONYS RAI
LA, kuris irgi tars žodį.

Po trumpų kalbų bus galima pasivaišinti.

Visi lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti į sutiktuves.

Tėvynės Žiburėlių darželis Clevelande 1982-83 mokslo me
tais. Antroje eilėje: Rimas Švarcas, Auksė Grigaliūnaite, Audra 
Degėsytė, Gaja Bublytė. Pirmoje eilėje: Stefa Freudenberger, 
Matas Tamošiūnas, Rūta Švarcaitė, Linas Alšėnas, Tomas Sir- 
gėdas. Nuotraukoje trūksta: Edmundo ir Viktutės Laparskių.

L. Tamašiūnienės nuotr.

ŽAIBO LENGVATLEČIAI 
RUOŠIASI

Clevelando žaibo lengvat- 
lečiai ruošiasi dalyvauti 
1983 m. š. Amerikos Pabal
tiečių lengvosios atletikos 
pirmenybėse, kurios įvyks 
rugsėjo 10-11 d. d., Kana
dos Estų Stadione, Udora, 
Ont.

Treniruotės vyksta ant
radieniais ir ketvirtadie
niais nuo 6:30 vai. vakaro 
St. Joseph High School sta
dione. Varžybos vyks viso

DIRVA

se amžiaus klasėse, nuo ma
žiausių iki didžiausių.

ŽALGIRIEČIŲ ŠAUNI 
VEIKLA

Rugpiūčio 14 d. į Žalgi
rio šaulių kuopos šaudyklą 
susirinko gražus būrys se
nimo ir jaunimo, šaulė šar- 
kauskienė skaniais užkan
džiais vaišino, o su baro gė
rybėmis neatsiliko šaulys 
J. Mekeša.

Lėkščių šaudyme pasižy
mėjo žiedonis ir jaunieji 
šauliai: Saulis Banionis 16 
m. ir M. Kempė 17 m. Se

SLA 14 kuopos gegužinė, Įvykusi Onos ir Vytauto Jokū
baičių sodyboje rugpiūčio 14 d. laikoma pasisekusi — buvo 
daug žmonių ir praėjo gražioje nuotaikoje. Clevelandietis Bene
diktas Derus papasakojo, kaip jam teko Clevelande skristi su 
Dariaus ir Girėno lėktuvu. Nuotraukoje rengėjai su Derus. Iš 
kairės Jokūbaitis, Stempužis, Derus su žmona, Jokūbaitienė, 
Šūkis ir Dučmanas. J. Garlos nuotr.

nimas irgi nenorėjo apsi
leisti, tik gaila, šaudymo 
vadovas šaulys A. Glodenis 
nebeturėjo šovinių. Pradė
jus dienai eiti vakarop, 
puikioje nuotaikoje skirstė- 
mės į namus .Visi buvo su
žavėti šaulišku ir maloniu 
svetingumu.

žalgiriečiai-tės dirba en
tuziastiškai ir vieningai. 
Praėjusi gegužinė davė gra
žaus pelno (apie $400). Tai 
vis nuopelnas šaulių moterų 
kaip: Šarkauskienės, Tijū- 
nelienės ir kitų moterų, au
kojusių loterijai ir ją pra- 
vedusių. Visas jas išvardin
ti būtų perilgas sąrašas. 
Pelnas paskirtas spaudai 
paremti.

Clevelando šaulių "Žalgi
rio” kuopa per savo gyva
vimo laikotarpį, išleido 
spaudai ir kitiem tikslam 
virš keturių tūkstančių do
lerių. Už ką žalgiriečiai-tės 
verti tris kartus valio.

(pb)

• S. Remigijus Belzins- 
kas. Pilėnų skautų tunto 
tuntininkas, atsiuntęs svei
kinimą iš jubiliejinės sto
vyklos "Aušra”, dėkoja 
Dirvai už dovaną skautavi- 
mui — lietuviškas knygas, 
kurios buvo stovykloje pa
skirstytos varžybas laimė
jusiems skautams.

• Superior Savings Assn. 
praneša, kad banko skyrius 
veikiąs 13515 Euclid Avė 
nuo š. m. spalio 15 d. bus

Nr. 33 — 11

uždarytas ir visos sąskai
tos bus perkeltos į centrinį 
skyrių 798 E. 185 St.

Šis nutarimas padarytas 
dėl ekonominių sąlygų ir toj 
vietoj planuojant įrengti 
Superior Sųuare Mali.

HOUSE FOR SALE

Near Our Lady, off East 
185 St. Bungalow, 3 bed- 
rooms, 2 baths, 2 vai gar
age, sun porch. Aluminum 
sided. Call: 481-9300.

George Knaus Realtor
(33-35)

HELP WANTED

Housekeeper, 5 after- 
noons, Cleveland Hts.; own 
transportation, referenceš.

Call: 321-4849 after 5:30 
p. m. (32-33)

• PATRIA prekybos na
muose. 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietu
viškos juodos duonos, o do
vanų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų 
ir lietuviškų sveikinimo 
kortelių. Prašome atsilan
kyti. Telefonas 531-6720.

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

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat><x>wide is on yotx a*da

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

PRINTING/LITHO 
EMPLOYEES 

To $50,000-j-
Leading 35 year—old Minnesola 
printing company experiencing work 
stoppage due to labor dispute, needs 
skilled Ist and 2nd prese operators 
for 2 and 4 color Heidelbergs, 2— 
color HaTris, Kluge and 15 inch ChUf 
Letterpress, or eouivalent, feeders, 
helpers, strippers, plate makers, ani 
carnera operatore. Expcrienccd Su- 
pervisorg in all areas and Plant Su- 
perintendent.
Qualified Perspri"' have opportunity 
for permanent fuH time positions. 
CALL TOL L FREE:

MEYERS PRINTING CO. 
Miitneapolis, M N. 

1-800-328-4027
OR

(612) 333-8240
Equal Opportunity Emplover

MACH1NIST
TO WORK IN SUNNY FLORIDA.
Acme multi-spindle Mt-up, 10 year* 

experience. Need NOW!
ST. PETERSBURG, FLA.

813-526-9165
 (31-37)



DIRVA
MIRĖ STEPAS 

GARBAČIAUSKAS
Š. m. rugpiūčio 2 d, Zue- 

riche mirė Stepas Garba
čiauskas. Velionis gimė 
1900 m. balandžio 17 d., 
palaidotas rugpiūčio 9 d. 
Enzenbuehr kapinėse Re- 
halp.

Lietuvos nepriklauso
mybės pirmaisiais metais
S. Garbačiauskas reiškėsi 
Kaune kaip sportininkas ir 
sporto veikėjas. 1930 m. 
pabaigoje paskirtas garbės 
generalinio konsulato Švei
carijoje sekretorium, 1936 
m. pakeltas vicekonsulu, 
velionis tose pareigose iš
buvo iki 194G m., kai kon
sulatas turėjo savo veiklą 
sustabdyti. Po karo jis ku
rį laiką ėjo BALFo atstovo 
pareigas Šveicarijoje. Bal
tui sustabdžius veiklą Švei
carijoje, S. Garbačiauskas 
visą laiką gyveno Zueriche, 
bet lietuvių visuomeninia
me gyvenime nedalyvavo. 
Jis buvo ilgiausią laiką — 
daugiau kaip 50 metų — 
Šveicarijoje išgyvenęs lie
tuvis.

JAUNŲJŲ LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ NOVELĖS 

IR EILĖRAŠČIO 
KONKURSAS

Novelės premijos 600 dol. 
ir 400 dol. eilėraščio — 500 
dol. konkursą seklbia JAV 

A. A.

STASIUI PAŽĖRAI

mirus, jo mylimai žmonai APOLONIJAI PA- 

ŽERIENEI, sūnui VIDMANTUI, giminėms 

ir draugams reiškiame nuoširdžią užuojautą

Dainius ir Roma 
Degėsiai

Augustinas ir Aldona 
Stungiai

Juozas ir Felicija 
Jasinevičiai

Reiškiu gilią padėką visiems užjautu-

siems mūsų liūdesio valandoje netekus vyro

ir tėvo;

DR. KAZIO VILEIŠIO.

Nuliūdusi
žmona Veronika, 

duktė Danga 
ir sūnus Jonas 
Vileišiai

LB Kultūros taryba. Pre
mijų mecenatas — Lietuvių 
Fondas.

1. Konkurso dalyvių am
žius: nuo 18 iki 35 metų.

2. Konkursiniai kūriniai 
atsiunčiami iki 1983 m. 
gruodžio 31 dienos šiuo ad
resu: Jaunųjų Rašytojų 
Konkursas, 4249 Lambert 
Rd., So. Euclid, Ohio 44121.

2. Konkursiniai kūriniai 
rašomi lietuvių kalba maši
nėle arba gerai įskaitomu 
rankraščiu. Eilėraščių rei
kia atsiųsti po penkis.

3. Kūriniai pasirašomi 
slapyvardžiu, pažymint am
žių,'pav., LIEPA, 32. Sla
pyvardis su adresu užrašo
mas ant užlipinto voko, ku
riame įdėta tikroji pavardė, 
adresas ir telefono numeris.

5. Vertinimo komisija 
sudaryta Clevelande: Juo
zas Stempužis (tel.: 1-216- 
382-9268), Dalia Staniškie- 
nė ir Vacys Kavaliūnas.

6. Konkursiniai rankraš
čiai nebus grąžinami. Au
toriai pasilieka nuorašus.

7. Novelės temą laisvai 
pasirenka pats autorius. Jos 
ilgis — - iki 20 puslapių.

8. Premijuotieji kūriniai 
tampa JAV LB Kultūros 
Tarybos nuosavybe.

JAV LB Kultūros 
Taryba

• P. Girnis, gyv. Angli
joje .atnaujindamas Dirvos 

prenumeratą, pridėjo auką 
laikraščiui paremti 33 dol. 
Ačiū.

• Ona Biežienė. gyv. Long 
Valley, N. J., atnaujinda
ma Dirvos prenumeratą, 
pridėjo auką 13 dol. Ačiū.

• Sutinkantieji perleisti 
J. Gliaudos romaną "Ago
nija”, prašomi rašyti Dir
vai.

LIETUVIŲ GOLFO 
KLUBAS 

KALIFORNIJOJE
Los Angeles mieste susi- 

o r g anizaves Kalifornijos 
Lietuvių Golfo Klubas išsi
rinko valdybą 1983-iems 
metams, kurią sudaro Jur
gis Petkus — pirmininkas, 
Vyt. Plukas — sekretorius 
ir Paulius Aras — iždinin
kas.

Į revizijos komisiją iš
rinkti Rūta Arienė ir Al
binas Markevičius. Vincas 
Bernotą — turnyrų vado
vas.

Klubo valdyba kviečia 
vyrus ir moteris golfo mė
gėjus, gyvenančius ir kito
se Kalifornijos vietovėse, 
įstoti į klubą nariais. Tokiu 
būdu bus galima sudaryti 
žaidėjų tinklą tarpusavio 
žaidynėms arba svečiams 
— golfininkam priimti no
rintiems su mūsų klubo na
riais parungtyniauti.

Dėl informacijos prašome 
skambinti klubo nariams: 
Pauliui Arui (213) 393- 
5561, Albinui Markevičiui 
(213) 829-4757 arba Vyt. 
Plukui (213) 453-1504.

Dėl įstojimo į klubą pra
šome rašyti ar skambinti 
sekretoriui Vyt. Plukui, P.
O. Box 648, Canta Monica, 
Calif. 90406.

PABALTIEČIŲ IR
LIETUVIU ŠAUDYMO 

PIRMENYBĖS
Š. A. Pabaltiečių šaudy

mo pirmenybes vykdo Ka
nados Latvių Sporto Są
junga, š. m. rugsėjo 10 ir 
17 d. d., Kanados latvių 
šaudykloje "Berzaine”, apie 
40 mylių Į šiaurę nuo To
ronto, Ont.

Rugsėjo 10 d. bus vykdo
mos pistoletų varžybos. 
Rugsėjo 17 d. — smulkaus 
kalibro ir medžioklinių šau
tuvų varžybos.

Dalyvių registracija at
liekama varžybų dieną, vie
toje. Smulkios informacijos 
pranešta sporto klubams, 
šaulių bei ramovėnų viene
tams ir kai kuriems pavie
niams šaudytojams. Dėl in
formacijų galima kreiptis į 
ŠALFAS S-gos šaudymo 
vadovą, šiuo adresu; Mr. 
Balys Savickas, 340 Dixon 
Rd., #2004, Weston, Ont. 
M9R 1T1. Tel. (416) 244- 
2267.

Dalyvavimas atviras vi
siems lietuvių šaudytojams.

DR. JUSTINUI KUNCAIČIUI

staiga mirus, jo žmonai JADVYGAI, dukte

rims ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškiu 

ir kartu liūdžiu

Aurelija Balašaitienė

Taip staiga netekus mylimo gyvenimo 
draugo

A. A.

STASIO SLABOKO, 
mielai LINUTEI SLABOKIENEI reiškiame 
giliausią užuojautą jos didžio skausmo valan
doje. Nuoširdžiai užjaučiame LINUTĖS brolį 
JONĄ DUNDURĄ su šeima

Mega Barniškaitė 
Izabelė Jonaitienė

A. A.

KAZIMIERUI RAČKAUSKUI

mirus, jo sūnų šaulį VYTAUTĄ RAČKAUS

KĄ nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Žalgirio šauliai

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
D I R V.O S 
PRENUMERATĄ

KAZIMIERUI RAČKAUSKUI 

mirus, jo sūnui VYTAUTUI RAČKAUSKUI 

ir žmonai ELZAI reiškiame nuoširdžią užuo

jautą

Irena ir Edis Rydeliai
Stefa Rydelienė
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