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TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Reaganas namų fronte
Daugiau galvosūkių negu atsakymų

Vytautas Meškauskas

Nespėjęs grįžti iš 10 dienų 
viešnagės Europoje, preziden
tas Reaganas dar Portugalijos 
Lisabonoje turėjo įsivelti į ko
vas namų fronte -1986 m. biu
džeto svarstymą. Iš ten jis su
tiko su numatytų karinėm išlai
dom sumų sumažinimu. Mat, 
kitaip jo pasiūlytas biudžetas 
nepraeitų net per senatą , ku
riame respublikonai turi dau
gumą. 22 respublikonų sena
toriai ateinančiais metais tu
rės kovoti dėl savo perrinkimo 
ir už tat jie priešinasi nepopu
liariam išlaidų socialiniams 
reikalams sumažinimui.

Tuo tarpu vadinamos Rea- 
gano ‘revoliucijos’ tikslas yra 
sumažinti federalines išlaidas 
tiems reikalams, kurios - gy
ventojams sentstan ir vis il
giau gyvenant - automatiškai 
didėja. Žinoma, visą biudžeto 
deficito problemą būtų lengva 
išspręsti padidinant mokesčius 
bet taip išlaidų didėjimą ne
sumažinsi. Už tat Reaganas 
pasirinko kovą už mokesčių 
nepadidinimą, kad taip pri
vertus numatomas išlaidas su
mažinti. Kadangi mokesčių 
padidinimo niekas nenori ma
tyti, demokratų ir respubliko
nų senatoriai ir kongresmanai 
yra priversti išlaidas mažinti.

Tokioje situacijoje jų akys 
pirmiausiai krypsta į išlaidas 
kariniams reikalams. Prezi
dentas Reaganas pirmiausiai 
jas pareikalavo padidinti 6%, 
paskui nusileido iki 3 %, o da
bar - matydamas, kad kitaip 
negaus senato pritarimo - pa
liko jas šių metų lygyje, ištai
sant tik infliacijos padarytus 
vertės sumažinimus.

Tikslas, kaip žinome, buvo 
sumažinti numatomą deficitą 
bent 56 bilijonais dolerių. Ap- 
kirpus daugiausiai karinį biu
džetą, kiti sutaupymai numa
tomi padaryti ateinančiais me
tais nemokant pragyvenimo 
išlaidų (cost of living) padidė
jimo Sočiai Security, valdžios 
pensijų ir kitokio atlyginimo 
gavėjams. Vien Sočiai Secu
rity mokėjimus gaunančių yra 
apie 35 milijonai. Iš to galima 
suprasti, kaip toks žygis bus 
nepopuliarus. Per televiziją 
jau dabar matome beveik ba
du mirštančius Sočiai Security 
gavėjus, kurie teigia, kad be 
to pakėlimo negalėsią suvesti 
galo su galu. Už tat, bent teo
riškai, geriau būtų nemažinti 
numatomo atlyginimo pakilu
sioms pragyvenimo išlaidoms 
išlyginti, bet SS pensijas apdė
ti mokesčiais, kaip visas kitas 
pajamas bei pensijas iš priva
čių šaltinių. Tuo atveju visi 
tie, kurie iš tikro neturi kitų 
pajamų ir gyvena tik iš Sočiai

Security, vistiek nemokės jo
kių mokesčių, nes jų gauna
mos pajamos iš SS yra mažes
nės negu tos, nuo kurių prade
dama imti mokesčiai. Kol kas 
administracijai ir Kongresui 
atrodo patogiau nukirpti tik 
pragyvenimo pabrangimo at
lyginimą. Senato biudžeto 
projektas paliko išlaidas, tie
sa, kiek mažesnes, kitiems so
cialiniams reikalams, kurias 
administracija siūlė visai nu
braukti. Be to, subsidijas ge
ležinkeliams - Amtrak, žemės 
ūkių produktų kainoms palai
kyti ir 1.1.

Nežinia, kas iš biudžeto liks 
pradėjus jį svarstyti Atstovų 
Rūmams, bet nuotaikos yra 
tokios, kad reikia sumažinti iš
laidas, o ne padidinti mokes
čius. Jei bendra suma - 56 bi
lijonai dolerių - liks ta pati, 
galima tikėtis nuošimčių su
mažėjimo, nes valstybei rei
kės mažiau skolintis ir tuo pa- 

■ čiu sumažės kredito pareika
lavimas.

Reagano padarytos nuolai
dos - ypač sutikimas su kari
nių išlaidų sumažinimu - su
kėlė daug spėliojimų apie jo 
antro termino perspektyvas. 
Istorija moko, kad beveik vi
siems prezidentams antrasis 
terminas buvo sunkesnis už 
pirmą. Nebent atsitinka kas 
nors anksčiau netikėto - kaip 
antras pasaulinis karas, kuris 
per antrą terminą ne tik pakė
lė nusmukusį prezidento F.D. 
Roosevelto prestižą, bet ir 
įgalino jį siekti ir laimėti tre
čią terminą. Iš paskutiniųjų 
prezidentų tik D.D. Eisen- 
howeris nedaug nukentėjo per 
antrą terminą. Bet jis ir nesie 
kė didelių pamainų ir stengėsi 
bendradarbiauti su abiem par
tijom. Ar tuo pačiu keliu eis ir

S. Dabkaus nuotr.Pabaltiečių demonstracija Ottawoje, kurioje dalyvavo apie 300 lietuvių.
v _

Žmogaus teisių konferencija nesutarimų 
atmosferoje J. Varčius

S.m. gegužės mėn. pradžio
je Rytų ir Vakarų valstybės 
minėjo II Pasaulinio karo 40 
metų sukakties laimėjimą 
prieš Hitlerio nacionasocialis- 
tinę Vokietiją. Po karo nebu
vo pasirašyta jokia taikos su
tartis, nes ji buvo okupuota ir 
padalinta į Rytų Vokietiją, 
kuri yra Sovietų Sąjungos oku
pacinėje kontrolėje, ir Vakarų 
Vokietiją, kuri turi suvereni
nės valstybės teises, tvarkosi 
demokratiniais pagrindais, 
palaiko tamprius karinius, po-

Reaganas? Konservatyvai to
kia perspektyva, aišku, nepa
tenkinti. Liberalai, žinoma, 
džiaugiasi, bet paties prezi
dento apsisprendimas dar ne
žinomas. Visados reikia skai
tytis ir su nežinomu, ir asme
niška ... laime. 

Svečiai iš Toronto Ottawoje su lietuvių informacijos sky
riaus vadovais. Iš kairės: Dirvos bendradarbis J. Varčius-Vara- 
navičius, KLB krašto valdybos vicepirm. J. Kuraitė-Lasienė, iš
vykos vadovas St. Jokūbaitis ir inž. J. Danys. S. Dabkaus nuotr.

litinius ir ekonominius ryšius 
su Vakarų demokratinėmis 
valstybėmis.

Sovietų Sąjunga, siekdama 
užsitikrinti pavergtų rytų Eu
ropos tautų okupacinį saugu
mą savo kontrolėje, po karo šie - 
kė susitarimo su Vakarų vals
tybėmis, kuris jai pavyko 
1975 m., 35 valstybėms pasi
rašius gerai žinomą Helsinkio 
susitarimą arba aktą. Sis ak
tas dešimties metų laikotarpy
je yra iššaukęs daug kontrover. 
sinių įvertinimų, nes Sovietų 
Sąjunga džiaugėsi savo diplo
matijos laimėjimais, užsitikri
nusi savo imperijos vakarinių 
sienų neliečiamumą, o vaka
riečiai tenkinosi tik žmogaus 
teisių apsaugos nuostatais, vil
damiesi pralaužti geležinę už
dangą.

Helsinkio susitarimų vykdy
mui patikrinti buvo sušauktos 
pasirašiusių šį aktą valstybių 
konferecijos Belgrade ir Mad
ride, kurios pasibaigė nesuta
rimų atmosferoje. Pagrindi
niai nesutarimai vyko dėl žmo
gaus teisių pažeidimų Sov. Są
jungoje ir jos satelitinės vals
tybėse. 1983 m. rugsėjo mėn. 
Madride buvo sutarta sušauk
ti Kanados sostinėje Ottawoje 
ekspertų konferenciją, kurioje 
būtų svarstomi tik 
teisių pažeidimai ir 
reikalai.

Žmogaus teisių 
konferencija prasidėjo 1985 m. 
gegužės 7 d. Ottawoje, kurioje 
dalyvauja apie 200 atstovų 
35, Helsinkio aktą pasirašiu
sių, valstybių. • Po Kanados 
užsienio reikalų ministerio Joe 
Clarko atidaromosios kalbos 
paaiškėjo, kad Rytų komunis
tinių ir Vakarų demokratinių 
valstybių atstovų aiškinimas 

žmogaus 
apsaugos

ekspertų

bei supratimas yra labai skir
tingas ir prieš sesiją įvykusiuo
se posėdžiuose net nepavyko 
susitarti dėl darbotvarkės. Va ■ 
karų valstybių atstovai siūlė 
įtraukti į darbotvarkę žmo
gaus teisių ir pagrindinių lais
vių gerbimą bei įsipareigoji
mų vykdymą. Vakariečiai 
taip pat reikalavo, kad atida
romasis ir baigiamasis posė
džiai būtų atviri spaudai bei 
visuomenei ir užbaigtas priė
mus pasiūlymus. Sovietų Są
jungos ir jos satelitinių valsty
bių atstovai aukščiau minėtus 
vakariečių pasiūlymus atme
tė ir pasiūlė, kad diskusijų lai
kas būtų ribotas, posėdžiai bū • 
tų uždari ir valstybių delega
tai gali daryti pranešimus 
apie žmogaus teisių padėtį tik 
savo kraštuose ir nekritikuoti 
kitus.

Spėjama, kad konferencija 
užtruks apie 6 savaites, kuri 
padarys daug nemalonumų 
pagrindiniam žmogaus teisių 
pažeidimų kaltininkui Sovietų 
Sąjungai. Jau dabar Kanados 
laikraščiai išsamiai rašo apie 
Sovietų Sąjungos pavergtų tau
tų vykdomą genocidą, savo pi 
liečiu persekiojimą dėl religi
nių, tautinių ir politinių įsiti
kinimų. Prie šių kaltinimų 
viešumoje prisideda Ottavvoje 
vykstančios kasdien pavergtų 
tautų ir žydų organizacijų de
monstracijos prie Sovietų Są
jungos ambasados ir konferen
cijos salės.

Pagal paruoštą pavergtų 
tautų komiteto planą, demons 
tracijos vyksta kiekvieną die
ną, kurios paskirstytos atitin
kamoms tautybėms. Gegužės 
8 diena buvo skirta pabaltie- 
čiams. Demonstravo lietuviai 

(Nukelta į 3 psl.)
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SMITinĖ POUTI^^ ■ Iš kitos pusės

Reagano vizito dėka Vokietija iškilo į. vadovaujančią Europos 
valstybę. - Antisemitizmas Vokietijoje. - Sovietai 

spaudžia Pakistaną.
valstybės’ statuso, tai tik dėl to 
kad neturi savo atominių gink 
lų, kaip tos.

Bet, jei ‘žvaigždžių karo’ 
idėja pasirodys įgyvendina
ma, britų ir prancūzų atomi
niai ginklai bus mažiau jiems 
naudingi. Jei ir Sovietija įsi
taisys panašią gynimosi siste
mą, britų ir prancūzų rake
tom bus sunku pasiekti numa
tytus taikinius. O jei Amerika 
turės apsigynimo monopolį, 
britai ir prancūzai tų ginklų 
nebus reikalingi, nes pačiai 
Amerikai apsimokės praplėsti 
savo atominį skėtį Europai.

‘Žvaigždžių karo’ programa 
žada panaikinti vienintėlį skir
tumą tarp Vokietijos ir Brita
nijos su Prancūzija. Ji taip 
pat Vokietijai duoda šansą iš
naudoti savo ekonomiją. Ne
nuostabu, kad prezidentas 
Mitterrand pasitraukė į izolia
ciją Bonnos ‘viršūnių’ susirin
kime.

Jei taip ir įvyks, Vakarų Vo
kietija liks galingiausia Euro
pos valstybė į Vakarus nuo 
Sovietuos. Ji galės likti Ame
rikos adjutantu Europos gale, 
bet ji taip pat galės laviruoti 
tarp Amerikos ir Sovietuos. 
Tai reikės pasirinkti tik kitam 
dešimtmetyje. Reikia pakar
toti, kad spėliojimas apie Vo
kietijos ateitį yra rizikingas 
užsiėmimas, bet 1985 metų 
kombinacija iš naujos priešra- 
ketinės technikos ir atgimstan
čio vokiečių patriotizmo lei
džia pramatyti ateities bruo
žus.

‘Be Vokietijos NATO yra 
niekai’ - pareiškė R. Nixon per 
pasikalbėjimą su ABC kores
pondente B. Walters. Reikėjo 
Reagano vizito Bitburgo kapi
nėm, kad tai aiškiai pasakyti. 
Štai ką rašo londoniškis The 
Economist.

Minint 40 metų Hitlerio Vo
kietijos nugalėjimo sukaktį, 
Vakarų Vokietija pagaliau iš
sitiesė visu savo ūgiu. Tiesa, 
savimi pasitikinčios Vokietijos 
atbudimas jau buvo pranašau 
jamas seniau, bet neišsipildė. 
Sį pavasarį tačiau yra keturi 
ženklai, kurie rodo tą kryptį.

1. Faktas, kad prezidentas 
Reaganas, nepaisant garsaus 
protesto Amerikoje, nuvyko į 
Bitburgo karių kapines, kalba 
už tai, kad vokiečiai turi jėgos 
įtikinti. Buvo manoma, kad 
vargšas Reaganas to gailėsis, 
tačiau iš tikro jis nenukentėjo. 
Jis pasakė porą gerų kalbų, o 
jo kritikai pasirodė esą siauro 
galvojimo. Tiesa, Reaganas 
buvo prašomas priimti savo 
prestižo Amerikoje kritimą 
keliais punktais tam, kad tiek 
pakiltų kanclerio Kohl presti
žas Vokietijoje.

2. Dėl to Kohl liko skolin
gas Reaganui - ir net daugiau, 
negu kai kurie žmonės mano. 
Bitburgo vizitas buvo populia
rus Vokietijoje, nes daug vokie
čių nori pasakyti pasauliui, 
kad nors jis nedovanoja Vokie
tijai 39-40 karo pradėjimo, jie 
taip pat labai nukentėjo tame 
kare. Kohl, kuris prikalbėjo 
Reaganą tai pasakyti Bitbur- 
ge, dėl to laimės ne tik pačioje 
Vakarų Vokietijoje, bet ir pa
taisys savo pozicijas varžybose 
su Honeckeriu, sovietų patikė
tiniu Rytų Vokietijoje. Komu
nistinė Vokietijos dalis nemėgs - 
ta tų minėjimų, nes jos sovie
tiniai ‘draugai’ nori tą sukaktį 
pristatyti tik kaip savo tautinį 
laimėjimą. Reagano kalba 
apie susitaikymą parodė Kohl 
geresniu vokiečiu savo tautie
čių akyse negu Honeckerį.

3. Nėra jokios abejonės, 
kokį už tai Reaganas norėtų 
gauti atlyginimą. Jis nori 
pagalbos vystant strateginę 
apsigynimo iniciatyvą - ‘žvaiž 
džių karą’. Iš tikro Kohl į tą 
sumanymą žiūri palankiau ne 
gu Prancūzijos Mitterrand ar 
britų sir Goeffrei Howe. At
rodo, kad Kohl gali paraginti 
vokiečius dalyvauti tos inicia
tyvos tyrinėjimo programoje.

4. Daug kas to nenori su
prasti, bet iš tikro ‘žvaigždžių 
karo’ programa gali labai 
daug Vokietijai padėti. Vokie
čių ekonomija yra didžiausia 
Europoje (24% didesnė už 
Prancūzijos ir 45% didesnė už 
D. Britanijos). Ji ir geriau 
tvarkoma: jos skurdo indeksas 
- infliacija plūs bedarbė - yra
11.9%, tik Liuksemburgo tas 
indeksas yra mažesnis. Jos įna
šas į NATO yra didžiausias. 
Jei ji neturi D. Britanijos ir 
Prancūzijos turimų ‘didžiosios

• ••
Tuo tarpu N.Y. Times gegu

žės 14 d. paskelbė NBC kores
pondento Marvin Kalb, kurio 
brolis Bernard yra oficialus 
Valstybės D-to pažiūrų reiškė
jas, straipsnį apie antisemitiz
mo atgijimą Vokietijoje. Gir
di, jau sekančią dieną po Rea
gano vizito Bitburgo kapinėse 
pasirodė vainikai kritusiems 
‘Waffen SS’ kariams, o už
klausti vietiniai gyventojai tei
gė, kad vokiečiai su amerikie
čiais labai gerai sugyveno iki 
žydai nepradėjo tam kliudyti. 
Sena moteris skundėsi Kalb’ui 
kad Reaganas kapinėse išbuvo 
vos 8 minutes tik dėl žydų, su 
kuo sutiko visi jos pakeleiviai. 
Žmogus su lazda pareiškė: ‘jei 
žydams čia nepatinka, tegul 
jie eina kur nori. Mums bus 
tik geriau.’ Paaiškinus, kad jų 
čia liko tik 28,000 - žmogus su 
lazda atsakė, kad per daug. 
Vokiečių nuomone, žydai 
sudaro skirtingą grupę ir nuo 
amerikiečių ir nuo vokiečių. 
Jie sudaro nesuvirškinamą 
svetimkūnį.

Bitburgas 1933 metais bal
savo prieš Hitlerį, tačiau da
bar vokiečių politikai mano, 
kad antisemitizmas čia ir viso
je Vokietijoje pradėjo kilti dar 
prieš Reagano vizitą kapinėse.

Kalb nuomone, blogas pla
navimas Washingtone ir Bon- 
noje nuplėšė šašą nuo istorinės 

žaizdos. Buvę užmiršta, kad 
susitaikinimas yra labai ilgas 
procesas, kurio negalima pa
skubinti vienu nusifotografa- 
vimu ...

•••
Iš gegužės 12 d. balsavimo 

Nord Rhein-Westfalijoje rezul
tatų neatrodo, kad Kohl būtų 
ką laimėjęs iš Reagano vizito. 
Jo krikdemų partija gavo 
6.6% mažiau balsų negu 
1980 metais. Rinkimus, kaip 
ir per paskutinius 19 metų, 
čia laimėjo socialdemokratai, 
gaudami 52% visų balsų prieš 
36.5% krikdemams. ‘Žaliųjų’ 
partija, nesurinkusi nė 5% 
visų balsų, nepravedė nė vie
no atstovo, bet krikdemų part
neriai Bonnos koalicijoje - libe
ralai kiek atsigavo, surinkę 
6% balsų. Kohl aiškino per 
televiziją, kad jis pralaimėjęs 
dėl palyginti didelio bedarbių 
skaičiaus toje provincijoje - 
11 %, kai tuo tarpu visoje Vo
kietijoje bedarbių yra 9 %. 
Užsienio politika tuose rinki
muose neturėjusi didesnės 
reikšmės.

•••
Per Cernenko laidotuves 

Gorbačiovas pagrąsino Pakis
tano prezidentui Zia ui Haq, 
kad jis ilgiau nepakęs Pakista
no kišimosi į Afganistano vi
daus reikalus. ‘Kokio kišimo
si?’ - paklausė Zia - ‘mes tik pa
dedam afganų pabėgėliams 
humanitariniais sumetimais.’ 
Iš tikro niekam nėra paslaptis, 
kad pagalba afganų laisvės 
kovotojams plaukia per Pakis
taną. Paskutiniu laiku pradė
tas sovietų ir afganų kariuo
menės telkimas Pakistano pa
sienyje parodo Gorbačiovo grą- 
sinimo rimtumą, bet Zia ne
išsigando. Jis samprotauja, 
kad pirmiausia sovietai turėtų 
susitvarkyti su pačiu Afganis
tanu. Tam jiems reikia bent 
250,000 kariuomenės, o kol 
kas jie ten turi tik pusę to. So
vietams užtruko 10 metų iki 
jie nuo vakarinių Afganistano 
sienų pasistūmėjo iki rytinių. 
Už tat Zia Afganistano pasie
nyje laiko tik 4 savo nepilnas 
divizijas, o 11 pilnų ir geriau 
ginkluotų - Indijos pasienyje. 
Nors Pakistane yra apie tris 
milijonus afganų pabėgėlių, 
jie nesudaro didelės naštos Pa- 
kistanui. Per paskutinius pen
kis metus Pakistanas iš JAV 
gavo 3.2 bilijonus dolerių pa
ramos. Šiais metais tam tiks-

Viešėdami Chicagoje aplankykite DAD AMA
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — 1

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkas J. Mažeika

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

Kainos i« m o s — Pasirinkimas didelis
APSILANKĖ — ĮSITIKINSITE.

Skaičiau kad pradėjęs prezidentauti Reaganas įsakė 
visokius memorandumus apriboti tik vienu puslapiu. Tai 
atsiminiau pradėjęs skaityti Bendruomenės visuomeninių 
reikalų tarybos š. m. gegužės 1 d. memorandumą Kon
greso nariams. Vien tik lydintis raštas, pasirašytas Jono 
Urbono, yra 3 psl., o visas memorandumas — 30 Tie žo
džiai nėra nei priekaištas, nei kritika, o tik pasidalinimas 
mintimis tą memorandumą perskaičius.

Juo prašoma pravest OSI veiklos tardymą (oversight 
hearing). Net, jei memorandumas būtų trumpesnis, sun
ku patikėti, kad Kongreso nariai rastų laiko jį perskai
tyti, o tuo labiau patenkinti. Mat, po triukšmo dėl Rea
gano apsilankymo Bitburgo kapinėse, sunku bus surasti 
bent vieną kongresmaną, kuris drįstų tokį klausimą kelti. 
Juo labiau, kad neturime nė vieno kongresmano, kurio 
rinkiminėje apylinkėje pabaltiečiai sudarytų daugiau ar 
mažiau lemiamą gyventojų dalį.

Trumpai — memorandume iškeliama, kad OSI, įkurta 
1979 m. rudenį susekti imigrantų tarpe esamus žydų ir 
kitų tautų persekiotojus, tuojau susirišo su sovietais, 
prašydami jų talkos. Tie maloniai sutiko, nes tai patar
nauja jų politiniams tikslams — geruoju ar bloguoju pri
versti išeiviją tarnauti jų interesams. Nors memorandu
me to nėra paminėta, galima lengvai įsivaizduoti, kad du 
asmenys ėjo panašias pareigas nacių okupacijos metu. 
Vienas jų lankosi Lietuvoje ir traukia giesmę okupan
tams Gimt. Krašte, ir .. . tuo būdu išsisaugo nuo nepa
lankių duomenų pristatymo OSI. Tuo tarpu kitas susi
laukia apkaltinimo iš sovietų, kurie patys kolaborantams 
su naciais paskelbė amnestiją jau 1955 metais.

žinoma OSI aiškina, kad ji turi reikalo su teismo 
organais, visai nežinodama ar nuduodama nežinantį, kad 
šiuo atveju tikrai tie organai vykdo KGB politiką, netu
rinčią nieko bendro su teisingumu.

Kaip naivūs yra OSI veikėjai, memorandumo auto
riams padeda įrodyti buv. OSI viršininko Ryan knyga 
Quiet Neighbors ir nesenų perbėgėlių parodymai.

Galima prileisti, kad OSI, net tai suprasdama, toliau 
laikysis savo praktikos, nes jos labai dažnai besikeičian
tiems pareigūnams svarbu pateisinti savo neįmanomą už
davinį: po 40 metų susekti nusikaltimus, padarytus visai 
jiems nepažįstamoje teritorijoje ir sąlygose! Ir jei taip, 
ar kiti galės tai įžiūrėti? Juk dauguma amerikiečių pa
žiūros į sovietus yra nepaprastai naivios. Tik atsimin
kime kandidatų į prezidentus priešrinkimines keliones į 
Maskvą, kaip į Šiluvos atlaidus.

Tema labai plati. Neapsižiūrėjau, kad pats pradėjau 
rašyti antrą puslapį. Kaip ten toliau būtų, uždavinio sun
kumas neturėtų baidyti.. Lašas po lašo ir akmenį prakala.

(vm)

lui JAV duos 250 milijonus ir 
tiek pat Saudi Arabija ir Kini
ja. Tik maža to dalis atitenka 
tikriems sukilėliams Afganis
tane, didesnė dalis lieka Pa
kistane.

bet dabar, sakoma, apie
3,000 jų vėl grįžo į savo 
tėvynę.

• ••

Po kelių mėnesių neveikios 
Nikaragvos ‘contras’ vėl pra
dėjo skverbtis į savo krašto 
teritoriją iš Hondūro, tačiau šį 
kartą juos pasitinka stipres
nės vyriausybės jėgos. Iki šiol 
‘contras’ nepajėgė ilgesniam 
laikui užimti kokios nors vieto
vės, tačiau jų veikla padarė 
apie 150 milijonų dolerių nuos
tolių ir privertė vyriausybę iš 
pasienio sričių iškelti apie 
50,000 žmonių j krašto vidurį. 
Balandžio pradžioje, kongre
sui sustabdžius pagalbą, ‘con
tras’ pasitraukė į Hondūrą,

REGISTERED NURSES
Cvmberkmd. A Browns Schooli 
Hosprtoi. h o new privately owned 84 
bed focHrty located in fhe sunbeH of 
Virpinta. in rvrol New Kent county op- 
prOMtmatefy halfway between Rich 
mond and Wilham$burg Our vn«que 
pahent populatton oHert choflengmg 
nvrung posfhons for fhoie peofer 
sionalt intereited m PedtotrKi, 
Piychtafric, or rehabtfrtation nurimę 
Innovahve progrormag <s on integrai 
part of treatment for chddren and 
adote Kenti wilh Conomrtont medical 
and Piychiatnc diognosts mcludmp the 
heod-mfured pohent Cumberland of- 
fer$ on attroctive ioiory and benefit 
pockope melodinę medical dentol. 
lite, lonę ond chort ferm duabrlity at 
we!1 <m other benefit options leterview 
eapentes ore paid by the Hosprtal ond 
reto<at»on mmtonce n ovoilable Ior 
ųvoMied employeei
Intereited opplKanti should 
respond to- Kotby Doetrhot, Director 
of CI m k oi Servtcei, PO 8ox ISO New 
Kent. VA 23124

Tol l-Free 1-800*368*3472.
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SPAUDA MUSIĮ GYVYBES VANDUO

ŽMOGAUS TEISIŲ KONFERENCIJA...

Lietuviškoji spauda yra 
mūsų kultūrinio-visuomeni- 
nio gyvenimo veidrodis. Jo
je, kaip fotografijoje gali 
atsispindėti tikrovė. Tačiau, 
kaip fotografiją galima re
tušuoti ir pagražinti arba 
iškreipti, taip ir spausdin
tam žodyje pasireiškia sub
jektyvumas. Tas natūralu, 
ir suprantama, jei subjek
tyviai rašydami sąmonin
gai neslepiame, o ieškome 
ir stengiamės pavaizduoti 
įvykius ir žmones taip, kaip 
matome, o ne taip kaip juos 
norime matyti.

Mūsų spauda skiriasi nuo 
amerikietiškos, o dar la
biau nuo sovietinės. Pasta
roji sąmoningai užgniaužia 
jiems nepalankią tiesą ir 
viską rodo partijos apara- 
čikų nuspalvintam veidro
dyje. Amerikietiškoji spau
da ieško tiesos ir mums 
dažnai atrodo, kad ji per 
daug kritikuoja savo vy
riausybę ar kongresą, o ne
mato ar nenori matyti so
vietų daromų skriaudų pa
vergtiesiems. Vardan ta? 
riamo sugyvenimo nemato 
sovietų kėslų, o visaip kri
tikuoja valdžios pastangas 
tikram nusiginklavimui ir 
pasaulinei taikai atsiekti. 
Mums lietuviams labai 
skaudu, kad amerikietiško
ji spauda nekelia OSI daro
mos skriaudos pabalti e- 
čiams ir kitiems Rytų Eu
ropos žmonėms. Amerikie
čių spauda žino, bet tyli 
apie OSI pareigūnų kolabo
ravimą su sovietine KGB.

Lietuviškoji spauda ne
turi samdomų korespon- 
dentų-žurnalistų. Net jos 
redaktoriai ubago skatiku 
apmokami už tokį sunkų, 
nedėkingą ir atsakomingą 
darbą. Redaktoriai veik iš
imtinai pasikliauna savano
riška, neapmokama ir mė
gėjiška korė spondencija. 
Retai vienas-kitas rimtes
nis straipsnis prisiunčia
mas iš šalies. Visi nori, kad 
jų korespondencijos, straip
sniai ir fotografijos būtų 
kuo greičiau atspausdinti, 
kad nė vienas žodis nebū
tų išbrauktas ar pataisytas, 
kad visos tų pačių veikėjų 
nuotraukos būtų įdėtos jei 

ne pirmame, tai jau labai 
"svarbiame” puslapyje. Ne
galima kaltinti ir korespon
dentų bei fotografų, nes to 
iš jų reikalauja "veikėjai”, 
kurie norėtų, kad jų veidai 
šviestų jei ne visuose laik
raščio puslapiuose, tai kiek
vienam numeryje bent po 
vieną.

Šie konkretūs pavyzdžiai 
atskleidžia tik dalį lietuviš
kos spaudos sunkumų. 
Spaudos, kurios svarbą mes 
gerai žinome, bet kurią, de
ja, per mažai remiame, o 
dar mažiau jai padedame 
savo objektyvia korespon
dencija rašiniais ir įdomiom 
bei aktualiam nuotraukom.

Spauda galėtų dar dau
giau prisidėti prie mūsų 
kultūrinio-visuomeninio gy
venimo lygio pakėlimo, jei
gu mes būtume atlaidesni 
pozityviai kritikai. Tiesa, 
kad veik visas lietuviškas 
darbas atliekamas savano
riškai ir be atlyginimo. Ta
čiau nepažabotos veikėjų 
ambicijos, kitų žeminimas 
ir apkalbinėjimas, bei ten
dencingų gandų skleidimas 
yra netoleruotini mūsų vie
šo gyvenimo vairuotojų tar
pe. Tie reiškiniai turėtų bū
ti spaudoje keliami. Mums 
neturėtų užtekti, kad atsi
randa savanorių, kurie nori 
būti vadais. Mes ir mūsų 
spauda turi reikalauti iš į 
vadovaujančius postus pre
tenduojančių asmenų ne tik 
darbštumo, bet taip pat su
gebėjimo kūrybiškai galvo
ti, norėti ir sugebėti susi
kalbėti ir dirbti su ki
taip galvojančiais asmeni
mis - organizacijomis. Rei
kia, kad jie toleruotų ir 
skatintų konstruktyvią kri
tiką spaudoje, nes tik joje 
išryškėja tiesa ir pažanga.

Atvira, nuoširdi ir kon
struktyvi savikritika apva
lytų mūsų visuomeninį gy
venimą nuo menkavertiš
kumo ir tuščios savigarbos 
bei panegyrikos reikalau
jančių asmenų. Tuomet bū
tų lengviau koresponden
tams, fotografams ir mū
sų laikraščių redaktoriams, 
kurie visi užsitarnauja mū
sų pagalbos ir pagarbos.

Dr. Antanas Butkus

(Atkelta iš 1 psl.) 
latviai ir estai. Iš Toronto at
vyko specialiu autobusu 44 lie 
tuviai, kurie 10 vai. ryto prie 
Sovietų Sąjungos rūmų įsijun
gė i demonstrantų eiles. Apie 
300 lietuvių, latvių, estų - ku
rių eiles papildė Lenkijos, 
Vengrijos, Čekoslovakijos, Ru 
munijos, Afganistano ir Etio
pijos tautų atstovai - su tau
tinėmis vėliavomis, plakatais 
ir transparentais, reikalaujan
čiais laisvės pavergtiems kraš
tams ir politiniams kaliniams, 
porą valandų demonstravo 
prie Sovietų ambasados niūrių 
rūmų, kurių langai buvo už
dengti pilkomis užuolaidomis. 
Viena moteris bandė prisira- 
kinti prie ambasados geležinės 
tvoros, bet policija neleido. 
Kanadiečių spaudos ir televizi 
jos reporteriai fotografavo, fil
mavo ir kalbėjosi su demons
trantais. Iš New Yorko buvo 
atvykusi sąžinės kankinė latvė 
Elena Celmine, kuri penkis 
metus kentėjo sovietų kalėji
muose ir koncentracijos lage
riuose. Ji, kaip gyva liudinin
kė kenčiančių kalinių, pateikė 
konkrečiu informacijų spau
dos ir televizijos reporteriams. 
Ji nepagailėjo aštrių šūkių so
vietų ambasadai.

Pabaltiečių demonstracijos 
buvo tęsiamos 2 vai. p.p. prie 
Kanados žuvusiems kariams 
didingo paminklo, netoli vyks
tančios Helsinkio konferenci
jos. Aikštėje prie konferenci
jos salės plevėsavo Helsinkio 
aktą pasirašiusių 35 valstybių 
vėliavos, prie kurių bandė pri 
sijungti lietuvių, latvių ir estų 
vėliavos, tačiau jų nešėjas - 
moteris sustabdė,sargybiniai. 
Jos sustojo gatvėje ir, atsirė
musios i tvorelę, aukštai iškė- 
lusios plazdančias tautines vė
liavas dvi valandas protestavo 
dėl padarytos skriaudos. Tai 
pastebėjo spaudos ir televizijos 
reporteriai, kurie fotografavo, 
filmavo ir įrašė pasikalbėji
mus. Tos pačios dienos vaka
rinėse žiniose per daugeli Ka
nados televizijos stočių buvo 
parodytos demonstracijos.

Lietuvos reikalams Ottawo- 
je atstovauja Kanados Lietu
vių Bendruomenės krašto val
dyba, kuriai talkina Vlikas ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruome

(19-21)

Lietuvių Federalinė Kredito Unija
CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSBURG

\7 J/\/ AKTYVAI 30,000,000 DOLERIU

KASOS VALANOOS: TAUPYMO CERTIFIKATAI

MAROUETTE PARKE 
2615 West 71st St. 
Chicago, IL 60629 
312-737-2110

Savaitės dienomis:
10:00-6:00

Ketvirtadieniais 
iki 7:00

Šeštadieniais: 
9:00-2:00

CICERO
1445 So. 50th Avė. 
Cicero, IL 60650 
312-656-2201

Antr. 9:00-12:00 
Ketv. 3:00- 6:00 
SeŠt. 9:00-12:00

New York tel.: 
718-441-6799

St. Petersburg: 
813-367-6304

S----------------

SUMA TERMINAS KURSAS

$500

-19,999

3 mėn.
6 mėn.
1 metų,
2 metų,
3 metų.

9.30%
9.30%
9.75%

10.25%
10.40%

$20,000

-49,999

3 mėn.
6 mėn.
1 metų
2 metą
3 metą

9.50%
9.50%
9.85% 

10.35% 
10.50%

$50,000 ir daugiau - pagal susitarimą,

IRA - 10.0% (metinis prieaugis 10.92%)

TAUPOMOJI SĄSKAITA - 7.0% 
(metinis prieaugis 7.25%)

SKOLINA tik savo-nariams žemesniais 
nuošimčiais ir geresnėmis sąlygomis.

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI $100,000 
APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

nės valdyba. Pavergtų tautų 
grupės komitetas Kanadoje 
yra išnuomavęs patalpas ‘Cha- 
teau Laurier’ viešbutyje, arti 
vykstančios konferencijos salės. 
Kai kiti torontiškiai apžiūrinė
jo Kanados parlamento rūmus 
šio reportažo autorius, išvykos 
vadovas St. Jokūbaitis ir fo
tografas St. Dabkus nuvyko 
susipažinti su pavergtų tautų 
informacijos centru minėtame 
viešbutyje. Čia radome KLB 
krašto valdybos vicepirm. J. 
Kuraitę-Lasienę ir narį inž. J. 
Danį, kurie mus supažindino 
su šia svarbia įstaiga. Čia vei
kia 7 tautybių informaciniai 
skyriai: lietuvių, latvių, estų, 
ukrainiečių, lenkų, vengrų ir 
čekoslovakų. Jie seka konfe
rencijos eigą, dalina atitinka
mą informacinę literatūrą 
apie žmogaus teisių pažeidi
mus Sovietų Sąjungoje ir jos 
okupuotuose kraštuose, palai
ko ryšius su media, kurių at
stovai apsilanko, diskutuoja ir 
informuoja kanadiečius.

J konferencijos posėdžius 
nei media, nei visuomenė neį- 
sileidžiama. Sis tas sužinoma 
apie konferencijos diskusijas iš 
Vakarų delegatų, kurie pada
ro trumpus pranešimus po įvy
kusių posėdžių. Konferencija 
vyksta nepasitikėjimo ir nesu
tarimo atmosferoje. Jei susi
rinkę žmogaus teisių ekspertai 
negalėjo susitarti dėl darbo
tvarkės, tai ką jau kalbėti apie 
konkrečius nutarimus žmo
gaus teisėms apsaugoti komu
nistiniuose kraštuose. Mano
ma, kad Rytai ir Vakarai žmo 
gaus teisių priežiūros reikalais 
niekad negalės sutarti, nes 
toks sutarimas ir jo vykdymas 
pradėtų griauti Sovietų impe
rijos pagrindus.

ENVELOPE
MACHINE ADJUSTERS

Rbbidlv 9rowins envelope compary 
locafed In a beautlful Centrai Penn- 
svlvania community 1$ looking for 
adiuilers wlth S-10 yr» experlence 
on R A-RH-HD machines.
This is a ground floor opportunity 
wlth excellenl chances for ad- 
vancement. Supervisory posIHons 
are available to oualifled individ
uali. Good salary s benefits. No 
phone inguiries please. Send re
sume lo;

Phil Sukenlk 
Human Resource Manager 

North American Communicaflon 
POBox39 

Duncansville, Pa 16435 
An Eaual Ooptv Emplover

ŽIŪRONĄ
ABEJINGUMAS, ar 

‘meškos’ patarnavimas, 
kai nirštama viduje ar tar
pusavyje, o viešumoje man 
dagiai paplojama, paly
dint tai siauru šypsniu ir ne 
tikru komplimentu?

Nėra jokios abejonės, 
kad LB Kultūros Tarybos 
premijų įteikimo šventei 
Clevelande buvo kruopš
čiai ruošiamasi, dedamos 
visos pastangos jos pasise
kimui. Dalinai tai buvo 
atsiekta, nes salė tikrai 
nebuvo tuščiai ( ... nors 
vicepirm. kvietimo spau
doje ‘mandrapypkinis’ krei 
pinys ne vieną rimtai gun
dė geriau likti namuose...)

Jei visuomenė įvertino 
KT pirmininkės pastan
gas savo atsilankymu ren
ginyje, tai gavosi priešin
gas įspūdis sekant progra
mą. Laureatai dingo tarp 
‘svečių’ (VIPI) scenoje. Gi 
jų svarbiausias, $3000 pre
mijos laimėtojas, net nema
tė reikalo atvykti jos at
siimti ... Esąs ‘nerangus’ 
kelionėms ... (Apgailestau
tina, be jokio užmetimol, 
kad rimtų priežasčių pasė
koje ne visi laureatai galė
jo dalyvauti.) Nebuvo la
bai juokingas ir *... kairės 
akies mirktelėjimas nuo al
toriaus ...’ Čia jau turbūt 
reakcija tų ‘atsilikėlių’, ku
riems šis-tas tebėra nelie
čiama, kurie dar tebetiki, 
kad visa kam yra laikas ir 
vieta ...

Galutiną tašką dėjo so
listė savo laisva(?) laikyse
na, bei ne visai tvarkinga 
išvaizda scenq'e. Dešimt
metį atidainavusią - norė
tųsi matyti jau nebe ‘žaliū
kės’ mergičkutės lygyje. 
Muzikalinį vertinimą pali
kus ekspertams - ir eilinis 
žiūrovas-klausytqas gali 
tikėtis respekto, prideran
čio rimtam koncertui, jei 
programa buvo pristatyta 
kaipo tokia.

Ir kyla klausimas, ar 
mes jau taip toli įvažiavo
me ‘jaunystės’ kulte, kad 
net augančių metų srovėje 
ją ‘tebesaugodami’ bijome 
net ir minimalinius reika
lavimus statyti? O gal tik
tai ‘savųjų’ tarpe ‘išrinktie
siems’ nėra reikalo steng
tis, ar pasitempti, kai jau
čiasi žiūri žemyn iš Olim
po viršūnių?...

Gal iš tikro mums, eili
niams mirtingiesiems, te
reikia išversti kišenes?...

Ego

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS pras
me kreiptis | ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St„ 
Wilfowick, Ohio 44094. TeL 
943-0910.
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Kai maskoliai atnešė Lietuvai vergiją

Birželio 15-toji
Atsikėliau prieš 7 vai. ry

to ir klausiausi užsienio ra
dijo žinias. Vokiečių radi
jas daugiausia grojo kariš
kus maršus ir kalbėjo, kad 
vokiečiai žygiuoja pirmyn; 
Stockholmo radijas sakė, 
kad vokiečiai užėmė Pary
žių ir koks tai jų karinis 
dalinys iškilmingu maršu 
žygiavo pro Prancūzijos 
"Pergalės Vartus”. Ryga 
skelbė vien tik vidaus rei
kalus. Prieš 8 vai. ryto — 
nuvykau prokuratūron, no
rėjau anksčiau atlikti bė
gamąjį darbą. Latvių teisi
ninkai buvo pakvietę lietu

Mielam prieteliui

A. A.

VLADUI DAUTUI

mirus, skausmo prislėgtą žmoną JADVYGĄ, 

jos šeimą bei artimuosius giliai užjaučiame 

ir kartu liūdime.

Apolina ir Linas 
Staškūnai 

Danutė ir Rapolas
V a 1 o d k a i 

Stefa ir Jonas
G a r 1 a 1

vių teisininkus tą dieną at
vykti į Daugpilį ir svarsty
ti bendrus teisinius klausi
mus. Aš buvau įtrauktas j 
važiuojančių sąstatą. Pa
skambinau į Vilniaus pro
kuratūrą Bražinskui, tikslu 
suderinti į Daugpilį atvyki
mo laiką. Atsiliepė prok. 
pad. I. Navickas. Pastarasai 
man paaiškino, kad tos die
nos anksti rytą Nočios ruo
že didokas bolševikų dalinys 
peržengė "sieną” ir, įsiver
žęs į sargybos būstinę, nu
žudė pasienio policininką A. 
Barauską. Navickas dar pa
sakė, kad prok. Bražinskas, 
drauge su Apskrities vir

K Domeika
šininku nuvyko pas bolševi
kų bazės vadovus aiškinti 
šį įvykį. Varėnos apylinkės 
tardytojas Minkūnas irgi 
išvykęs įvykio vieton.

Pasikalbėjimo turinį tuo
jau pat pranešiau prok. 
Krikščiūnui, pad. V. Bulo
tai ir Paltanavičiui, o taip 
pat teisėjams — Vazbiui, 
Juodelei, Kavaliūnui ir ki
tiems, kurie buvo atvykę į 
Teismo Rūmus.

Toji žinia sujaudino vi
sus. Stengėmės įspėti to nu
žudymo tikslą. Vienintelė 
aplinkybė, kad bolševikų 
bazės vadovybė, sutiko 
drauge su lietuviais vykti j 
nužudymo vietą, teikė šiek 
tiek vilties, kad ir čia ga
lėjo būti koks nors nesusi
pratimas.

Be to, aš žinojau, jog 
birželio 15, 3 vai. po pietų, 
vokiečių "Kulturverband” 
ruošia Kaune, žaliajame 
Kalne, sporto šventę, į ku
rią turi atvykti vokiečių 
sportininkai iš Rytprūsių. 
Tos šventės buvimas mus 
šiek tiek apramino, nes ma
nėme, kad vokiečiai žino 
daugiau už mus. Jeigu jie 
tikėtųsi, kad bolševikai vyk
dys kokius nors karinius 
žygius, būtų atšaukę tą 
šventę.

Išėjęs iš Apygardos Teis
mo, pamačiau einantį Kul
tūros Rūmų direktorių Lat- 
vėną. Pasiveikines, jam pa
sakiau apie Barausko nužu
dymą. Latvėnas sakėsi atei
nąs iš Prezidentūros, tenai 
yra blogesnių žinių, bet ko
kios tos žinios, man nepa
aiškino.

Apie 11:30 vai. Teisingu
mo ministerija, kaip buvo 
sutarta, atsiuntė prie Apy
gardos Teismo savo auto
mobilį. Tikėdami, kad visi 
"nesusipratimai” su bolše
vikais bus išrišti gera pras
me, sėdome į automobilį ir 
išvažiavom Daugpilin. Va
žiavau aš, prok. pad. Kry- 
geris, Tribunolo teisėjas 
Staškevičius ir dar du tei
sėjai, kurių pavardžių ne
prisimenu.

Apie 4 vai. po pietų at
važiavom į Smėlynės perei
namąjį punktą, čia sužino
jom, kad bolševikai yra 
įteikę ultimatumą ir tas ul
timatumas priimtas. Dabar 
visais keliais į Lietuvą žy
giuoja bolševikų kariuome
nė. Pasiteiravus latvių per
einamajame punkte^, buvo- 
paaiškinta, kad latviai nėra 
gavę jokio ultimatumo. To
ji žinia lyg perkūnas pri
trenkė mus visus. Nieko ne
laukdami tuojau pat nuta
rėm grįžti į Kauną. Kelio
nė "atgal” nebuvo linksma, 
automobily viešpatavo tyla. 
Visi buvom paskendę min
tyse — apie neišvengiamą 
vergiją, kurios pančiai pa
lies visą kraštą. Visa Eu
ropa buvo paskendusi karo 
liepsnose, todėl sunku pra

matyti ir įsivaizduoti, ar 
kada galėsim nusikratyti 
vykstančios okupacijos.

Pasiekus Uteną, pamatėm 
nedidelius bolševikų motori
zuotus dalinius, kurie iš 
Utenos miesto važiavo į 
plentą ir suko Kauno link. 
Mes nesustodami važiavom 
toliau. Taip važiuodami pra
lenkėme kelius bolševikų 
karinius dalinius. Atvažia
vę į Ukmergę, sustojome 
klube, kur radome pažįsta
mus pareigūnus. Jų tarpe 
radau savo gerą bičiulį 
prokuroro pad. M. Vambu- 
tą. Jie mus informavo apie 
dienos įvykius. Pirmiausia 
nurodė, kad tos dienos 12 
vai. TASS iš Maskvos pra
nešė, kad lietuviai fašistai 
Nočios rajone išprovakavo 
kraujo praliejimą. Iš to vie
no galima buvo suprasti, 
kad bolševikai sąmoningai 
nužudė pasienietį Baraus
ką. Panašiai jie elgėsi ir 
su suomiais. Po tariamo 
"apšaudymo”, b o 1 ševikai 
pradėjo karo veiksmus prieš 
suomius.

Vambutas ir kiti ukmer
giškiai buvo įsitikinę, kad 
bolševikai ateina vien tik 
tuo tikslu, kad užgrobus 
kraštą ir jį užvaldyti. Vam
butas įkalbinėjo mane, kad 
jei dar galima, išvažiuoti 
Vokietijon ir iš tenai steng
tis padėti krašte pasiliku- 
siems. Visų buvo nuomonės, 
kad tik vokiečiai gali sulai
kyti ir išvaryti bolševikus.

Iš Ukmergės važiavom 
toliau. 'Pakelyje pralenkė
me dar kelius motorizuotus 
bolševikų dalinius. Be to, 
važiuojant iš Ukmergės, pa
matėm jau iškeltas raudo
nas vėliavas, o prie vienos 
aplužusios trobeles buvo iš
tiesta didžiausia raudona 
vėliava. Tas rodė, kad ko
munistinis gaivalas iš anks
to buvo paruoštas kaip su
tikti bolševikus.

Apie 9 vai. vakaro pasie
kėm Kauną. Ten, kur Sava
norių prospektas įsilieja į 
Laisvės Alėją šaligatviai 
buvo pilni žmonių, daugu
ma jų, lyg laidotuvėse, ty
liai žiūrėjo kas vyksta, bet 
buvo ir tokių, didžiumoj žy
dų tautybės, kurie rusų kal
ba rėkė, sveikindami atva
žiuojančius bolševikų ka
rius ir mėtė jiems gėles. 
Prie Apygardos Teismo at
sisveikinom ir vykom savo 
keliais laukti, ką atneš ry
tojus.

Nors jau buvo vėlokas 
laikas, Laisvės Alėja tebe
važiavo "klegėjo” bolševi
kų tankai, o šaligatviuose 
tebestovinėjo apstulbę kau
niečiai, kurių ne vienas 
šluostėsi skruostais riedan
čias ašaras. Ir dabar, be
veik 45 metams praslinkus, 
tie vaizdai primena liūd- 
niausį mano pergyvenimą.

Buvau pažįstamas su šve
dų atstovu — Westring ir 
sekretorium — Aoke Skan- 
se. Pastarasai buvo vedęs 
lietuvaitę. Tą pat vakarą- 
naktį norėjau sužinot kaip 
"neutralieji "žiūri ir verti-

Kdbos vargai
T. Klyga

Kai jau įsikandam kurią 
kalbos ydą, tai taip pamėgs- 
tam, kad kišam visur j akis 
įkyrėdami, lyg koks grožio 
perlas ta dėmė, kartojama 
kone kas puslapis. Dorą 
skaitytoją papiktina, o jau
nimas ima netikėti, kad to
kia "gražiausia, pagarbinta 
lietuvių kalba”! Niekam ne
patinka sunki ir neaiški 
mintis, kai žodžiai ne vietoj 
sumėtyti, sakinys visai su
gadintas.

Pvz tokia "epidemija” 
mūsų spaudoj įkerojo: sun
kumai! Lyg angliškas 
Okei!, visur kišamas, žino- 
kim, priesaga -urnas nuro
do tik ypatybę, o ne patį 
daiktą ar dalyką, kaip štai: 
kas per dienos žydrumas! 
koks tos žuvies sūrumas 1 
čia gana aišku, kad negali*- 
ma "turėti” žydrumą ar sū
rumą, kai kalbam apie die
ną arba žuvį.

Ogi spaudoj (ne tik eili
nėj, bet ir žurnaluose, kul
tūriniame priede) nuolat 
skaitom: "susidūrėm su ne
mažu sunkumu”, "operos 
rengėjai susilaukė nemažų 
sunkumų", "šventės ruošos 
sunkumai buvo nugalėti” ir 
t.t.

Argi tiktų tarti: "valgant 
dešrą susidurta su sūru
mu”? Arba: "koncertas 
praėjo su gražumu” (gra
žiai) ?

Taip anuos ir panašius 
sakinius pasitaisykim tiks
liau ir sklandžiau: mums 
buvo sunkoka (buvo kliū
čių, nepatogu) ... rengė
jam būta kliūčių . . . šventė 
praėjo sėkmingai (pavyko, 
pasisekė),

šiai ydai yra vaistai: to 
"sunkumo” visai nebeminė
ti daugiau! (jis telieka apie 
daiktų svorį kalbant) ; ant
ra, iš viso venkim priesagų 
-urnas, nes tie žodžiai vis 
mums įlenda, kur nereikia. 
Pvz. nėra tikslu sakyti: 
darbą atlikau su malonumu 
(mielai, maloniai) ; arba: 
pasiuvo švarką su gražumu 
(gražiai) ; jie išsiskyrė su 
piktumu (jie piktuoju išsi
skyrė). Tad meskim nelem
tą sunkumą savo kalboj.

na susidariusią padėtį. Man 
pačiam vykti pas juos, kaip 
galvojau, buvo jau nesau
gu, nes prie svetimų atsto
vybių slankiojo neaiškios 
rūšies asmenys. Prašiau 
vieną pažįstamą studentę, 
kuri gyveno netoli West- 
ring, perduoti jam mano
prašomus klausimus.

Iš pažįstamų sužinojau, 
kad į Kauną atskrido Mask
vos įgaliotinis — Dekanazo- 
vas, kuris esąs įgaliotas 
"patarti" kokia vyriausybė 
turi būti sudaryta. Patsai 
ministrų pirmininkas Mer
kys nuvyko į aerodromą su
tikti jį. ;

(Bus daugiau)
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Premijuotosios Vytauto Alanto
HOVeloS Kazimieras Barenas

”Dirvos” konkursuose 
premijuotą s i a s Vytauto 
Alanto noveles būsiu skai
tęs, be abejo, visas, kai jos, 
vos tik komisijos atrinktos 
ir apdovanotos, būdavo at
spausdinamos savaitrašty
je, taigi dar, taip sakant, 
šiltos, šitaip perskaitai vie
ną, o po metų ar gal ir dve
jų vėl kitą, ir nesusidarai 
vieningo įsūpdžio, kaip tas 
konkursinis Alantas visas 
atrodo, ar tarp tų kūrinių 
yra koks vienijantis siūlas 
ar bruožas, kuris lydi juos 
visus ir būdingas gal tegu 
ir ne visai šio rašytojo kū
rybai, tegu ir vien tik toms 
kitus autorius nuvaržiu- 
sioms novelėms.

Dabar jau kas kita, kai 
"Vilties” leidykla 1984 m. 
išleido jas vienoj knygoj, 
pavadintoj Gelmių balsai 
(238 puslapiai, kieti virše
liai, aplankas D. šeputaitės- 
Jurgutienės, V. Alanto por
tretas — B. Macutkevi- 
čiaus, kaina 10 dol.), net 
šešias "Dirvos” konkursus 
laimėjusias noveles. Dabar 
jau matyti, kas jas visas 
vienija ir kas rašytojui rū
pėjo kuriant jas.

Tasai siūlas, kuris apjun
gia jas visas, yra, sakyčiau, 
moterys ir vis ne bet ko
kios. Joms pavaizduoti 
skirti visi čia sudėtieji kū
riniai. Tos moterys sava
rankiškos, stiprios, dažniau
siai laiminčios, kai kam 
nors ryžtasi, o kai kurios ir 
pralaiminčios, kai jų sieki
mams kelią pastoja nenuga
limos kliūtys ar kai jų nu
sistatymai ir siekimai būna 
nesuderinami su gyvenimo 
linkme. Vytauto Alanto tos 

VYTAUTAS ALANTAS šeimoje. Iš kairės jaunesnysis sūnus Ginas, anūkė Laura, Vytau
tas Alantas su žmona Irena ir vyresnysis sūnus Algis.

novelės bus tikras akibrokš
tas ir kai kurių kritikų įsi
kaltai senamadei idėjai, 
kad vyrų-moterų santykiuo
se lemiamas vaidmuo pa
prastai tenka vyrui. Kai 
mūsų protėviai dar kuokom 
ginkluoti vaikščiodavo, ta
da gal ir vyrai pirmavo. 
Dabartiniais laikais prie
vartautojai taip pat daž
niausiai yra vyrai, ne mo
terys ... šiose novelėse mo
terų pirmaujantis vaidmuo 
neabejotinas ir nepaneigia
mas. Šiose novelėse jos, ži
noma, ir sudėtingos, ne vie
nu kitu brūkštelėjimu cha
rakterizuotos, o leidžiant 
joms padoriau pasireikšti 
ir atsiverti. Kai kurių nove
lių apimtis juk yra 40-50 
puslapių, ir jeigu ne tradi
ciškai noveliškos nelauktos 
netikėtos pabaigos, galėtum 
tuos kūrinius ir apysakomis 
pavadinti vien dėl to pusla
pių skaičiaus.

Aišku, veikėjauja ir vy
rai, kurie vienais atvejais 
nepajėgia atsispirti prieš 
moters charakterio tvirtu
mą, kitais prieš jos logiką, 
atkaklumą ar moteriškąjį 
patrauklumą.

Turbūt pati ryškiausia 
moters laimėjimų drama 
vaizduoja novelėje "Viskas 
galėjo ir kitaip susiklosty
ti”. Kai kpt. Gabriūnas ko
vojo rytų fronte, dėl jo gra
žiosios žmonelės Aušros 
varžėsi visokiomis gėrybė-, 
mis apsikrovęs policijos val
dininkas Rakutis ir agro-. 
nomas Adomonis. Pati Auš
ra buvo linkusi į Adomonį: 
Meilės intrigos su anonimi
niais laiškais ir net atenta
tu prieš Adomonį taip susi

painioja, kad gal ir dėl to 
Gabriūnas fronte nebesisau- 
go kulkų ir žūsta. Laisva 
pasirinkti, Aušra iš Vil
niaus ir Lietuvos vis dėlto 
išvažiuoja su Rakučiu, nes 
Adomonis ir pinigų neturi 
ir, bandydamas tą mylimą
ją, paskelbia jai mitą, kad 
gal po atentato ir kojos ne
teksiąs. Adomonis nešiojasi 
neapykantą ilgus metus ne 
tik Aušrai, bet ir visoms 
moterims. Tačiau tos mo
ters patrauklumą, o gal ir 
Adomonio visišką ištižimą 
liudytų novelės pabaiga. 
Kai Rakučiui darbe nutrau
kiama ranka, Aušra su 
trim vaikais atbėga pas 
Adomonį, kuris ir veda ją. 
še tau tasai moters stipru
mas!

Stipri ir "Ūgly Lithua
nian" Ieva Sereikienė, nuo
lat žeminanti jokių aukšty
bių nepasiekusį savo vyrą 
ir reikalaujanti, kad jis su
tvarkytų dukterį Kunigun
dą, kuri susitikinėja su 
šaltkalvio mokslus einančiu 
vaikinu ir ruošiasi su juo 
sukurti šeimą. Per prastas 
jai atrodo toks žentas. Se
reikienė pati išveja tą vai
kiną, bet tos moters intri
gos nueina niekais. Net ir 
duktė dingsta iš namų, ir 
skaitytojas vėl nustebina
mas, kai Sereikiai gauna 
dukters laiškelį ir fotogra
fiją: Kunigunda stovi su 
savo vyru, juoduku pasto
rium, ir laiko ant rankų 
juodą sūnelį.

Ieva Sereikienė, žinoma, 
nupiešta atviriau už aną 
Aušrą Gabriūnienę-Raku- 
tienę - Adomonienę. Anoji 
žymiai romantiškesnė, kaip

Vytautas Alantas — jam direktoriaujant Vilniaus Miesto 
Teatre. Portretą piešė Vilniaus dail. B. Macutkevičius.

gal ir dera meilės istorijoje, 
ir elgesiu ir pokalbiuose ne
parodo kaip reikiant ragu
čių. O Ieva — tikra kombi- 
natorė, dar viena originali 
Pikčiurnienė ar motina 
Vingienė mūsų literatūros 
neigiamų moterų galerijoje. 
Ėda ji savo vyrą kaip rei
kiant. Tiesa, ji, šiokia tokia 
bajoraitė, šiek tiek buvo 
kilstelėjusi savo vyrą Lie
tuvoje. Tačiau, Dieve, ap
saugok nuo tokių moterų!

O tasai jos niekinamasis 
Sereikia, tikras vargšas jau 
senstelėjusios Ievos namuo
se, pozityvus ir gyvenimiš
kas žmogus. Jis už dukterį 
ir jos pasirinkimą. Bet ką 
gi jis prieš tokią tuštybės 
pilną pasiutbobę padarys? 
O jo originalumas, rodos, 
labiausiai reiškiasi tuo, kad, 
su žmona pasiginčijęs ar jos 
tiradų prisiklausęs, pats 
vienas sau šūkteti: "šunba- 
jorė! Niekaprotė! Tulžienė! 
Kreivaklišė! Pikteiva!”, o 
paskaito dar ir iš užrašų 
rinktinių plūstamų žodžių: 
"Vištaprotė! Kvakna! Ne
vala! Skretena! Trėla! Kle- 
peta! Rėkia! Suoslė! Krio- 
ka! Netikša! Kyra! Skėt- 
ra! švankšlė!” Paskutinis 
jo žodis: "Akušerė!", nes 
kadaise tokia profesiją tu
rėjo ta bajoraitė Ievutė. 
Įdomus vargšas. Visas to 
niekinamojo žmogaus atpil
das, kad jis, tarytum atsi
keršydamas, giminystę su 
juodukais liudijančią foto
grafiją pamatęs, susijaudi
nusiai ir mirti norinčiai 
žmonai prasitarė; "Kam čia 
mirti, pirma anūką pa
krikštyk”. Gal Sereikis, o 
gal ir pats V. Alantas jo lū
pomis dar prideda tai pralai
mėjusiai raganai: "Matai, 

mes, lietuviai, esame labai 
dosni tauta. Danugeliui pa
saulio tautų mes davėme 
savo kraujo, štai, dabar bus 
gavę ir negrai. Tur būt, to
kia kolekcija bus pilna ...” 

Novelė "Karalaitė Gaudi- 
mantė" liudytų, kad Vytau
tas Alantas vis paieško sa
vo kūrybai siužetinio įvai
rumo. Kai kas ir šiuose kū
riniuose vyksta Lietuvoje, 
gal daugiau kas jau Ame
rikoje, kur ir paties rašyto
jo gyventa nemaža metų. 
Tačiau artima jam ir senoji 
Lietuvos praeitis. Jeigu net 
būtume neskaitę praeities 
temomis sukurtų novelių, 
kurių ne viena jau buvo at
spausdinta, tai kaip tikras 
milžinas švystelėtų prieš 
akis "Šventaragis", tas di
džiulis dviejų tomų roma
nas, kuris primygtinai pri
mintų, kad V. Alantas stip
riai domisi Lietuvos praei
timi, ieškodamas ten tau
tinių idėjų.

"Karalaitė Gaudimantė” 
— tai istorija Lietuvos di
džiojo kunigaikščio ar ka
raliaus Traidenio dukters, 
kuri politiniais sumetimais 
turėjo ištekėti už Mozūrijos 
karaliaus Boleslovo, bet po 
išleistuvių baliaus sugundė 
rikį Rainį kartu praleisti 
naktį. Tačiau toksai įvykis 
reiškia, kad z rikis neteks 
galvos, o karalaitė garbės. 
Nei karalius, nei Gaudiman- 
tės dėdės vis dėlto nepajėgė 
būti politiškai gudresni už 
tą atkaklią merginą. Ji lai
mėjo, nors jos tas mylima
sis netrukus turėjo žūti.

Kaip romantiška istorija, 
"Karalaitė Gaudimantė", be 
abejo, įdomi, ypač kaip mo
ters sugebėjimas suprasti 

(Nukelta į 6 psl.)
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VYTAUTO ALANTO 
NOVELĖS...

(Atkeltą iš 5 psl.) 
politines galimybes. Vyt. 
Alantas ta novele lyg ir 
teigtų, kad anuometinėje 
politikoje ne vien vyrai svė
rė, bet ir moterys, nors is
torija ir užmiršo jų vardus 
ir nuopelnus.

Likusios trys istorijos 
taip pat įdomios ir, saky
čiau, perdėm alantiškos. Jis 
mėgsta vaizduoti rašyto
jus, menininkus, kurie, ro
dos, išsiskiria iš paprastų 
mirtingųjų savo psichofizi
ne natūra.

"Gelmių balsuose” susi
tinkame su tokia tragiška 
dailininkė Napalės Vilman- 
tienės figūra. Menuose ji 
nepasiekė ypatingų aukšty
bių, kaip buvo svajojusi, ir 
pagaliau dažnas degtinės 
stiklas tarytum turi apmal
šinti nepasitenkinimą savo 
gyvenimu. Susitikusi su 
jaunystės meile, galutinai 
suirzta ir pasiskandina, 
prieš netekdama sąmonės 
jūroje pagyvendama dar 
alantiška svajone, kad "Jū
ratės gintariniuose rūmuo
se iš tikrųjų jau jos laukia 
paruošta, gėlėm iškaišyta 
menė, ir ji aiškiai pamatė, 
kaip Jūratė ir žalčių kara
lienė Eglė moja jai iš pilies 
bokšto, o tarp jų stovi pen- 
kerių metų berniukas”, tas 
pats, kuriam nebuvo leista 
gimti — abortu Natalė at
sikratė juo.

Ypač dramatiška yra 
"šachmatų partija su gilti
ne” novelės istorija. Sovie
tiniame saugume tarnaująs 
Ramotas kaltas, kad turėjo 
žūti jo žmonos brolis. Vir
šininkas Mnogojiedovas dar 
pareikalauja, kad jis sektų 
su pogrindžiu ryšį palai
kančią savo žmoną ir pra
nešinėtų jam. Visada laimė
davęs šachmatų partijas, 
Mnogojiedovas tą paskutinę 
pagaliau prakiša ir ta pro
ga gauna mirtini Ramoto 
smūgj. Atrodo, ir šįkart 
laimėjo moteris, kuri norėjo 
susigrąžinti tegu jau ir la
bai giliai įklimpusį savo vy
rą. žinoma, novelė sukirpta 
pagal patriotinio realizmo 
dėsnį. Kai kuriems skaity
tojams gal ir ne kažin kaip 
bus aišku, ar Ramoto "grį
žimas” pajėgė nuplauti jo 
išdavystes. Jis ir Mnogojie- 
dovą bus užmušęs gal ir ne 
žmonos saugumu susirūpi
nęs, o savo kailiu.

Knyga baigiama roman
tiška meilės istorija "Mėne
sienos siuita Baublio, pa- 
unksmėje”. čia ir muzikai 
atitenka nemažas vaidmuo, 
ir pasakojimai apie Dionizo 
Poškos Baublį daro povei
kį, gal ii- vasaros oras, kad 
Vasiūnas ir jaunoji Rama 
įsimyli. Net ir merginos 
motinai nebepasiseka suar
dyti tos meilės. O čia taip 
pat sprendimas priklausė 
moteriai.

Jau minėjau, kad novelių

DIRVA

Los Angeles lietuviai
Rata Šakienė

GEN. ST. RAŠTIKIO 
LAIDOTUVĖS

Gegužės 2 d. naktį, grei
tąja pagalba iš savo buto 
nuvežtas ligoninėn Los An
geles mieste, širdies smūgio 
ištiktas, sulaukęs 89 metų 
amžiaus, mirė nepriklauso
mos Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas Stasys Raš
tikis. Palaidotas gegužės 7 
dieną Los Angeles šv. Kry
žiaus kapinėse.

Generolas ir Ponia Rašti- 
kiai dėlei amžiaus naštos ir 
pasilpnėjusios sveikatos jau 
eilę metų veik nedalyvavo 
lietuviškame veikime, bet 
losangeliečių nebuvo už
miršti. Organizacijos ir pa
vieniai asmenys, kiek sąly
gos leido, juos lankydavo, 
siųsdavo sveikinimus šven
čių progomis, kviesdavo į 

apimtis nemaža. O tai lei
džia rašytojui iš visų pusių 
pažiūrėti į savo veikėjus, 
kad jų fiziniai ir dvasiniai 
paveikslai išeitų kuo pilnes
nį. Kai jis leidžia tiems ša
šo herojams kaip reikiant 
apsvarstyti kitų ir savo pa
dėtį ir ėjimus, ir dialogai 
nėra vien tik plikoki burb
telėjimai su sveikas ir su
diev, bet kartais per juos 
išryškėja dramos.

žinoma, Vytautas Alan
tas gal ir nebebūtų tikras 
Alantas, jei savo kūrinių 
veikėjams ir čia neleistų 
įsižiūrėti į Vilniaus panora
mą, tokią mielą jam ir skai
tytojui vienaip ar kitaip pa
žįstamą iš kitų jo kūrinių, 
arba jei kurio jų galvoje 
nešmėkštelėtų žalčių kara
lienė Eglė, Jūratė, karalius 
Gediminas ir kiti lietuviški 
istoriniai ar mitologiniai 
vardai. Mėgsta jis ir retes
nių žodžių pasiieškoti (štai 
kad ir tokių kaip: maina- 
vas, mutniau, nerimaila, 
amžindie, aprėpnia, atliepą, 
nuosmelkis, o to pastarojo 
net ir didysis Lietuvių kal
bos žodynas neturi, vadinas, 
rašytojas bus atsinešęs jį iš 
gyvosios Lietuvos), kurie, 
sakyčiau, praturtina ir 
šiaip pakankamai žodingus 
kūrinius. Tegu ir tie Serei- 
kio surinktieji žmonai api
būdinti keiksmažodžiai — 
tikras aruodas jų, tik semk 
visa sauja ir keikis, kai 
pyktis suima !’

Skaitytojui šioje knygo
je bus pasitarnavęs ir Ba
lys Gražulis: joje įdėtas ke
lių puslapių jo straipsnis 
apie Vytauto Alanto nove- 
listiką. "Gelmių balsai” juk 
yra jau septintoji jo nove
lių knyga, taigi nemaža, 
duoklė atiduota tam vadi
namajam mažajam prozos 
žanrui. Dėl to ir žvilgsnis 
į tą kūrybinę duoklę padės 
skaitytojui susigaudyti vi
soje jo novelistikoje.

K. Barėnas 

renginius ir minėjimus, už 
ką jie visuomet maloniai 
raštiškai padėkodavo.

žiniai pasklidus apie gen. 
Stasio Raštikio mirtį, kelio
likos organizacijų atstovai 
šeštadienio rytą susirinko 
laidotuvių eigos ir pareigų 
pasiskirstymo pasitarimui. 
Šį susirinkimą sušaukė 
Aleksandras Dabšys, arti
mas Raštikiu draugas ir 
globėjas, kuris ir apsiėmė 
būti laidotuvių organizato
rium ir vadovu.

Rožinis, į kurį susirinko 
pilnutėlė šv. Kazimiero baž
nyčia, parapijos klebonui 
kun. dr. A. Olšauskui vado
vaujant, atkalbėtas pirma
dienio vakare. Tiek rožinio 
metu, tiek ir per laidotuvių 
mišias giedojo solistai Ja
nina čekanauskienė, Rim
tautas Dabšys ir Antanas 
Polikaitis. Prie vargonų 
komp. Bronius Budriūnas. 
Į dėdės laidotuves iš San 
Francisco atvyko velionio 
sesers dukra Rasa Jukne
lytė.

Paprastai mūsų kolonijo
je yra priimta atsisveikini
mo ir užuojautos kalbas sa
kyti prie karsto kapinėse. 
Šį kartą, atsižvelgiant į silp
ną p. Raštikienės sveikatą, 
klebonui sutikus, pagrindi
nės kalbos buvo pasaky
tos bažnyčioje tuoj po roži
nio. Pirmiausia diplomati
nės tarnybos ir savo vardu 
žodį tarė gen. garbės konsu
las Vytautas Čekanauskas, 
po jo — karių vardu ramo
vėm) pirm. Z. Korius, visų ja, Marija ir Lietuvos him- 
ALTui priklausančių orga
nizacijų vardu pirm. inž. 
Antanas Mažeika ir visuo
menės vardu LB Vakarų 
Apygardos pirm. Rimtautas 
Dabšys. Visi kalbėjo santū
riai, suglaustai, rasdami 
tinkamų ir gražių žodžių 
tiek velioniui, tiek likusiems 
liūdėti, šis laidotuvių apei
gų tvarkos pakeitimas susi
rinkusiems padarė labai ge
rą įspūdį. Atsižvelgiant Į 
daugumos laidotuvių daly
vių vyresnį amžių ir silpnė
jančią sveikatą bei kapinėse 
dažniausiai labai karštai 
kepinančią saulę, reikėtų ti
kėtis, kad naujasis parapi
jos klebonas A. Olšauskas

r

Atsisveikinant su a. a. gen. S. Raštikiu. Našlė Elena Marija
Raštikienė ir giminaitė Rasa Juknelytė.

O

Ramovėnai, šauliai ir skautai įneša gen. S. Raštikio karstą 
j Šv. Kazimiero bažnyčią.

ir toliau sutiks parinktiems 
kalbėtojams leisti bažnyčio
je tarti užuojautos ir atsi
sveikinimo žodį.

Rožinio ir laidotuvių me
tu, be daugybės losangelie
čių lietuvių, dalyvavo uni
formuoti organizacijų na
riai su vėliavomis. Karstą 
nešė ramovėnai, skautai ir 
šauliai. Buvo įneštos gen. 
Raštikio atsiminimų kny
gos, kurios bus organizaci
jų pirmininkų pasirašytos 
ir padėtos lietuvių archyve 

J?hicagoje, kur lauks nepri
klausomybės atgavimo.

Garbės sargyboje pasi
keisdami stovėjo ramovė
nai, tautiniais rūbais pasi
puošusios birutietės, šau
liai ir skautai. Laidotuvių 
mišias koncelebravo parapi
jos klebonas A. Olšauskas, 
prelatas V. Bartuška ir sve
čias jėzuitų kunigas A. Sau- 
laitis. I tolimas šv. Kry
žiaus kapines karstą sekė 
sėptyniasde š i m t mašinų. 
Kapinėse apeigas atliko 
prel. V. Bartuška. Susirin
kę sugiedojo giesmę Mari

ną. Velionio našlė užpylė 
ant karsto saują, lietuviškos 
žemės, birutietės padėjo po 
rožės žiedą.

Iš kapinių daugumas grį
žo į Šv. Kazimiero parapi
jos patalpas, kur losangelie- 
tės moterys, birutiečių va
dovaujamos ir organizacijų 
paremtos, didžiąją salę pa
ruošė polaidotuviniam pa
bendravimui su velionio 
našle ir artimaisiais. Susi
rinko virš šimto žmonių. 
Čia turėjo proga išreikšti 
užuojautą p. Raštikienei ir 
šeimai, bei su velioniu su
rištus prisiminimus papa
sakoti visa eilė organizacijų 
atstovų bei pavienių asme-
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nu. Ponia Raštikienė, labai 
sujaudinta, bet tvirtu bal
su, visiems nuoširdžiai pa
dėkojo. Po kalbų, prel. V. 
Bartuškai palaiminus gėlė
mis ir žvakėmis papuoštą, 
gausiai užkandžiai ir pyra
gais apkrautą stalą, visi ga
lėjo užkąsti ir atsigaivinti. 
Po valandėlės, atsisveikinę 
su p. Raštikiene, dalyviai 
skirstėsi namo, su tinkama 
pagarba amžinybėn išlydėję 
dar vieną mūsų trumpos, 
laimingos nepriklausomybės 
simbolį — generolą Stasį 
Stasį Raštikį.

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Los Ange
les skyriaus valdyba pir
mame šios kadencijos posė
dyje, įvykusiame gegužės 5 
d. pareigomis pasiskirstė 
sekančiai: Rūta Šakienė — 
pirmininkė, Jonas Petronis 
— vicepirmininkas, Pranas 
Dovydaitis — vicepirminin
kas parengimų reikalams, 
Ramūnas Bužėnas — iždi
ninkas ir Vytautas šešto
kas — sekretorius.

Skyriaus valdyba pla
nuoja surengti šiuos rengi
nius:

Liepos 14 d. — gegužinę 
po stogu Tautiniuose Na
muose,

Rugsėjo 8 d. — Tautos 
šventės minėjimą — pietus 
Tautiniuose Namuose,

Spalio 19 d. — Dirvos ba
lių Tautiniuose Namuose,

1986 m. vasario 9 d. — 
solistės Reginos žymantai- 
tės-Peters koncertą šv. Ka
zimiero parapijos salėje.
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PREMIJŲ ŠVENTĖS
ĮSPŪDŽIAI

Aurelija BalaŠaitienė

Jau penkeri metai, kaip sėk
mingai ir energingai veikia 
JAV LB kultūros Taryba, va
dovaujama Ingridos Bublie
nės. Kasmet skirtinguose mies
tuose įvairių kultūros sričių 
darbuotojų pagerbimas ir 
apdovanojimas yra išgarsintas 
įvykis, sujudinantis visuome
nę ir iššaukiantis didelį dėme
sį. Pirmoji premijų šventė, 
įvykusi Clevelande prieš pen- 
keris metus, buvo labai įspū
dinga ne vien savo naujumu, 
bet ir laureatų asmenišku da
lyvavimu. Deja, šiais metais 
tuo pasidžiaugti negalima. 
Šeštadienio vakare Dievo Mo
tinos parapijos salėje susirinko 
tikrai didelis būrys svečių, se
kusių kvietimus ir skelbimus 
su laureatų nuotraukomis. 
Tai retas įvykis, kada į vieną 
vietą suvažiuoja nusipelnę me
nininkai, poetai, filosofai, mu
zikai ir kiti kultūros kūrėjai. J 
Tarybos kvietimą spaudoje, 
kad ateitų ir ‘kurti ir akli’, ga
lima būtų žvilgterėti su rimti
mi: kurtiems nebuvo nuosto
lio, nes nebuvo poeto Nykos- 
Nyliūno lakaus žodžio; akli 
tik būtų nematę nuolat mato
mų asmenų susibūrimo sceno
je, kurių tarpan pateko keli 
atvykę laureatai.

Ingrida Bublienė trumpu 
žodžiu, už ką jai reikia pa
reikšti padėką, šventę atidarė 
ir pakvietė Tėvynės Garsų ra-

Juozas Stempužis, Tėvynės 
Garsų radijo redaktorius, pra
vedęs premijų šventę.

V. Bacevičiaus nuotr.

V. Bacevičiaus nuotr.Dalis svečių premijų šventėje.

y '■ J*
i

dijo valandėlės vedėją Juozą 
Stempužį vadovauti progra
mai. Sekančiu programos 
punktu buvo Tarybos vicepir
mininko V. Mariūno kalba, 
kurios turinį sudarė Tarybos 
veiklos apžvalga ir Draugo 
kultūriniame priede atspaus
dinto straipsnio ištraukos skai
tymas. Juozas Stempužis, pa
brėždamas literatūros premi
jos svarbą, paminėjo buvusius

TarybosJAV LB Kultūros 
pirm. Ingrida Bublienė, atida
rant premijų šventę.

V. Bacevičiaus nuotr.

trijų tūkstančių dolerių pre
mijų laureatus: K. Bradūną,
J. Jankų, G. Kazokienę, K. 
Barėną ir A. Nyką-Nyliūną. 
tuo pabrėždamas, kad Tary
ba kreipianti dėmesį į viso lais- buvo prisiminta, kad bet 
vojo pasaulio lietuvius. Jury 
komisijos pirm. Adolfas Mer
kelis perskaitė premijos pasky
rimo aktą, kuriame buvo pa
brėžta, kad premijuojamas 
‘geriausias’ 1984 metų litera
tūros kūrinys. Čia negalima 
nepadaryti pataisos prime
nant, kad premija buvo skirta 
ne geriausiam iš visų 1984-tais 
metais išleistų kūrinių, bet 
geriausiam iš PRISIŲSTŲ! 
Taryba turėtų atsižvelgti į 
konkurso taisykles ir tiksliau 
performuluoti premijų pasky
rimo aktą, kad jis būtų arčiau 
gyvenimo tikrovės. Juk iš 
spaudoje paskelbtų konkursui 
prisiųstų literatūros kūrinių ži-

Premijų šventės laureatai, kultūros tarybos nariai ir svečiai. Sėdi iš kairės: J. Kapočius, M. 
Lenkauskienė, dr. J. Girnius, dr. E. Veišnienė, Ed. Meilus, I. Bublienė, dr. A. Butkus. Stovi: A. 
Markelis, D. Lapinskas, V. Mariūnas, J. Stempužis, P. Kilius, kun. G. Kijauskas ir dr. R. Kašuba. 

V. Bacevičiaus nuotr.
noma (po penkias knygas ir po 
vieną rankraštį), kad jie tesu
darė mažumą pasirodžiusių 
knygų. Literatūrinė premija 
šiais metais paskirta poetui A. 
Nyka-Nyliūnui už rankrašti 
‘Žiemos teologija’. Laureatui 
skirtą plaketę ir čekį Ingrida 
Bublienė ir LB K V pirm. dr. 
A. Butkus įteikė dr. J. Girniui. 
Publikai buvo sunku nuslėpti 
nusivylimą dėl poeto-laureato 
nebuvimo, tuo labiau, kad 
priežastis - anot dr. Griniaus - 
esanti ta, jog poetas esąs ‘ne
rangus’ ir nemėgstąs keliauti. 
Dr. Girnius trumpai paaiški
no, kad Nyka-Nyliūnas savo 
poezijoje nedėsto filosofijos, 
tik ieško atsakymo į klausimą: 
kokia žmogaus gyvenimo pras 
mė žemėje?

Toliau dr. Butkus sveikino 
laureatus ir džiaugėsi, kad Ta
ryba ir jos pirmininkė Ingrida 
Bublienė pajėgė premijų šven 
tęs išpopuliarinti, pareikšda
mas padėką ir Tarybai, ir Lie 
tuvių Fondui už premijų fi
nansavimą. Deja, niekur ne

kokio kultūrinio bei visuome
ninio veikimo išpopuliarini
mas yra galimas tik per visada 
pamirštamą lietuvišką spau
dą ...

Dailės premija, paskirta 
New Yorke gyvenančiam 
skulptoriui Vytautui Kašubai, 
buvo perduota jo giminaičiui 
dr. Romui Kašubai, kuris šil
tu, trumpu žodžiu padėkojo 
už savo dėdės pagerbimą. Lie
tuvių Fondo premijos čekį įtei
kė Milda Lenkauskienė, Fon
do įgaliotinė Ohio valstijoje.

Muzikos premija šiais me
tais teko dirigentui muzikui 
Vytautui Marijošiui, kurio pa
sirodymo laukė daugelis cleve-

SVEIKINAME 
MŪSŲ 

TAUTINĖS 
sLTŪROS

Tarybos pirmininkė,Ingrida Bublienė, JAV LB Kultūros 
įteikia premija Liet. Encikilopedijos leidėjui J. Kapočiui.

V. Bacevičiaus nuotr.

landiečių. Deja, laureato svei
katai gerokai pašlijus, jo svei
kinimus, linkėjimus ir laišką 
perskaitė žavi, gyva ir savo tė
vo stiprią asmenybę prime
nanti duktėElona Marijošiūtė- 
Vaišnienė. Anot V. Marijo- 
šiaus laiško, jis savo vieton at
siuntęs savo pirmąjį ‘opus’ - vy 
riausią dukrą. Dėkodamas už 
dėmesį ir premiją, laureatas 
pareiškė, kad būtų buvę pras
mingiau premijos pinigus skir
ti naujos kūrybos skatinimui, 
todėl jis gautos premijos sumą 
skiria per pusę Lituanistikos 
Katedrai ir Muzikologijos ar
chyvui.

Toliau buvo įteiktos premi
jos už geriausias radijo prog
ramas: Genovaitei Plukienei, 
Kalifornijos lietuvių radijui, ir 
Eduardui Meilui iš Naujosios 
Anglijos, už birželio trėmimų 
minėjimo programą anglų kal
ba. Taip pat premija buvo 
duota S. Smeižienei, Hot 
Springs, Ark., už radijo prog
ramą ‘Leiskit į Tėvynę’. įsidė
mėtinas buvo jaunos kartos 
veikėjo Eduardo Meilaus pa
dėkos žodis, kuriame jis jauną
ją išeivijos kartą vadina mūsų 
tautos atžalynu, kuris perims 
darbą iš vyresniųjų. ‘Padėki
te jaunimui, nekritikuokite už 
jų klaidas kalboje. Mes čia tu
rime nepaprastai puikias sąly
gas kalbėti už mūsų tylinčius 
tautiečius Lietuvoje’.

Teatro premija buvo įteikta 
kompozitoriui-režisieriui Da
riui Lapinskui. Tai produkty
vi, darbšti asmenybė, suke- 

lanti karštą kontraversiją savo 
naujų garsų ir sąskambių ieš
kojimu. Jis ne visiems patin
ka kaip kompozitorius, bet jo 
veržlumo, kūrybinių jėgų ir 
tam tikro pionieriškumo nu
neigti negalima. Tik laikas 
parodys, ar Lapinsko muzika 
yra mus peraugusi, skamban
ti sekančio šimtmečio garsais.. 
Negaišdamas laiko tradicinėm 
padėkos kalboms, Lapinskas - 
su jam charakteringu humoru 
ir ironija - anekdotiškai išreiš
kė savo jausmus. ‘Vienas gar
sus režisierius pasakė, kad tei
sybė scenoje yra didelė blogy
bė, nes ji suvaržo kūrybą ir 
fantaziją. Dievas Kūrėjas su
kūrė žmogų pagal savo pa
veikslą ir Jis baudžia tuos, ku
rie yra nekūrybingi ir be fan
tazijos ...’

Juozas Kapočius, monumen 
falinės Lietuvių Enciklopedi
jos leidėjas, savo premiją pri
ėmė su originaliu humoru. ‘Si 
premija priklauso ne man 
vienam, bet ir tiems, kurie su 
manim dirbo. Aš tik pasilai
kysiu čekį’. Dr. Juozas Gir
nius padėkojo už premiją ir pa 
reiškė ‘aš neatvykau kaip kū
rėjas, tik kaip kultūros darbuo 
tojas’.

Po to sekė naujo LF Tary
bos pirmininko Povilo Kiliaus 
žodis, kuriuo jis skatino laure
atus ir toliau tęsti literatūros, 
meno, teatro ir kitą kūrybinį 
darbą, o plačiąją visuomenę 
kvietė galimai daugiau prisi
dėti prie LF augimo. Fondui 

(Nukelta į 8 psl.)
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Aleksandras Merkelis

Bėgant nuo bolševikinio teroro,..
1949 m. vasarą pabaigiau 

rašyti Hanau lietuvių sto
vyklos istoriją ir ją įteikiau 
paskutiniajam Hanau Lie
tuvių Bendruomenės pirmi
ninkui Aleksandrui Survilai 
(1896-1958). Ką jis su Ha
nau Lietuvių stovyklos is
torija (ar vykdamas j JAV 
atsivežė, ar paliko Hanau), 
nežinau. Ir aš buvau pamir
šęs, kad tokią istoriją pa
rašiau. Bet betvarkydamas 
savo archyvą, netikėtai už
tikau spaudai paruošto ran
kraščio nuorašą: '

A. Merkelis, Hanau Lie
tuvių stovykla 1945-1949. 
Hanau, 1949 m.

Tai gana didokas rank
raštis. Prieš pradedant pa
sakoti Hanau Lietuvių sto-

PREMIJU ŠVENTĖ...
(Atkelta iš 7 psl.) 

pasiekus 5 milijonus dolerių, 
būsią galima patenkinti visus 
gaunamus prašymus, ko iki 
šiol padaryti nebuvę įmano
ma.

Į pabaigą Juozas Stempužis 
perskaitė gautų sveikinimų są
rašą, jų tarpe iš vysk. V. Briz- 
gio, vysk. P. Baltakio, Lietu
vos atstovo dr. S. Bačkio, gen. 
konsulo A. Simučio, PLB pirm 
V. Kamanto ir kitų. Milda 
Lenkauskienė, PLB vicepirm. 
kultūros reikalams, pasveiki
no laureatus. Tuo ir baigėsi 
šventės esminė programos da
lis, paskelbus pertrauką, po 
kurios buvo Anitos Pakalniš
kytės rečitalis.

Negalima nepasidžiaugti 
Kultūros Tarybos pastango
mis ir darbais, bet taip pat - 
jos organizuojamos šventės tu
rėtų atspindėti ne vien pačios 
veiklos planų skeletą, bet būti 
pravestos taip, kaip skelbiama 
spaudoje. Negalima nuneigti 
fakto, kad didelė dalis publi
kos, jei iš anksto būtų žinojusi 
trijų pagrindinių laureatų ne
buvimą, liktų namie. Ne šven
tės paskelbimas sutraukia 
klausytojus, ne įvairių parei
gūnų kalbos ar eilinis koncer
tas, kurio įtraukimas tik nu- 
menkina laureatų buvimo 
spindėjimą, o tik didelis noras 
pamatyti tuos garsius žmones, 
kuriuos pažįsta iš raštų, apra
šymų ar nuotraukų. Linkėti
na Tarybai tęsti savo darbo 
tradicijas ir toliau, nes reikia 
pripažinti, kad toji penkerių 
metų veikla mūsų kultūrinio 
gyvenimo srovėje įnešė daug 
judėjimo. Ateityje rengiant 
premijų šventes būtų žymiai 
tiksliau neįtraukti nereikalin
gos ‘meninės dalies’, nieko 
bendro neturinčios su šventės 
esme. Patys laureatai turi 
spindėti savo buvimu, tikro
sios, pagrindinės tų švenčių 
žvaigždės. Jei šventėje būtų 
buvę visi laureatai, sunku 
būtų dar sėdėti per koncertą, 
klausantis tokio šabloniško re
pertuaro, kaip ‘Tykiai, tykiai’ 
... ar ‘Oi greičiau’ ..., 
laukiant paspausti ranką ir 
bent keliais žodžiais persimes
ti su mūsų kūrėjais.

DP PROBLEMA
vykios istoriją, yra didelė 
įžanga: DI’ problema (ano 
metu vieno iš didžiųjų 
problemų); Kas mes esame 
(Trumpai peržvelgiama Lie
tuvoje rudojo teroro istori
ja); Tarp Skilios ir Cha
ribdės (Kodėl bėgome į Vo
kietiją); Kur aš nukeliau
siu... (Per Vokietiją bom
boms iš lėktuvų krintant). 
Džiaugsmas virto nerimu 
(Kai Vokietija tapo pada
linta į keturias zonas, ali- 
jantams raginant grįžti į 
gimtuosius kraštus )*

Tai buvo anais, 1945 me
tais, kai baigėsi antrasis 
pasaulinis karas. Šiemet ge
gužės mėnesį sukako 40 
metų.

Paskutinysis pasaulinis 
karas (1939-1945) didžiau
sias ir baisiausias, kokį bet 
kada žmonijos istorija ži
no. šis karas išžudė daug 
milijonų žmonių, daug pa
darė besveikačių, nebega
linčių užsidirbti duonos, su
griovė daugybę miestų ir 
kaimų, ir milijonai.žmonių 
liko be pastogės ir turto, 
sunaikino neįkainuojamas 
šimtmečiais sukurtas kul
tūros vertybes, šio baisiojo 
karo pasėkoje daug Euro
pos valstybių, jų tarpe ir 
Lietuva, neteko laisvės, ir 
milijonai žmonių įvairiau
siomis aplinkybėmis buvo 
išguiti iš savo tėvynių var
gui, skurdui ir kančioms.

Šio baisaus karo pasėko
je atsirado nauja kategori
ja žmonių — DP (Displac- 
ed Person, Personnes De- 
placees) —išvietintieji žmo
nės.

Kurios jėgos tuos žmones 
išrovė iš gimtosios žemės, 
ir nusviedė į svetimus kraš
tus skaudžiam likimui? Ku
rios priežastys privertė tiek 
daug žmonių palikti savo 
mieląją tėvynę, ir klaidžio
ti dygliuotais tremtinio ke
liais nesvetingose šalyse?

Vieni iš paženklintų DP 
raidėmis žmonių buvo prie
varta iš savo krašto išva
ryti ar išvežti priversti
niems darbams. Kiti buvo 
priversti iš savo krašto ki
tur bėgti, gelbėdami savo 
gyvybę. Tai politiniai pabė
gėliai (refugee).

žmonių trėmimas iš savo, 
tėvynės žinomas jau ■ nuo 
pačių seniausių laikų. Apie 
tai plačiai kalbama ir Bib
lijoje. Ir mūtų tauta trė
mimus žino iš pat žilos se
novės. Kryžiuočių ordinas 
iš užgrobtų Lietuvos žemių 
varė žmones į vakarus, Ru
sija lietuvius trėmė į Sibi
rą. Istorijoje galima būtų 
sužymėti daug trėmimų fak
tų. Tačiau platesniu mastu 
žmonių trėmimai prasidėjo 
pirmojo pasaulinio karo me
tu, ir aukščiausią savo laip
snį pasiekė šio pastarojo 
karo metu.

Taip pat jau nuo žilos se

novės žmonės dėl politinių, 
religinių ar rasinių perse
kiojimų buvo verčiami iš 
savo krašto bėgti ir kitur 
prieglaudos ieškoti, kad iš
saugotų savo laisvę ar net 
ir gyvybę. Daugiausia žmo
nių iš savo tėvynės privertė 
bėgti 1917-1918 m. bolševi
kų revoliucija. Tuomet iš 
Rusijos, gelbėdami savo gy
vybę, pabėgo per 2,000,000 
žmonių.

Išvietintų žmonių proble
ma aštriausia savo forma 
iškilo 1945 m., tuoj po ant
rojo pasaulinio karo. Tuoj 
po šio karo Vokietijoje ir 
jos buvusiuose okupuotose 
kraštuose buvo 16,500,000 
išvietintų žmonių. Daugu
mas jų buvo prievarta dar
bams išvežti į Vokietiją ir 
jos buv. okupuotus kraštus. 
UNRRA (United Nations 
Relief and Rehabilitation 
Administration) tuoj pra
dėjo repatriavimą į jų kil
mės kraštus, dar buvo likę 
2,400,000 DP.

Vokietijoje 1,508,900 DP 
buvo šių tautybių: lenkų 
815,000, sovietų 405,600, 
Baltijos kraštų gyventojų 
121,300, jugoslavų 61,600, 
žydų ir kt. 104,300.

Austrijoj 539,000 DP bu
vo šių tautybių 3,200, so
vietu 1,400, žydų, vokiečių 
ir kt. 467000.

Italijoj 180,000 DP buvo 
šių tautybių: jugoslavų
6.600, lenkų 1,900, sovietų 
800, Baltijos kraštų gyven
tojų 300 žydų ir kt. 171,000.

Kitur 167,500 DP šiuose 
kraštuose: Prancūzijoje — 
96,000, Belgijoj — 10,400, 
Norvegijoj 33,000 Danijoj
12.600, Šveicarijoj 16,300.

1945 m. spalio mėnesį Eu
ropoje buvo 924,000 lenkų, 
408,200 sovietų piliečių, 
125,000 Baltijos valstybių 
piliečių, 114,500 jugoslavų 
ir 294,100 žydų bei kitokių 
DP.

DP įvairiausiomis prie
monėmis buvo skatinami 
namo grįžti, nes ši priemo
nė buvo laikoma geriausia 
jų įkurdinimu. 1945-1947 
m. spalio mėn. toks buvo 
DP judėjimas: lenkų įkur
dinta 643,163, liko 281,437; 
sovietų piliečių įkurdinta 
381,691, liko 26,509; Balti
jos valstybių piliečiu liko 
170,858; jugoslavų įkurdin
ta 41,928, ilko 79,062. Len
kijos ukrainiečių liko — 
50,235; žydų liko 183,299, 
kitų liko 41,200.

Po dvejų metų smarkios 
grąžinimo akcijos 1947 m. 
spalio mėn. dar buvo likę 
1,651,000 DP, iš kurių Vo
kietijoj stovyklose 565,000 
ir ne stovyklose 187,800; 
Austrijoje 398,600; Italijoj 
79,600; kitur 420,000.

DP, negalinčių grįžti į 
savo svetimų užgrobtus 
kraštus, problema buvo vie

na iš pačių didžiausių ir ak
tualiausių pasaulinių pro
blemų. Jos aktualuma didi
no ir ta aplinkybė, kad iš
vietintų žmonių skaičius 
nemažėjo, bet didėjo. 1947 
m. rudenį Indijoj, prasidė
jus pilietiniam, karui atsi
rado milijonai pabėgėlių. 
Nors "geležine uždanga”, 
skirianti vakarų demokra
tinį pasaulį nuo rytų tota
litarinės vergijos ir labai 
sandari, tačiau ir pro ją 
prasprukti vis dėlto pasi
sekdavo nemažam skaičiui 
žmonių, gelbėjančių savo 
gyvybę.

Tos tautos, kurios atgavo 
laisvę ir gali savo gyvenimą 
rikiuoti Atlanto Chartos 
dvasioje, savo išvietintųjų 
žmonių susilaukė, ir jie įsi
jungė į kūrybinį darbą. De
ja, dar yra daug tautų, ku
rios kenčia žiaurią rytų to
talitarinio režimo vergiją, 
ir jų žmonės blaškosi po 
įvairius pasaulio užkam
pius, ieškodami prieglau
dos, kur galėtų vėl pradėti 
normalesnį gyvenimą. Vie
na iš tokių tautų yra ir mū
sų tauta. Dėl savo ypatin
gos geopolitinės padėties, 
būdama ant didžiojo Rytų- 
Vakarų kelio, lietuvių tauta 
daugiau ar mažiau buvo 
skaudžiai paliečiama visų 
didžiųjų Europos įvykių. 
Tačiau skaudžiausiai ji bu
vo paliesta šio karo, šešerių 
metų laikotarpyje jai buvo 
lemta išgyventi tris okupa
cijos, kurių pastaroji neži
nia kada dar baigsis. Šio 
baisaus karo pasėkoje lietu
vių tauta ne tik neteko ne
priklausomos valstybės, bet 
jos žmonės okupantų naiki

‘Aipber Holidays”
1985 M. EKSKURSIJOS 
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nami ir iš savo krašto blaš
komi. šiandien lietuvių tau
tos • žmonės išblaškyti po 
platųjį Azijos ir Europos 
žemyną, nuo šiaurės Ledi
nuotojo Vandenyno ligi At
lanto krantų, pradedant 
šaltuoju Sibiru, baigiant 
karštosios Afrikos dykumo
mis.

Lietuviai tremtiniai, kaip 
ir kiti DP Vakarų ‘Sąjungi
ninkams sudarę nelengvai 
išsprendžiamą jų tolimesnio 
likimo, ypač įkurdinimo 
problemą. Apie DP plačiai 
politiko buvo kalbama ir 
spaudoje rašoma, ir ne vi
suomet jiems palankiai. So
vietų Sąjunga, dėl kurios 
režimo, daugiausia yra ki
lusi DP problema, reikala
vo DP grąžinti į jų gyven
tuosius ir jų gyvenamus 
kraštus, ir tuo būdu, esą, 
DP problema greičiausiai ir 
lengviaunsia bus išspren
džiama. žinomą, tuo būdu, 
ši problema būtų greičiau
siai ir lengviausiai, bet sy
kiu ir žiauriai išspręsta. Ta
čiau sovietų siūloma link
me DP problemos spręsti 
jau negalima ir dėl tų prin
cipų, kurie paskatino Ame
riką ir Didžiąją Britaniją 
pradėti karą prieš totali
nius režimus ir tiraniją. So
vietų Sąjungos ir jos sate
litų siūlomos DP proble
mos sprendimas prieštarau
tų Atlanto Chartos ir ki
toms žmonijos laisvės ir 
tautos laisvos apsisprendi
mo deklaracijoms, kurios 
yra didieji kelrodžiai iš po
karinio chaoso į harmonin
gą tarpusavį tautų sugyve
nimą.

(Bus daugiau)

Rugpiūčio 6 —$1698.00 
Rugsėjo 3 —$1679.00
Rugsėjo 18 —$1212.00 
Rugsėjo 23 — $1173.00 
Spalio 1 — $1279.00
Gruodžio 26 — $1309.00
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Tautinių šokių 'Tryptiniui’ 35 metai
Emilija Čekienė

Lietuviško gyvenimo ju
dėjimas reiškiasi įvairiais 
būdais. To judėjimo veik
los aprašymais mirga mūsų 
spaudos puslapiai. Vieni 
renginiai daugiau visuome
nės dėmesio patraukia, kiti 
mažiau. Tačiau vienas iš 
didžiausių lietuvių renginių 
pasirodo didžiosios tautinių 
šokių šventės. Tai reikš
mingiausia šventė todėl, 
kad ji daugiausia patrau
kia mūsų jaunimo. Lietu
vių visuomenė yra dėkinga 
tiemsK kurie per eilę metų 
aukoja nepaprastai daug 
laiko ir pasišventimo, kol 
tokias iškilmingas šventes 
surengia. Tokių tautinių 
švenčių rengimas yra tauti
nės kultūros puoselėjimas 
ir pasididžiavimas jų pasi
sekimas.

Mes matome, tautiniai 
šokiai turi nepaprastos 
reikšmės jaunimui. Kylą 
klausimas, kas juos taip ža
vi, labiau nei viso pasaulio 
taip išgarbintas sportas, 
kad praeitais metais didžio
je šventėje lietuvių tautinę 
kultūrą išeivijoje reprezen
tavo 2000 jaunimo.

Tautinis šokis apibudina
mas, kaip idėja, jėga ir 
grožis, judesys, vaizdas ir 
garsas, nors svetimuose vė
juose turi žaliuoti linguoti, 
šlamėti lietuviškais žilvy
čiais, anot tautinių šokių 
pradininkės J. Vaičiūnienės. 
Tuo lietuvių liaudies kultū
riniu grožiu ir džiaugiasi 
mūsų lietuviškasis jauni
mas ir vyresnieji. Vilioja 
jaunuosius ir tie sudėtingi, 
iškilmingi tautiniai drabu
žiai, nes juose slypi ne vien 
paviršutinis grožis, bet ir 
lietuvių gilios senovės meno 
tautinės kūrybos dalis. Ta
čiau jų paruošimas atskiro
se lietuvių kolonijose reika
lauja labai didelės organi
zacijos, daug lėšų, be galo 
daug įtempto darbo ir lai
ko. Visa tai atlieka didelės 
pagarbos verti atskirų an
samblių, grupių mokytojai. 
Ir nežiūrint į tai, nuo pat 
atvykimo į šį kraštą tokių 
idealistų mokytojų netrūk
sta. Spaudoje matome jau 
atskirus ansamblius minint 
ilgo nueito kelio garbingas 
sukaktis, iš kurių vieną čia 
prisiminsim tautinių šokių 
ansamblį "Tryptinį" jau 35 
metus vadovaujamą Jadvy
gos Matulaitienės New Yor
ke, kuris šių metų gegu
žės 25 dieną šią sukaktį 
iškilmingai paminės Kultū
ros židinyje Brooklyne,
N. Y.

35 metus švenčia tautinių 
šokių ansamblis "Trypti
nis”, o tikriau sakant šią 
savo pasiaukojančio darbo 
ilgų metų sukaktį švenčia 
jo vadovė mokytoja J. Ma
tulaitienė, nes vieni šokė
jai keletą metų pasidžiaugę 
lietuvių jaunimo tarpe išei
na, kiti jų vieton ateina, 

o mokytoja vis toji pati per 
35 metus su "Tryptinio” 
ansambliu dalyvavusi viso
se Tautinių šokių šventėse. 
Trečioje šventėje Chicago
je ji buvo vyriausia vadovė. 
Per 35 metus "Tryptinyje” 
šoko 340 jaunuolių. Jų da
lyvavimą šokių ansambly
je lydi ne tik šokiai, bet ir 
muzika, lietuviška daina, 
naujos draugų pažintys ir 
kaip atsimenu, švenčiant 
šio ansamblio 30 metų su
kaktį mokytoja J. Matulai

■

Maželio nuotr.

X

Tautos Fondo suvažiavi
mas įvyko š. m. gegužės 4 
d., Kultūros židiny, Brook
lyne, N. Y. Atidarymo žodį 

Jadvyga Matulaitienė, New Yorko tautinių šokių ansamblio tarė Tautos Fondo Tarybos
"Tryptinis” vadovė. V.

tienė paminėjo, kad "Tryp
tinio” šokėjai savo tarpe 
jau yra sukūrę 16 lietuviš
kų šeimų.

Atvirai kalbant, Jadvyga 
Matulaitienė tame darbe 
jau 48 metai, kada ji baigė 
Kūno Kultūros kursus Kau-

dirbti kaip 
ir tautinių

Tautos Fondo suvažiavimo dalyviai. Sėdi iš kairės: M. Noreikienė, dr. P. Vileišis, A 
Vakselis, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, A. Janačienė, L. Grinius ir I. Banaitienė. Stovi ant
roje eilėje: A. Katinienė, J. Bobelis, B. Mačiūnienė, J. Valaitis, E. Čekienė, Pažemėnas, A 
Daunys, K. Bačiauskas, dr. J. Vytuvienė, B. Bieliukas ir A. Čampė. Trečioj eilėj: J. Giedraitis, 
P. Ąžuolas, A. Sperauskas, P. Minkūnas, Dielininkaitis ir Botyrius. L. Tamošaičio nuotr.
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New Yorko lietuvių tautinių šokių ansamblis "Tryptinis” su vadove Jadvyga Matulaitiene 
(centre). P- Bivainio nuotr.

čių suvažiavimuose atliko 
programas. Be to, ji gerai 
žinodama, kad žaidimai ug
do jaunime kūrybingumą, 
vikrumą ir orientaciją, for
muoja vaiko asmenybę, pa
ruošė 53 psl. knygelę "Imk 
į ratą” ir išleido 1982 m. 
New Yorke su kiekvieno 
žaidimo aprašymais, pa
veikslėliais, dainų žodžiais 
ir gaidomis. Tuo Jadvyga 
Matulaitienė dar praturti
no lietuvių tą liaudies meno 
sritį, tikslu, kad jaunimas 
pats jungtųsi į darbą ii' ga
lėtų kitus mokyti, rinkti šo
kių aprašymus ir muziką, 
kad lietuviškas šokis nežū
tų, o eitų iš kartos į kartą. 
Tai rodo jos gilią meilę savo 
tautai ir jos vaikams.

Per eilę metų ansamblį 
"Tryptinis" sudarė po ke- 

TAUTOS FONDO SUVAŽIAVIMAS

ne ir pradėjo 
kūno kultūros 
šokių mokytoja ir nesusto
jo iki šiol, paskutiniu laiku 
su ansambliu aplankę dau
gybę miestų ir įvairių or
ganizacijų kvietimu di
džiuose lietuvių ir kitatau-

pirm. Aleksandras Vakse
lis. Invokaciją sukalbėjo, 
Leonardas Andriekus, OFM 
ir sugiedojus Lietuvos him
ną buvo pakviestas Lietu
vos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis tarti svei
kinimo žodį.

Jeigu pažiūri j Lietuvos 
okupanto spaudą, kalbėjo 

lėtą grupių: vyresniųjų 
jaunuolių, jaunesnių ir pa
čių jauniausių. Gegužės 25 
d. sukaktuvinėj šventėj da
lyvaus apie 70 šokėjų, kar
tu ir Maironio mokyklos 
grupė. Lietuvių visuomenė 
savo atsilankymu į šią 
"Tryptinio” iškilmingą su
kaktuvinę šventę parodys 
vadovei, tėvams, kurie au
kojo daug laiko savo jau
nuolius vežioti į repeticijas 
ir turėjo kantrybės laukti 
ir visiems šokėjams, kurie 
suranda laiko nuo savo stu
dijų, nuo poilsio ar tarny
binių pareigų skleisti nuo
širdžiu jaunatvės jausmu 
perpintas lietuvių liaudies 
šokių kultūra, tą meną, ku
ris nesikeičia su greit pra
einančia mada, nei mūsų 
tautiniai rūbai nei šokiai.

konsulas, tai okupantas 
nieko taip netrokšta, kaip 
sulikviduoti VLIKą. Gal 
kartais atrodo, kad VLIKas 
tiek daug nepadaro, kiek 
jam priduodama dėmesio, 
arba kiek mes norėtume, 
bet iš okupanto atsinešimų 
mes matome, jog tai yra be 
galo svarbi organizacija, 
kuri ardo okupantui nervus, 
kad Tautos Fondas yra tas 
eleksyras, kuris leidžia 
VLIKui stiprėti ir jo di
džiausia veiklos prasmė yra 
ta, kad palaiko gyvą mūsų 
bylą tarptautinėj arenoj. 
Tai begaliniai svarbu, kad 
mūsų neužmiršta svetimie
ji. VLIKas negalėtų veikti, 
jei Tautos Fondas jam ne
parūpintų jėgų. A. Simutis 
taip pat perdavė Lietuvos 
atstovo Washingtone dr. S. 
Bačkio sveikinimą.

Buvo sudarytos suvažia
vimui vykdyti komisijos ir 
perskaitytas 10-jo suvažia
vimo protokolas.

TF valdybos pirm. Juozas 
Giedraitis pranešė, kad TF 
atstovybių ir įgaliotinių 
tinklas susideda iš apie 130 
asmenų laisvajame pasau
lyje. Jis apgailestavo, kad 
šiemet nebėra Kanados TF 
ir Toronto TF atstovybių 
pirmininko Firavičiaus, ku
ris dėl ligos turėjo pasi
traukti iš taip nuoširdžiai

(Nukelta į 10 psl.)
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Tautos Fondo 
suvažiavimas...

(Atkelta ig 9 psl.)
jo einamų pareigų. Tačiau, 
sakė jis, tą darbą perims 
kiti. Apgailestavo, kad pa
sitraukė iš darbo dar vie
nas aktyvus darbuotojas a. 
a. A. Rinktinas.

TF valdybos pirm. J. 
Giedraitis painformavo apie 
TF atstovybių pasikeitimus 
įvairiose išeivijos lietuvių 
apgyventose vietose. Per 
1984 metus TF iždas priau
go iki 208,120 dol., o Lais
vės iždas iki 250,687. Šiuo 
metu yra apie 600,000 dol.

Iždininkas V. Kulpa pra
nešė pajamų ir išlaidų apy
skaitą, o kontrolės komisi
ja pateikė kai kurių nuro
dymų ateičiai. Buvo iškel
tas klausimas apie Laisvės 
iždą, apie kurį ir apie pali
kimus painformavo TF val
dybos pirm. J. Giedraitis.

Dr. P. Vileišis pažymėjo, 
kad Tautos Fondui visi at
stovai nuoširdžiai dirba, 
daug laiko aukoja ir daug 
lėšų sutelkia, todėl jiems 
visiems reikia daugiau pa
garbos, jų darbo įvertinimo.

Jurgis Valaitis TF tary
bos vicepirmininkas pažy
mėjo, kad reikia įtraukti 
jaunimą. Pasigendama dau
giau žmonių, reikia ieškoti 
priemonių surinkti daugiau 
lėšų.

Po pranešimų ir pietų 
pertraukos buvo VLIKo 
pranešimas, diskusijos dėl 
pranešimų ir nominacijų 
komisijos, kurią sudarė E. 
čekienė, K. Bačiauskas ir
L. Tamošaitis ir paskelbė 
kandidatus į TF Tarybą. Iš
rinkti :

Pirm. J. Valaitis, vicepir
mininkai A. Daunv3, Liū
tas Grinius ir sekr. I Ba
naitienė.

Direktoriai: J. Giedraitis, 
J. Bobelis, A. Janačienė, V. 
Kulpa, A. Patamsis, E. Re- 
mėza, A. Sperauskas, A. 
Vakselis, dr. P. Vileišis, 
Ch. Vilnis, J. Vytuvienė.

Tautos Fondo valdybą su
daro: pirm. J. Giedraitis, 
vicepirm. M. Noreikienė, J. 
Vytuvienė, A. Staknienė, 
sekr. B. Lukoševičienė, ižd. 
V. Kulpa ir fin. sekr. A. 
Katinienė.

Kontrolės komisija: A. 
Čampė, L. Tamošaitis ir P. 
Ąžuolas.

Finansų komisiją sudarė 
V. Kulpa, J. Bobelis ir P. 
Minkynas.

Balsų iš viso buvo 3400 
asmeniškų ir su įgalioji
mais.

HOUSEKEEPER
Housekeeper needed Iive in. 5 days 
Tues. thru Sat. Duties include house- 
keeping, laundry etc. No cooking. 
Mušt Jovė dogs. Send resume to: Li
thuanian American Newspąper, P. O. 
Box N-3 1015 Chesnut Street,
Philadelphia, Pa. 19107. (18-20)

WEAVERS AND LOOM F1XERS 
Fletcher, RH Reel Needle, Drapper, 
Mueller. lwer shuttlens looms. Mušt 
have exp. All shifts available. Week- 
end shifts two (2) 12 hour shifl
vveekends, 36 hours pay.
Apply in person. MUTUAL INDUS- 
TRIES, Columbia Cape Div., 625 
Washington St., Red Hill, Pa. (215) 
679-7682. (19-21)

Prie ALT S-gos garbės narės a. a. Marijos Sims kapo kun. dr. J. Prunskis kalba maldą. 
Šalia stovi ALT S-gos pirm. dr. L. Kriaučeliūnas,tarę paskutinį atsisveikinimo žodį.

Inž. K. Pociaus nuotr.

MARUOS SIMS AMŽINOJI POILSIO VIETA
Jau mus nedžiugins pavasarių sodai, 
Už tai krūtinėj taip graudu

Marija Sims-Čemeckytė

šitokie Marijos Sims žo
džiai yra įrašyti jos vyro 
dr. Jono Sims-šimoliūno pa
minkle. Tą saulėtą gegužės 
mėn. 8 d. 1 vai. po pietų 
Lietuvių tautinėse kapinė
se Chicagoje prie dr. Jono 
Sims - šimoliūno paminklo 
rinkosi iškilieji Lietuvių 
tautinės srovės veikėjai ir 
Marijos Sims-černeckytės 
giminės bei jos gerbėjai. 
Tą atmintiną dieną buvo 
laidojami Marijos Sims-čer
neckytės palaikai prie jos 
vyro dr. Jono Sims-šimoliū
no paminklo. Be Lietuvių 
tautinės sąjungos centro 
valdybos pirmininko dr. 
Leono Kriaučeliūno, šiose 
laidojimo apeigose matėsi 
ALT pirmininkas Teodoras 
Blinstrubas, šaulių sąjun
gos pirmininkas Karolis 
Milkovaitis, inž. Jonas Jur
kūnas, inž. Kazimieras Po
cius, velionės giminaitė 
Joana Sims-šimoliūnienė ir 
eilė Lietuvių tautinės są
jungos srovės veikėjų bei 
šviesios atminties velionės 
gerbėjų.

Laidojimo apeigų eigai 

Ona Daškevičienė (vidury) deda vainiką ALT S-gos vardu 
ant Marijos Sims kapo. Šalia stovi ALT S-gos pirm. dr. L. Kriau
čeliūnas ir toliau stovi ALT pirm. T. Blinstrubas.

vadovavo ALT S-gos pirmi
ninkas dr. Leonas Kriauče- 
liūnas, Religines laidojimo, 
dvasinio susikaupimo mal
das ir jautrų poetinėm iš
traukom pagražintą žodį 
pasakė kun. dr. Juozas 
Prunskis.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
savo kalboje velionę Mariją 
Sims apibūdino kaip visuo- 
menininkę bei kultūrininkę. 
Marija nebuvo kabineto 
žmogus, bet akcijos veikė
ja. Visuomeninį ir kultūri
nį darbą ji dirbo nuošir
džiai įdėdama į jį visą savo 
sielą. Ir tą darbą ji atliko 
ne dėl garbės, apskaičiavi
mo ar šiaip iš neturėjimo 
ką veikti, bet iš patriotiz
mo, lietuvio ir lietuvybės 
meilės. Nežiūrint į tai, kad 
jos asmeniniame gyvenime 
įvyko didelių pasikeitimų, 
niekados ji nesuabejojo dėl 
visuomeninio ir kultūrinio 
darbo esmės ir paskirties. Ir 
ji netik pati dirbo, bet ra
gino ir kitus prie šio darbo 
prisidėti.. Nesigailėjo nei 
laiko ir sveikatos, bet ir pi
nigo, kur reikėjo, šį kruopš-

Inž. K. Pociaus nuotr. 

tų ir kupiną tautinio idea
lizmo darbą pastebėjo Lie
tuvių tautinės sąjungos va
dovybė ir jai suteikė Lietu
vių tautinės sąjungos gar
bės narės titulą.

ALT pirmininkas Teodo
ras Blinstrubas priminė, 
kad velionė su savo vyru 
dr. Jonu Sims-šimoliūnu 
pirmieji Detroite suorgani
zavo organizacijų centrą, 
kuris buvo ir' dabar yra 
Amerikos lietuvių tarybos 
didelis darbų rėmėjas ir ug
dytojas. Savo žodyje Teodo
ras Blinstrubas priminė, 
kad Marijos Sims-černecky
tės nekrologus įsidėjo abu 
didieji Detroito dienraščiai. 
Abu pabrėžė, kad velionė 
buvo vadovaujanti lietuvių 
visuomenininke ir poetė.

Šaulių sąjungos pirminin
kas Karolis Milkovaitis sa-

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamos kelionių agentūroa 

1985 METŲ KELIONĖS L LIETUVĄ:
KELIONĖS NR. 007 OCTOBERFEST. Rugsėjo mėn. 21 d. Iki spalio 
mėn. 3 d. Luxembourg, Heldelberg, Rothenburg, Munchen, 
Inzell, Fussen, Lucerne, Straabourg, Salzburg, Insbruck, 
Oberammergau. Priedai: Laivu ekskursija Rheln'o upe, Eegles 
Nešt, Chlemsee, kasdieniniai pusryčiai, 9 pietūs, grleiplečlal 
(lunch) Hotbrauhaus Ir daug kitų priedų.
PILNA KAINA IŠ CHICAGOS — $1,289.00.

KELIONĖS Nr. 2 LIEPOS 15 D. IKI LIEPOS 31 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas, 
3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,788.00
Iš Montrealio $2,225.00 Kanadiškais

KELIONĖS Nr. 3 RUGSĖJO 1 D. IKI RUGSĖJO 18 D.
11 dienų VILNIUS, 1 diena Leningradas, 
3 dienos Helsinkis
Iš Nevv Yorko $1,669.00

KELIONĖS Nr. 4 GRUODŽIO 20 D. IKI SAUSIO 4 D.
11 dienų VILNIUS, 3 dienos Helsinkis
Iš New Yorko $1,467.00
Iš Montrealio $1,835.00 Kanadiškais

(MIEGANT DVIEM KAMBARYJE), (SKAITANT VISAS 
SUSISIEKIMO IŠLAIDAS, VIEŠBUČIUS (PRESIDENTTI HOTEL— 
HELSINKYJE), MAISTĄ, OPEROS, TEATRO, ARBA BALETO 
BILIETUS, ĮVAIRIAS EKSKURSIJAS IR DAUG KITŲ PRIEDŲ.

TARPININKAUJAME NUPERKANT AUTOMOBILIUS, KO
OPERATINIUS BUTUS, BEI SUTVARKANT DOKUMENTUS 
IŠKVIETIMAMS, TOLIMESNĖM INFORMACIJOM IR VISAIS 
KELIONIŲ REIKALAIS PRAŠOME KREIPTIS ):

G.T. INTERNATIONAL, INC.
P.O. Box 29163 
CHICAGO, ILLINOIS 60629 
TELEFONAI: (312) 471-1700 ARBA 
471-1702

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAI 
LĖKTUVAIS 

vo kalboje pažymėjo, kad 
velionė Marija Sims uoli 
šaulių sąjungos rėmėja.

Paskutinioji kalbėtoja 
Marijos Sims giminų var
du Joana Sims-šimoliūnienė 
meniškai ir su dideliu jaut
rumu padeklamavo velionės 
eilėraštį: ”Ne mano pava
saris”.

Pasibaigus kalbom Mari
jos Sims palaikus dr. Leo
nas Kriaučeliūnas ir Joana 
Sims-šimoliūnienė nuleido į 
jiems skirtą vietą prie dr. 
Šimoliūno paminklo. Sugie
dojus apeigų dalyviams 
Lietuvos himną. Velionės 
laidojimo apeigos buvo 
baigtos.

Liko Marijos Sims-čer- 
neckytės palaikai Lietuvių 
tautinių kapinių idiliškų 
kalnelių gražiais pamink
lais papuoštoje panoramo
je. Marija Sims-černeckytė 
biologiškai šios žemės erd
vėje išnyko, bet savo atlik
tais darbais ir dvasinės kū
rybos polikiais ji lieka gyva 
ir gyvens mūsų tarpe.

Ign. Andrašiūnas

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair). Also 
delinquent tax property.

CaU (805) 687-6000, Ext. 
GH-5823 for information.

(16-23)

DIE DESIGNERS/ 
DIE MAKERS

Augai Allair is a leading designer 
and manufacturer of Electrica) Corn- 
ponents for the intern’l. Autoniotive 
induslry, We enjoy and are proud of 
our reputalion for qualily and in* 
novalion. We need both Die Desig
ners and Die Makers, experienced in 
high speed progressive die (over 1000 
SPM,) engineering and/or manufac- 
turing. Our opporlunilies are in the 
excellenl compensation, fringe bene
fits and a generoua relocalion pack- 
age.
package.
To explore our exciting grovvlh op- 
portunilies, please send your resume 
in strick confidence to: TOM FREDE- 
R1CKS, D1RECTOR OF H/R

AUGAT ALTAIR
50102 R. SCHMIDT BLVD. 

MT. CLEMENS. MICH. 48045
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TAUTINĖS SĄMONĖS IŠLAIKYMAS
IŠEIVIJOJE Antanas Juodvalkis

Šiuo klausimu išeivijos 
švietimo ir kultūros insti
tucijos visą laiką rodė ir 
teberodo nemažą rūpestį. 
PLB valdyba turi tam tiks
lui skirtą vicepirmininką 
švietimo ir tautinio auklė
jimo reikalams. JAV LB 
Krašto valdyboje švietimas 
dar labiau išryškintas ir 
yra sudaryta Švietimo tary
ba, vadovaujama žinomo, 
visuomenininko ir pedago
go, buv. Vasario 16 gimna
zijos direktoriaus Jono Ka
valiūno. PLB valdybos švie
timo ir tautinio auklėjimo 
komisijai vadovauja visuo
menininke Birutė Jasaitie
nė, kuri 1983 m. buvo pa
tiekusi plačios apimties pro
jektą švietimo ir tautinio 
auklėjimo reikalu, kuriam 
turėjo būti numatytas biu
džetas 52,300 dol. sumoje.

Spaudos konferencijoje, 
1985. V. 2 d. PLB būstinėje, 
Chicagoje, apie anksčiau 
minėtą projektą nebuvo už
siminta, bet kalbėta apie 
numatomą sušaukti moks
linę konferenciją, tautinės 
sąmonės išlaikymo klausi
mais. Konferenciją šaukia 
PLB švietimo ir tautinio 
auklėjimo komisijos suda
rytas komitetas iš šių as
menų: pirm. Bronius Juo
delis, sekretorė Vilija Ke
relytė, anketos koordinato
rius kun. dr. Kęstutis Tri
makas, PLB valdybos vykd. 
vicepirm. dr. Tomas Remei- 
kis, PLB valdybos vice
pirm. švietimo - auklėjimo 
reikalams Birutė Jasaitie
nė, JAV LB švietimo tary
bos pirm. Jonas Kavaliūnas, 
Kanados LB švietimo komi

Puikiausius kailius
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

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

T«l. krovės (312) 263-5826; im' (312) 677-8489.

sijos pirm. Vytautas Bire- 
ta, Lituanistikos katedros 
ved. dr. Bronius Vaškelis 
ir Ped. lit. instituto rekto
rius dr. Jonas Račkauskas. 
Taigi, į komitetą sukviesti 
visi lituanistinio švietimo 
vadovai ir darbininkai.

Konferencija įvyks š. m. 
lapkričio 23-24 d. d. Jauni-’ 
mo centre, Chicagoje, prieš 
pat V-jį mokslo ir kūrybos 
simpoziumą, nes dalis prele
gentų dalyvauja abiejuose 
renginiuose.

Programa pradedama na
grinėjimu: "Tautinė sąmo
nė dabartiniame išeivijos 
veide”. Anketos duomenų 
analizę ir išvadas padarys 
kun. dr. K. Trimakas, da
lyvaujant dr. Daliai Kati- 
liūtei-Boydstun ir dr. Joli
tai Kisieliūtei-Narutienei. 
Visi profesoriauja Chicago
je esančiuose universitetuo
se. Moderatorius prof. dr. 
Tomas Remeikis. Kaip dr. 
K. Trimakas informavo, 
yra paruošta plati anketa 
iš visų lietuviško gyvenimo 
sričių. Anketoje yra 57 
klausimai su poskyriais ir 
daugeliu smulkių klausimė
lių. Norima pasiekti visus 
lietuvius, gyvenančius viso
se pasaulio dalyse. Anketa 
bus keliomis kalbomis, kad 
ir patys jaunesnieji galėtų 
suprasti ir užpildyti. Anke
ta bus siuntinėjama, pagal 
turimus adresus, mokykli
nio amžiaus jaunuoliams; 
iki neriboto amžiaus sene
lių, mišrių šeimų nariams, 
antros, trečios kartos lie
tuviams.

Anketos paruošimas už
trūko, nes reikėjo įdėti daug
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Mokslinės konferencijos komiteto susitikimas su spaudos žmonėmis Jaunimo centre Chi
cagoje. Iš kairės: dr. T. Remeikis, B. Jasaitienė, kun. dr. K. Trimakas, A. Juodvalkis, J. Žemai
tis, J. Žygas, V. Kerelytė, kun. J. Vaišnys, SJ, dr. J. Račkauskas ir pirm. Br. Juodelis.

J. Tamulaičio nuotr.

darbo ir sumanumo. Išsiun
tinėti 10,000 anketų taip 
pat yra nemažas darbas ir 
daug žmonių aukoja savo 
laisvalaikį. Gavusieji anke
tas prašome nenumesti į ša
lį, bet paskirti nors menką 
valandėlę ir ją užpildyti. 
Anketos duomenų surinki
mas priklauso nuo mūsų 
pačių. Jei visi rimtai pažiū
rėsime į anketas ir nedels
dami jas užpildysime, tai 
būsime atlikę savo pareigą, 
o anketos analizuotojai ga
lės tikslingesnes išvadas 
padaryti, nuo kurių priklau
sys tolimesnis išeivijos 
švietimo ir tautinio auklėji
mo likimas. Mokslinis išei
vijos lietuvių švietimo sis-t 
temos nagrinėjimas yra bū
tinas, nes mokinių skaičius 
lituanistinėse mok yklosę 
nuolat mažėja, o lietuvių 
kalbos mokėjimas priaugan
čioje kartoje silpnėja.

Skirkime šiai anketai 
rimtą dėmesį ir nepagailė
kime valandėlės laiko ją už
pildyti. Atlikime šią nesu
dėtingą pareigą.

Mokyklų vadovybės, mo
kytojai, tėvai, organizacijų 
vadovai, stovyklų rengėjai 
ir dalyviai visi padėkime 
anketą užpildyti ir grąžinti. 
Laikas duotas ribotas ir ne
leistina pavėluoti, kad ruo
šėjai suspėtų padaryti iš
vadas ir pateikti šaukia
mai mokslinei konferenci
jai. Anketos yra lietuvių, 
anglų, vokiečių, ispanų ir 
portugalų kalbomis,

Konferencijoj bus nagri
nėjami klausimai:

Tautinis identitetas so
cialinių mokslų šviesoje, šį 
klausimą nagrinės jauno
sios ir viduriniosios kartos 
mokslininkai: dr. Rimas 
Petrauskas, dr. Vytautas 
Černius, dr. Ina Užgirienė 
ir dr. Liucija Baškauskaitė. 
Moderatorė — dr. Ina Už
girienė.

Tautinio sąmoningumo 
ugdymas išeivijoje, šis 
klausimas suskirstytas į dvi 
dalis: a) lituanistinio švie
timo ir tautinio auklėjimo 
padėtis mokykloje ir orga
nizacijoje ir b)tautinis są
moningumas palyginamoje 
perspektyvoje — Elena 
Bradūnaitė-Aglinskienė.

Pirmąją dalį nagrinės 
švietimo darbuotojai: JAV 
LB švietimo tarybos pirm. 
Jonas Kavaliūnas, Kanados 
LB švietimo komisijos pir
mininkas Vytautas Bireta, 
Australijos — pirm. Janina 
Vabolienė, Pietų Amerikos

— Jūratė Statkutė de Ro- 
zales, Vokietijos ir Angli
jos —- Andrius Šmitas, Va
sario 16 gimnazijos direk
torius. Moderuos Bronius 
Juodelis.

Modernių metodų ir prie-, 
monių taikymas tautinio 
auklėjimo išlaikymas išei
vijoje. šis klausimas taip 
pat padalintas į dvi dalis:
a) motyvacija tautiniam 
auklėjimui išeivijoje — dr. 
Dalia Katiliūtė - Boydstun,
b) metodai ir priemonės 
tautinio auklėjimo institu
cijose: Danutė Dirvonienė, 
Ramunė Račkauskienė, Da
nutė Bindokienė, kun. An
tanas Saulaitis, SJ, Irena 
Polikaitienė ir Rūta Udrie
nė. Moderatorius dr. Jonas 
Račkauskas.

Kaip matome, šaukiamo
ji konferencija yra išdava 
to rūpesčio, kuriuo serga 
lietuvių bendruomenės in
stitucijos. Būkime atviri ir 
į lituanistinio švietimo bei 
tautinio auklėjimo reikalus 
žvelkime realiai ir nagrinė- 
kime padėtį dabartinėje 
šviesoje. Ne tik dabar su
skatome lit. švietimo reika
lais rūpintis, bet visą išei
vijos metą, šis klausimas 
buvo svarstomas ir juo rū
pinamasi. Išleidome nema

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 71 St„ Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.; 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

žas sumas pinigų vadovė
liams, skaitiniams ir moks
lo priemonėms, bet lituanis
tinio švietimo nuosmukio 
nesustabdėme. Konferenci
jos ir svarstymai yra rei
kalingi, bet jei tėvai bus 
abejingi lituanistikos rei
kalams, tai pasišventėlių 
pastangos neduos reikiamų 
vaisių.

Tuo pačiu reikalu simpo
ziumą buvo suruošus! JAV 
LB švietimo taryba (1985.
IV. 14) ir ten kalbėjo bei 
svarstė lit. švietimo sirga
liai, bet ar jų žodžiai pasie
kė jaunąsias lietuvių šei
mas, duomenų nėra.

Mokslinė konferencija, 
manau, nesvarstys lietuvių 
vaikų atvedimą į mokyklą 
būdų, bet bandys nustatyti 
lit. švietimo programas da
barties ir ateities lietuviš
kam švietimui, šiandien jau 
girdima balsų, kad reikia 
siaurinti lit. programas ir 
prisitaikyti prie esamos pa
dėties. Gal ir reikia? Tą ga
lėtų spręsti kvalifikuoti as
menys ir tėvai, švietimo 
simpoziume vyravo mintis, 
kad be šeimos apsisprendi
mo ii- pasišventimo, lietuvių 
kalbos augantiems vaikams 
niekas kitas neįdiegs. Šei
ma turi apsispręsti ir pa
siaukoti vaikų lietuviškam 
auklėjimui tada ir mokyk
los, ir organizacijos padės.

Mokslinei konferencijai ir 
jos ruošėjams linkime sėk
mės ir ištvermės.

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4
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BALTIMORES LIETUVIAI
RADIJO VALANDOS 

METINĖS

Baltimorės lietuvių radi
jo valandos gegužės 4 d. 
vakaru pasibaigė eilė kultū
rinių renginių, vykusių Lie
tuvių Namuose balandžio 
mėnesio kiekvieną savait
gali.

šiuo savo renginiu Radi
jo Valanda jau pradėjo 38- 
sius gyvavimo metus. Anks
čiau tokie vakarai būdavo 
rengiami žiemos metu. Dėl 
tuo laiku pasitaikančio ne
palankaus oro dalis tautie
čių negalėdavo dalyvauti, 
todėl renginys dabar atke
liamas j gegužės pradžią.

Programos meninei daliai 
šį kartą pasikviestas New 
Yorko vyrų choras "Perkū
nas”, vadovaujamas Vikto
ro Ralio. Koncerto pradžio
je, kaip visuomet, scenoje 
pasirodė abu tos radijo va
landos vadovai — Albertas 
Juškus ir Kęstutis Laskaus- 
kas. A. Juškus, pasidžiau
gęs salės erdvę beveik už
pildžiusiu didoku susirinku
siųjų būriu, trumpai primi
nė, kaip ta valanda atsira
do.. Pradžioje ji buvusi lyg 
ir asmeniško pobūdžio už
simojimas. Svarbiausia ta
da rūpėję viešumoje kelti 
ir garsinti lietuvišką žodį. 
Visuomenės pritarimui ir 
susidomėjimui didėjant, ra
dijo valanda tapo visų Bal
timorės lietuvių bendru rei
kalu. Kol visuomenė tą va
landą vertins ir aukomis 
rems, tol ir vadovai neleng
vą savo Įsipareigojimo naš
tą tęsės ir toliau neš.

Antrasis valandos vado
vas K. Lazauskas užuot 
pats kalbėjęs patiekė pub
likai staigmeną — neseniai 
iš sovietų nagų pasprukusį 
Bronių Venclovą, šia proga 
su "Perkūno” vyrais atvy
kusį Baltimorėn pasisve
čiuoti.

Salės garsiakalbiams blo
gai veikiant, o B. Venclovai 
jaudinantis ir greitai kal
bant, iš jo pratarmės tik 
kai ką galėjau nugirsti.

Dar taip neseniai ištrū
kęs iš dvasinio kalėjimo, 
sakė, dar nepajėgiąs susi

MATAS & TURNER 
REALTY

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

RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A. 
(CERTIFIED RESIDENTIAL APPRAISER)

ASSOCIATES
ROMA MAJOROVAS
ALGIS MATAS 
DALIA ŠIRVAITIS 
PETRAS MATAS 
CAROL RAGGOTT 
PATRICIA SA.JOVEC
JONAS DUNDURAS
HOWARD TURNER — Attorney
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

gyventi su neįprasta padė
timi, kad pagaliau esąs lais
vas. Pabrėžė, kad Lietuva 
gyva, jos žmonės priespau
dai priešinasi, ypač kovin
gai esąs nusiteikęs jauni
mas. Br. Venclova optimis
tiškai žiūrįs ’ ateitį: kovą 
esą laimėsime, tik reikia, 
kad tautiečiai Lietuvoje ir 
išeivijoje vieningai veiktų. 
Susirinkusieji naują ir ryž
tingą, pakilios dvasios išei
vijos narį, pasveikino stip
riais plojimais.

Prasivėrus scenai, išvy
dome sustojusį "Perkūno" 
sambūrį (atvykę buvo 23 
vyrai, kiti 3 dėl darbo ar 
pareigų sutrukdyti), Choro 
pirm. Lionginas Drangaus- 
kas. Gražų dainos mylėtojų 
būrį publika pasveikino 
triukšmingai.

Lietuvos choruose buvo
me pratę matyti dažniausiai 
jaunus dainininkus: mo
kyklinį jaunimą, įvairių 
idėjinių organizacijų dai
nos sambūrius, o dirigentai 
daugiausia būdavo vyres
niojo amžiaus. Tatai savai
me suprantama, juk reikia 
įsigyti muzikinio mokslo ir 
pakankamos patirties, šiuo 
atveju betgi buvo atvirkš
čiai : "Perkūno” choristai 
jau pagyvenę vyrai, o diri
gentas Vikt. Ralys atsto
vauja jaunesniajai kartai.

Kai senesnio amžiaus 
tautiečiai dalyvauja lietu
vių dainos meno sambūriuo
se, aukodami savo laiką, 
lankydami repeticijas ir iš
vykų metu kelionėse toli už 
savo gyvenamo miesto ribų, 
tuo didesnio visuomenės dė
mesio ir pagarbos jie verti. 
Jie atlieka dvigubą misiją: 
garsina lietuvišką žodį ir 
lietuvių meną-dainą.

Tas pats tinka pasakyti ir 
apie vietinį baltimoriečių 
"Dainos" mišrų chorą, ku
rio nariai, taip pat daugiau
sia vyresniojo amžiaus. Tik 
jo muzikinė vadovė jau ne- 
lietuvė. Pasisamdomų pro- 
fesijonalų kitataučių šiame 
krašte niekad nepritrūksi
me, bet savųjų dainos my
lėtojų, jaunų dainininkų, 
jau dabar stokojame.

Pirmuoju išėjimu "Per
kūno vyrai padainavo: E. 
Gailevičiaus "Ramo venų 
maršą”, liaud. dainą, har- 
moniz. J. švedo, "šviesią 
naktį”, liaud. dainą, harmo- 
niz. B. Gorbulskio, "Jūrą 
svajonių pilną”, S. V. Lau- 
žavedžio "Sargybinio go
das” (solo Petras Tutinas). 
Šiam koncertui išskirtinės 
vertės teikė nauji, Baltimo- 
rėje dar negirdėti, publikai 
mažiau žinomi dalykai — 
operų ištraukos iš A. Rub- 
binšteino "Demono”, Mozar- 
to "Užburtosios fleitos” ir 
Carl Maria v. Weber’io 
"Laisvojo šaulio”. Bosas St. 
Citvaras pakankamai gerai 
atliko Zarastro ariją iš 
"Užburtosios fleitos”.

Po pertraukos choras at
liko: J. švedo "Kur banguo
ja Nemunėlis”, K. Banai
čio "žygį j Vilnių”, A. Ge- 
čio harmoniz. partizanų dai
ną "Pražydo jazminai”, J. 
švedo "Baltas gėles” (su 
solistu Vyt. Alksniniu), V. 
Palausko "Jūreivių maršą”, 
A. Mrozinsko harmoniz. 
”Kir-vir-jo”, J. Strolios 
"Namo” ir Br. Jonušo ”Su- 
aidės vėl laisvės dainos”.

'"Perkūno’ choras pasigė
rėtinai išlavėjęs, balsai su
lyginti į vientisą visumą, 
skambėjo darniai ir su Įsi
jautimu. Kai kuriuose, kad 
ir ne kartą girdėtose, dai
nose buvo jaučiamas savi
tas dirigento stilius. Ja. 
mostai tikslūs, gyvai rit
miški, jam netrūko vad. di
namikos.

Klausytojams nesutin
kant "Perkūno” dainininkų 
greitai nuo scenos atleisti, 
plojant ir triukšmaujant, 
išprašė dar padainuoti du 
dalyku: "Keleivio dainą” ir 
”Oi, broli, broli”. Fortepijo
nu chorą lydėjo newyorkie- 
tė Dalia Sakaitė. Programą 
pranešinėjo b a 1 timorietė, 
vietinio "Dainos” choro da
lyvė, Jieva Skudžinskienė.

Liet. Radijo Valanda Bal- 
timorėje tarp kitų vietos 
liet, organizacijų bene yra 
vienintelis pastovus kultū
rinis ir tautinis veiksnys, 
kuriam visuomenė daugiau
sia skiria dėmesio ir pini
ginės paramos. B. M.

TOOL & DIE
SUPERINTENDENT

(OR MASTF.R MECHANICI 
Mušt have a strong background in 
tool & die for automotive stamping 
plant. Contact Personnel Office.

Lape«r Metai Products Co.
930 SAGINAW ST. 

LAPEER. MICH. 48446 
313-664-8588 or 963-8376

\VANTED EXPERIENCED 
SURFACE GRINDERS 

JIG GRINDERS 
E. D. M. OPERATORS 
LATHE OPERATORS 

Mušt be experienced on punch and 
die dėtai! or close tolerances. Mušt 
be able to work overtime. Excel. pay 
benefits and working conditions. Ap
ply in person to: KEN FORGASH.

MOELLER MFG. 
12173 Market St. 

Livonia. Mi. 48150 313-591-6222
(19-21)

WANTED JOURNEYMEN
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

Sėt up man on Brown & Sharpe. Be 
able to sėt up work from blue printe 
& close tolerance. Steady work, beit- 
efits. Apply call or write to:

OPPERATING & MAINTENANCE 
SPECIALTIES 

P. O. Box 11515 
Charlotte. N. C. 28220 

704-523-4031
(20-23)

Dvidešimt tretysis Dinos 
NOVELĖS KONKURSAS

Mecenatas SIMAS KAŠELIONIS

Tema. Autoriams suteikiama neribojama teisė nove
lės temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

Ilgis. Novelė turi būti ne trumpesnė kaip 15 psl. ma
šinėle rašytų, su dvigubu tarpu.

Laikas. Paskutinė rankraščiui įteikti data 1985 nu 
birželio 15 d.

Adresas rankraščiams siųsti. Dirva, Novelės konkur
sas, P. O. Box 03206, Cleveland, Ohio 44103.

Paruošimas. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pa
sirašomi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis už
rašomas ant pridedamo uždaro vokelio, kuriame 
įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir tele
fono numeris. Vokelis nebus atidarytas nelai
mėjus.

Sąlygos. Laimėjusiam autoriui bus įteikta mecenato 
Simo Kašelionio 6C0 dolerių premija, Dirva turi 
teisę premijuotą novelę be papildomo atlygini
mo spausdinti Dirvoje ar atskiru leidiniu novelių 
rinkinyje.

Nepremijuoti rankraščiai. Grąžinami tik autoriams 
prašant.

Jury komisija iš trijų narių sprendžia kas premijuo- 
tina paprasta balsų dauguma. Jeigu komisija 
nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė ne- 
premijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

BOSTON
ELENOS 

VASYLIŪNIENĖS 
PARODA

Gegužės 13 d. Cambridge 
viešojoj bibliotekoj įvyko, 
Elenos Vasyliūnienės dailės 
darbų parodos atidarymas.

šioje bibliotekoje jau be
ne trečią kartą Elena Vasy- 
liūnienė turi savo dailės 
darbų parodėlės, šį kartą ji 
turėjo išstačius! 18 paveiks
lų.

Elena Vasyliūnienė yra 
pedagogė. Ji baigė VDU hu
manitarinių mokslų fakul
tetą, 5 metus lankė Kauno 
konservatoriją. Išeivijoje 
1945-50 metais mokytojavo 
Dillingeno lietuvių gimna
zijoje. 1950 išvyko į Kolum
biją, o 1954 atvyko į Ame
riką. čia Harvardo univer
sitete dar gilino mokslines 
studijas. E. Vasyliūnienė 
yra spaudos bendradarbė 
įvairiuose laikraščiuose. Per 
paskutinius kelis metus ji 
yra LMF Bostono klubo 
pirmininkė. Kai kitos lietu
viškos organizacijos nyksta 
ar mažai viešai pasirodo, 
Lietuvių Moterų Federaci
jos Bostono klubas, vado
vaujamas E. Vasyliūnienės, 
kas mėnesį rengia susirin
kimus, į juos kviečia įvairių 
sričių paskaitininkus, kas
met surengia Motinos die
nos minėjimą, Kalėdinę va
karonę, surengia dar ir ki
tus renginius.

Džiugu, kad Elena Vasy
liūnienė taip gyvai visur 
dirbdama, randa laiko pie
šimui ir tuo savo menu no
ri pasidalyti su kitais. Svei

kinam ir linkim ir toliau 
taip energingai dirbti visur 
ir eiti per gyvenimą palie
kant jame savo darbo pėd
sakus.

P. žičkus

PARENGIMAI

• LMF Bostono klubo su
sirinkimas įvyks gegužės 
25 d. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos direkto
rių kambaryje.

• Baisiojo birželio išveži
mų minėjimas, kurį rengia 
LB Bostono apylinkė, įvyks 
birželio 16 d., sekmadienį, 
šv. , Petro lietuvių parapi
jos salėje tuojau po mišių.

OPPORTUNITY FOR 
PROFF.SS1ONAL HELP 

PHYSICIAN
INTERNAL MEDICINE OR FAMILY 

PRACTICE 
ALSO 

REGISTERED NURSES 
3-II — 11-7 SHIFT 

Competitive salary čk shift diffcren- 
tial nurses. We have a 29 bed, acule 
care faciiily in an underulilized 
scrvice, seeking a physician vvilling 
to relocate to northern Maine. Very 
liberal income guaranteed for lat 
year of practice. Office space pro- 
vided by facility. If interested call or 
write to: A. Mitchell, Physician Re- 
cruiter, Van Buren Community Hos- 
pital, 2 Maln Street. Van Buren, 
Maine 04785. (207) 868-2796.

Equal Opportunity Employer
I 19-2 i>

WANTED AT ONCE 
EXPERIENCED 

OFFSET PRESSMAN 
SUPERVISOR

AND
OFFSET PRESSMĖN 

OPERATORS
Position requires 3 years experience 
on a multi-unit offset heat sėt Web 
Press. Company provides life & heulth 
insurance and wellness bonus pro- 
gram. Please subniit your resume to

AMERICAN PRESS
5601 PARIS RD. 

COLUMB1A. MO. 65202 
(21-31)

MACHINST needed for N. Carollna
Aluminum Fabricatora, Also: SET- 
UP PF.RSONS, FOREMF.N, TOOL 
MAKERS. Hust have good knowlodge 
or milling equip., punch prensea, sic. 
1-800-221-0998 Mon.-Fri. ask for Mr. 
Kelliher. (18-22)
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Prof. Andrius Kuprevičius daro pranešimą š. m. gegužės 
11 d. įvykusiame Clevelande muzikų, chorvedžių ir dirigentų 
suvažiavime. V. Bacevičiaus nuotr.

1985 KELIONĖS | LIETUVĄ
DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ — 10 DIENŲ LIETUVOJE

No. 716 (17 dienų): liepos 16- rugpjūčio 1 — $2,059
10 dienų Lietuvoje. 3 Varšuvoje, I Mainze. LUFTHANSA 
iš JFK ir Bostono

KITOS KELIONES SU 10 DIENŲ LIETUVOJE

No. 813 A (18 dienų): rugpjūčio 13-30 — $1,999
10 dienų Lietuvoje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 102 (15 dienų): spalio 2 - 16 — $1,479
10 dienų Lietuvoje su dviem dienom Kaune, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK.
No. 117 (15 dienų): lapkričio 7-21 — $1,339 
IOjiienų Lietuvoje, 2 Helsinky. FINNAIR iš JI'K
No. 126 (15 dienų): gruodžio 26 - sausio 9 — $1,459
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK.

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
No. 618A: birželio 18 - liepos 4 — $1,949
No. 917A: rugsėjo 17 - spalio 3 — $1,839

11 dienų Vilniuje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze. 
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, ESTIJA IR SUOMIJA
No. 805: rugpjūčio 5-18 — $1,829
5 dienos Vilniuje, 2 Talline laivu, 2 Leningrade, 3 Helsinky, 
FINNAIR iš JFK.

14 DIENU — LIETUVA, RUSIJA, ITALIJA
No. 609: birželio 9 - 22 — $2,089
No. 922: rugsėjo 22 - spalio 5 — $1,869
No. 106: spalio 6 - 19 — $1,869
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 Romoje su 1 diena Floren
cijoje. ALI TALIA iš JFK ir Bostono

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
No. 702: liepos 2 - 14 — $1,729
No. 813 B: rugpjūčio 13 - 25 — $1,729
No. 903: rugsėjo 3 • 15 — $1,729
No. 930: rugsėjo 30 - spalio 12 — $1,389
6 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 2 Leningrade, 2 Helsinky. 
FINNAIR iš JFK

13 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, BAVARIJA
No. 820: rugpjūčio 20 - rugsėjo 1 — $1,769
No. 924: rugsėjo 24 - spalio 6 — $1,669
5 dienos Vilniuje, 2 Maskvoje, 4 Miunchene,
LUFTHANSA iš JFK ir Bostono

12 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA, VOKIETIJA
No. 618B: birželio 18 - 29 — $1,669
No. 702C: liepos 2 - 13 — $1,669
No. 806C: rugpjūčio 6 -17 — $1,669
No. 917B: rugsėjo 17 - 29 — $1,439
6 dienos Vilniuje, 3 Varšuvoje, 1 Mainze, LUFTHANSA 
iš JFK ir Bostono

10 DIENŲ — LIETUVA, SUOMIJA
No. 916: rugsėjo 16 - 25 — $1,339
6 dienos Vilniuje, 2 Helsinky, FINNAIR iš JFK

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:
BALTIC TOURS

293 AUBURN ST.
NEVVTON, MA 02166

(617) 965-8080 arba (617) 969-1190
BALTIC TOURS tvarko:

giminių Iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme
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NAUJOS KNYGOS
• Julija švabaitė. STIK

LINIAI RAMENTAI. Drau
go konkurse premijuotas 
romanas. Viršelis Jonės Ka- 
ružaitės. 264 psl. Kaina 9 
dol. Išleido Lietuviškos kny
gos klubas Chicagoje.

• Bronius Aušrotas. SUN
KIŲ SPRENDIMŲ METAI. 
Tai nepriklausomos Lietu
vos karininko, tarnavusio 
karinėje žvalgyboje, atsimi
nimai iš veiklos prieš sovie
tų armiją. 238 psl. Kaina 
8 dol. Viršelis P. Jurkaus. 
Kalbą taisė L. Žitkevičius 
ir P. Jurkus. Išleido Lietu
viškos knygos klubas Chi
cagoje, 4545 W. 63rd St., 
Chicago, III. 60629.

NAUJAS"TĖVYNĖS 
SARGAS”

Pirmasis š. m. "Tėvynės 
Sargo" numeris — 1 (60) 
yra skiriamas Prezidento 
Aleksandro Stulginsk'O 100 
metų gimimo sukakčiai pa
minėti. Numeris yra 128 
psl.

Numeryje yra ir kitos 
medžiagos, čia baigiamas 
prof. dr. Juozo Ereto straip
snis "Apie visokeriopą auk
lėjimą”, pateikiami Europos 
parlamento rinkimų davi
niai, pagerbiami amžiaus 
suka ktuvininkai: Petras 
Maldeikis, prof. P. Jucaitis, 
Vaclovas Kasakaitis, Petras 
Balčiūnas — 83 m., Petras 
Kliorys — 75 m., prel. Vyt. 
Balčiūnas, d r. Kazys Šid
lauskas ir Kazys Pabedins
kas.

Kun. Juozo Vailokaičio, 
pirmojo krikščionių demo
kratų pirmininko ir Lietu
vos pramonės kūrėjo 40 m. 
mirtis sukakties proga 
spausdinamas kun.. Vyt. 
Bagdanavičiaus, MIC pa
mokslo tekstas. Pats redak
torius rašo apie krikščionis 
demokratus ir žmogaus tei
ses. Plati pasaulio KD veik
los apžvalga, mūsų draugų 
eilėse, spaudos ir gyvenimo 
skyriai ir kt.

žurnalo viršelis papuoš
tas prez. Stulginskio nuo
trauka. šie numerio kaina 
$4.00. žurnalo administraci
ja: Adomas Viliušis, 4050 
So. Campbell Avė., Chicago, 
111. 60632.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
L. Kirkus, Palos Hills 3.00
J. Sakas, Baltimore, Oh. 33.00
X. Y„ Roswell ................. 3.00
M. Razgaitis, Brooklyn 3.00
M. Blynas, Cleveland .. 5.00
J. Matulaitienė, Hillcrest 10.00
J. Jurkus, Rochester .... 6.00

Z. Molėjus, Chicago .... 3.00 
A. Arūnas, Woodhaven 3.00 
J. Kazėnas, Cleveland 3.00
J. Černis, W. Bloomfield 8.00
K. Palubinskas, Cleveland 3.00 
J. Pautienis,

W. Bamstable .............10.00
Br. Scepanavičius,

Mississauga ................ 1.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

Ramovėnui ir nuoširdžiam draugui

A. A.

VLADUI DAUTUI

netikėtai mirus, jo žmoną JADVYGĄ ir vi

sus artimuosius nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime

LKVS Ramovė
Clevelando Skyrius

A. A.

VLADUI DAUTUI

amžinybėn iškeliavus, jo žmonai mielai

JADVYGAI ir visai šeimai reiškiu nuošir

džią užuojautą

Teresė Gaškienė

Tllini VIENINTELIS LIETUVIŲfl 11P fl KREDITO KOOPERATYVAS I flUI fl OHIO VALSTIJOJE.

18022 Neff Road, Cleveland, Ohio 44119 
BŪSTINĖ: Dievo Motinos parapijos patalpose. 
SKYRIAI: adv. A. širvaičio įstaigos patalpose, 

(Lietuvių Namai) ir šv. Jurgio parapijoje.
Tel.: 692-3253, 531-8687, 442-9091.

OPPORTUNITY FOR 
RNS

Progreasive skilled nursing facility is 
looking for ambitious dedicated RNs, 
who are interested in relocating. Com- 
petitive salary. MubI have nursing 
home experience. Send rentime to: 
JOSEPH WOOD, ADM1NISTRATOR.

Canterbury Vilią of Hanford,
1007 LACF.Y BLVD. 

HANFORD. CA. 93230 
(18-21)

PATARNAVIMAI
METINIS 

MOKAME: KURSAI PRIEAUGLIS
Galioja nuo bal. 1, 1985 

TAUPYMO CERTIFIKATAI:
($3,000 ar daugiau)

12 mėn. 9.5% 9.84%
6 mėn. 9.0% 9.31%

SUPER-SHARE
($2,000 ar daugiau) 8.5% 8.77%
Reg. indėliai 6.0% 6.14%
($100 ar daugiau)
SKOLINIAME: Automobiliams, namų pagerini-

mui, asmeninės paskolos.

1ST CLASS SKILLED
FOREMAN — needed for 3rd shift 
wilh thorough knowledge in nianufao 
turing of eutting tools, such as drillt*. 
reanters and etc. Please call 805-922- 
8222 or ivrite to
SEMCO TWIST DRILL AND 

TOOL CO. INC.
2936 INDUSTRIAL PKWY. 

SANTA MONICA. CALIF. 93455 (18-21)

NUOŠIMČIAI MAŽESNI, SĄLYGOS GERESNES. 
Smulkesnės informacijos teikiamos TAUPOS raštinėje. 

TAUPOS DARBO VALANDOS
Treč. ir šeštadieniais nuo 10 iki 1 vai. p. p. 

adv. A. širvaičio įstaigos patalpose. 
Sekmadieniai nuo 11 iki 1 vai. p. p.

Dievo Motinos ir šv. Jurgio parapijose.
Taupykite ir skolinkitės tiktai TAUPOJE 

Visos santaupos apdraustos su National Deposit 
Guarantee Corporation.



Nr. 21 — 14

Šv. Kazimiero lit. mokyklos mergaičių choras, vadovaujant A. Bielskui, atlieka Motinos 
dienos dalį programos. V. Bacevičiaus nuotr.

CLEVELANDO
_ PARENGIMAI _

• GEGUŽĖS 25-26 D. Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Są
jungos suvažiavimas Cleve
lande.

• BIRŽELIO 2 D. Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
mokslo metų baigimas.

• BIRŽELIO 16 D., sekma
dienį 1:30 vai. p. p. Birželio 
minėjimas Old Stone Church 
Public Sųuare. Ruošia A. L. 
Taryba, Estų Taryba ir Latvių 
Sąjunga.

• BIRŽELIO 16 D. Onos 
Mikulskienės kanklių muzikos 
studijos 20 metų veiklos su
kakties mokinių rečitalis..

• BIRŽELIO 29 D. Joninių 
laužas V. ir O. Jokūbaičių so
dyboje. Rengia skautininkų 
Ramovė.

• LIEPOS 14 D. Lietuvių 
Pensininkų klubo gegužinė 
Dievo Motinos parapijoje.
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NOTARY PUBLIC

JUOZAS MIKONIS - Reoltor
savininkas

EAST SHORE REALTY

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

Mums reikia namų Cuyahoga, Lake ir Geauga 
apskrityse, ypač East 185 gt. — Neff Road.

Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip
tis į mano įstaigų.

JAKUBS AND SON 
Laidojimo Įstaiga 

Delio E., Williom J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbaro Jakubs Schmidt 

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 1B5th Street, Mari, Ohio 44119 
Tel. |216) 531-7770

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

liams pastatyti.

• LIEPOS 21 D. Balfo ge
gužinė prie ežero.

• LIEPOS 28 D. Žalgirio 
šaulių kuopos gegužinė prie 
ežero spaudai paremti.

• RUGPIŪČIO 1-4 D. Old 
World festivalis East 185 gat
vėje.

• RUGPIŪČIO 4 D. ežero 
pakrantėj Ramovėnų gegužinė.

• RUGPIŪČIO 18 D. Lietu
vių klubo metinė gegužinė 
Austrų sodyboje.

• RUGSĖJO 29 D. sekma
dienį, 100 metų gimimo prel, 
M. Krupavičiaus ir prez. A. 
Stulginskio minėjimas Dievo 
Motinos parapijoje.

• SPALIO 5 D. Jaunųjų mu
zikų konkursas. Rengia JAV 
LB kultūros taryba.

• SPALIO 12 D. Žalgirio 
šaulių kuopos rudens paren
gimas Lietuvių Namuose.

• SPALIO 19 D. solisto A.
Grigo koncertas. Rengia Pen
sininkų Klubas ir Vasario 16 
d. gimnazijai remti komitetas.
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• SPALIO 26 D. Dainavos 
stovyklai paremti renginys.

• LAPKRIČIO 2 D., šešta
dienį, Pabaltiečių vakaras Lie
tuvių Namuose. Ruošia AL 
Taryba, Latvių Sąjunga ir Es
tų Taryba.

• LAPKRIČIO 9 D. Lietuvių 
namų metinis balius.

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

HM /uperior/avino/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 

SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

■ namu remontams,
■ kvalifikuotų studentų mokslui
Smulkesnių informacijų dėl taupomųjų indėlių 

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior /bving/
Pagrindinis skyrius

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

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 Iki 4:000, 
penktadieniais 9:00 iki 6:00;
šeštadieniais 9:00 iki 2:30.

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 
at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

Aukos gautos 1985 m. kovo i

$1,000.00 A.a. Jurgio 
Jakubonio 10 metų mirties atmini
mui — Stasė Jakubonienė, 
Chicago, IL; Juozas ir Eugenija 
Pažemėnai, Queens Village, NY 
(viso $4,000.00); Viktoras Sutkus, 
Bad Kreuznach, Vokietija.

$500.00 Teklė Bogušienė, So. 
Boston, MA; a.a. Felikso Mandei- 
kio atminimui — Feliksas Mandei- 
kis Trust $255.00, A. ir O. Slepavi- 
čiai, Hyannis, MA $30.00, S. ir E. 
Mineikos, Centerville, MA $25,00, 
Bronius ir Tamara Markeliūnai, 
Centerville, MA $20.00, A. ir M. 
Rakščiai, Centerville, MA $20.00, 
Vytautas ir Eugenija Rastoniai, E. 
Sandwich, MA $20.00, Jonas ir 
Ona Vengriai, Osterville, MA 
$20.00, Vladas ir Marija didžiū
nai. Centerville, MA $20.00, P. ir A. 
Ausiejai, Centerville, MA $10.00, 
E. ir T. Bliudnikai, Centerville, 
MA$10.00, Doane, Beal and Ames, 
Ine. $10.00,1. ir E. Jansonai, Oster
ville, MA $10.00, V. ir J. Lendrai- 
Ciai, Centerville, MA $10.00, Česlo
vas Mickūnas, Centerville, MA 
$10.00, A. Mickūnienė, Center
ville, MA $10.00, Jonas ir Veroni
ka Rutkauskai, Hyannis, MA 
$10.00, Antanas ir Zosė Vieškal- 
niai, Centerville, MA $10.00; Egidi
jus ir V ida Rad veniai, Los Angeles, 
CA (viso $1,500.00).

$463.31 Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjunga (viso $1,463.31).

$100.00 Dr. Adolfas ir Jadvyga 
Damušiai, Lockport, IL; dr. Alina 
ir Vandalinas Domanskis, Palos 
Park, IL; LB Lemonto Bažnytinis 
komitetas, Lemont. IL $70.00

$70.00 Elena Jasaitienė, Dės 
Plaines, IL (viso $220.00).

$50.00 Juozas Jakštas, Lake- 
wood, OH (viso $615.00); a.a. Felici
jos Šimukėnaites atminimui — 

1985 m. gegužės 23 d.

Vytautas ir Romaine Jonaičiai, 
Grand Rapids, MI $25.00, JAV LB 
Grand Rapids apylinkės valdyba 
$25.00.

$30.00 D. ir A. Misiuliai, Le
mont, IL

$25.00 Raminta Veitėnas, 
Chicago, IL.

$15.00 Kęstutis Stepšys, Grand 
Rapids, MI (viso $85.00).

$10.00 Marija Noreikienė, Put- 
nam, CT.

$5.00 Naureckienė, Lemont, IL.
Pagal pasižadėjimus gauta: 

$1.000.00 Kun. Vyt. Balčiū
nas, Thompson, CT (viso $750.00); 
Povilas ir Rūta Kiliai, Palos 
Heights, IL (viso $1,800.00).

$400.00 Bladas Daukantas, St. 
Petersburg Beach, FL (viso 
$400.00).

$100.00 Mečislovas ir Faustina 
Mackevičiai, Lockport, IL (viso 
$75.00); Eglė Rukštelytė-Sund- 
Btrom, Forest Park, IL ($100.00).
Aukų kovo mėnesį surinko:

JAV LB Cape Cod apylinkė — 
a.a. F. Mandeikio atminimui 
$500.00 (viso $2,536.00); JAV LB 
Lemont apylinkė $360.00 (viso 
$2,128.00); JAV LB Putnam apy
linkė $250.00 (viso $1,135.00).

Už visas aukas nuoširdžiai 
dėkojame. Čekius prašome rašyti ir 
siųsti: Lituanistikos katedra 
arba Lithuanian World 
Community Foundation 5620 
S. Claremont Avė., Chicago, IL 
60636

Vytautas Kamantas 
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė
PLB Fondo reikalų vedėja



1985 m. gegužės 23 d.

KAPŲ PUOŠIMAS
š. m. gegužės 22 d., sek

madienį, 1 vai. p. p. Visų 
Sielų kapų mauzoliejuj prie 
prezidento Antano Smeto
nos kapo bus dedamas vai
nikas.. šiais metais vainiko 
dėjimu rūpinasi D.L.K. Bi
rutės draugijos Clevelando 
skyrius. Organizacijų vado
vai ir visuomenė prašoma 
dalyvauti.

Tuo pačiu pranešama, 
kad dėl žymiai pakilusių iš
laidų šiemet tautinės vėlia-
vėlės bus iškeltos tik ant 
karių ir skautų kapų. Kiti 
bus prisiminti maldose.

• A. A. Vladas Dautas 
nuo širdies smūgio mirė ge
gužės 13 d., sulaukęs 61 m. 
amžiaus. Liko skausmo pri
slėgta žmona Jadvyga, duk
tė Rita su šeima ir trys sū
nus — Denis su šeima, Al
gis ir Renius.

Velionis turėjo metalo 
tekinimo įmonę ir dosniai 
rėmė lietuvišką veiklą, pri
klausė eilei organizacijų, jų 
tarpe ir ALT S-gai.

Paskutiniais metais su 
video kamera užrekordavo 
visus žymiuosius Clevelan
do lietuvių įvykius. Taip pat 
nufilmavo šv. Kazimiero iš
kilmes Vatikane.

Gegužės 15 d. po šv. Mi
šių Dievo Motinos bažny
čioje buvo palaidotas Visų 
Sielų kapinėse.

Velionies žmonai ir šei
mai bei visiems artimie
siems Dirva reiškia užuo
jautą.

• Pasaulio Lietuvių Gy
dytojų Sąjungos suvažiavi
mas, įvykstąntis š. m. ge
gužės mėn. 25-26 dienomis 
Harley Hotel Independence, 
Ohio jau čia pat.

Pranešame, kad šeštadie
nį, t. y. gegužės mėn. 25 
d. 11 vai. ryto bus speciali 
programa moterims. Jonas 

Amber Gintaro Galerija
505 East 185 Street * Euclid, Ohio 44119 

Tel. (216) 531-3500

PAVEIKSLŲ ĮRĖMAVIMAS

Didelis pasirinkimas medžio išdirbinių, 
gintaro, įvairių MENO darbų.

Atidaryta kiekvieną dieną 10:00-5:00 vai. vak. 
(Išskyrus pirmadienį).

Dunduras skaitys paskaitą 
apie vyną, jo pagaminimą, 
rūšis ir kaip atskirti geres
nį nuo blogesnio. Bus vyno 
paragavimui.

Toje pačioje salėje vyks 
Clevelando Lietuvių "Gin
taro” Galerijos paroda. Bus 
pravedama loterija, kurios 
laimėjimas — dailininko 
Petrikonio paveikslas.

Visos ponios ir panelės 
kviečiamos atsilankyti (ne
būtinai gydytojų šeimos na
riai).

Sekmadienį, gegužės mėn. 
26 d. 12 vai. 30 min. vi
siems suvažiavmo daly
viams ir svečiams vyks ben
dri pusryčiai ten pat vieš
butyje. Prašome pranešti 
apie dalyvavimą šeštadienį 
prie registracijos stalo.

Jeigu bus užtenkamai no
rinčių dalyvauti, sekmadie
nį po pietų bus organizuo
jama ekskursija į Akroną 
apžiūrėti Stan Hywet gar
sius namus, kurie yra vieni 
iš 25-ių garsiausių ir gra
žiausių namu Amerikoje.

PLGS

• Marijus Blynas, be jau 
išleistų knygų: Lietuvos 
senovės paminklai, Nostra- 
damus ir pranašystės ir 
Erdvės paslaptys; Gynybi
nių Vilniaus sienų nugriovi
mas, Lietuvos reikalais — 
kultūrinių, istorinių, poli
tinių rinkinys, dabar ruo
šia spaudai dar vieną pa
rinktų savo straipsnių rin
kinį "Tikroji praeitis”.

Knygą leidžia Laisvosios 
Lietuvos leidykla Chicago
je.

• LKVS Ramovė kartu 
su Amerikos lietuviais ve
teranais gegužės 27 d., pir
madienį, šv. Jurgio para
pijoje pagerbs žuvusius ir 
mirusius karius. Apeigos 
prasidės 8:30 vai. ryto, 9 
vai. ryto mišios ir po to

DIRVA

PASAULIO LIETUVIU GYDYTOJU SĄJUNGA 
MALONIAI KVIEČIA VISUS ATSILANKYTI f P.L.G.S.

PENKIOLIKTO SUVAŽIAVIMO

BALIŲ
Š. M. GEGUŽĖS 25 D., ŠEŠTADIENI,
HARLEY HOTEL OF CLEVELAND SOUTH 

5300 Rockside Road, Independence, Ohio 44131 
Programoje:

6:00 Pažinčių atnaujinimas ir kokteiliai.

7:30 Meninė programa — atlieka Clevelando Vyrų Oktetas, vadovauja
mas Ryto Babicko.

8:00 Vakarienė ir šokiai.

Auka asmeniui 30 dol. Jaunimui 25 dol. Dėl stalų sudarymo prašom kreip
tis į Aldoną Maurutienė telef. (216) 256-1383 arba į Birutę Skrinskienę teL 
(216) 951-7937.

P. L. G. S. VALDYBA

pusryčiai. Ramovėnai ir vi
suomenė kviečiami gausin
gai dalyvauti.

CLEVELANDO JŪRŲ 
BUDŽIŲ VEIKLA

L.S.B. M. Jankaus jūrų 
budžių įgula suintesyvino 
savo veiklą.

Vyriausio skautininko 
įsakymu yra pertvarkytas 
Clevelando jūrų skautų vie
netas. Klaipėdos Vietinin- 
kija tapo pertvarkyta ir da
bar veikia jūrų budžių įgu
la. Jos vadu išrinktas j. ps. 
Edis Klimas, kurį Vyr. 
skautininkas p a t v irtino 
dviejų metų kadencijai.

Naujasis budžių vadas 
jau pradėjo savo veiklą. 
Įgula dalyvavo Clevelando 
Kaziuko mugėje prisidėda
ma rengimo darbe, tvarkė 
barą, kurio pelną ($218.72) 
padovanojo Neringos skau
čių tuntui.

Š. m. gegužės mėn. 13 d. 
įvyko antroji įgulos sueiga 
Lietuvių Namų patalpose.

Į sueigą susirinko 17 na
rių ir kandidatų.

Sueigos metu buvo pa
skaitytas kovo mėn. 11 die
nos sueigos protokolas no. 
1. Iš protokolo matėsi, kad 
sueigoje tada dalyvavo 12 
narių ir kandidatų.

Abi sueigos rodo, kad M. 
Jankaus jūrų budžių įgula, 
naujo vado vadovaujama,

Šv. Kazimiero lit. mokyklos Clevelande mokinukai atliekant 
dalį programos Motinos dienoje. V. Bacevičiaus nuotr.

rimtai ir pozityviai pradėjo 
veiklą. Pagausėjo narių 
skaičius. Susidomėjimas su
eigomis padidėjo. Veiklos 
planai realizuojami. Atro
do, kad Clevelando jūrų 
budžių įgula rimtai pakėlė 
inkarą ir ištempė bures.

Turi planų galimai grei
čiau pradėti buriavimo se
zoną, padarant išvyką į Py- 
matuning ežerą. Planuose 
numatyta stovyklauti.

Linkėtina M. Jankaus jū
rų budžių įgulai gero vėjo, 
o jos vadui j. ps. E. Klimui 
ištvermingai laikytis įgulos 
priekyje. (VI. P.)

HOUSES FOR SALE

Brick ranch
Sunset Dr. off Chardon 

Rd., R. H; Executive home. 
Exeptional rec-room with 
kitchen. Lovely yard. Beau- 
tiful cul-de-sac Street.

Willoughby Hills
Lovely one acre 160x287 

one acre building lot. Wood- 
ed, partialy cleared. Lovely 
cul-de-sac Street. 29,500.

Ask for
Lily or Anton Matic 
CAMEO REALTY

261-3900
Matic Res.
531-6787

(21-22)
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• Reikalingas prižiūrėto
jas namams Clevelande, va
karų pusėje, suaugusiųjų 
name, susipažinęs su elek
tros, vamzdžių taisymo 
(plumbing) darbais ir mo
kėti atlikti kitus pataisy
mus. Su atestacija skam
binti tel. (216) 621-6300.

Kotecki Monuments, Ine. 
gamina kapams paminklus. 
Skambinti tel.: 585-4694, 
Lilė čapliikienė.

NATIONVVIDE 
INSURANCE 
NaVonw,cla ‘S on yov-

APDRAUDOS rei
kalais geriausius patarna
vimus gausite kreipdamie
si į OBELENIŲ apdraudos 
įstaigą — 6181 Mayfield 
Road, Suite 203, Mayfield 
Hts., Ohio 44124. Skambinti 
ZENONUI arba SAULIUI 
(216) 442-6810.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

to work and live in Sunny Fla. In 
h small congenial community. 40 
minutes to Panama City Beaches. 
NURSES for GENERAL DUTY & ICU 

3 1 I Shift,
Good startinį) salary. Shift dlffsi-en 
tial & (ringe benefits. Apply call or 
write to Director ot Nurses

DOCTORS MEMORIAL HOSPITAL
P. O. BOX 168

BONIFAY. FLORIDA 32425
904 547-4271

(19-22)
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• Sol. Regina Žymantai
tė-Peters, š. m. gegužės 25 
d., šeštadienį, 1:10 vai. p. 
p. Shea stadione New Yor
ke pakviesta giedoti Ame
rikos himną, atidarant gar
siąsias Mets ”baseball’‘ 
rungtynes, kurios bus tran
sliuojamos iš NBC televizi
jos stoties per satelitą po 
visą Ameriką ir pasaulį..

• Birutė Jasaitienė, PLB 
valdybos vicepirm. švieti
mui, gegužės 7 d. išvyko į 
Pietų Ameriką. Lankysis 
Urugvajuje, Argentinoje ir' 

Mylimam Tėvų draugui

A. A.

VLADUI DAUTUI
mirus, žmoną JADVYGĄ, dukrą ir sūnus su 

šeimomis, esančius giliame skausme, nuo

širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Nijolė ir Richard 
C 1 a u s e

Peggy ir Algis 
Petkus

Sigutė ir Bob 
T a y 1 o r

A. A.

ZIGMUND PIOTROWSKI

mirus, žmonai ELEONORAI, svainiui VLA

DUI SKIRGAILAI su šeima ir artimiesiems, 

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame

B. M. Abromaičiai

V. Kalendrienė

Brazilijoje iš arčiau susipa- 
žindama su vietos lietuvių 
veiklos sąlygomis bei švie
timu. Su savim veža ir is
panų bei portugalų kalbo
mis anketas, kurias paliks 
atitinkamų kraštų valdy
bom.s

KĄ SVARSTĖ ALT 
VALDYBA

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba reguliariai kas 
mėnesį turi posėdžius savo 
būstinėje Chicagoje. Gegu
žės 10 d. posėdį pravedė 
pirm. Teodoras Blinstrubas. 
Savo pranešime painforma
vo, kad po paskutinio posė
džio jam, drauge su dr. J. 
Valaičiu, teko Lietuvos rei
kalais tartis su Baltųjų Rū
mų pareigūnu Linu Kojelių, 
tarėsi su Koalicijos dėl 
konstitucinio t e i singumo 
vadovu Antanu Mažeika. 
Keletą kartų turėjo pasi
kalbėjimus su Jungt. Pabal
tiečių Komiteto Washingto- 
ne ryšių direktoriumi Alg. 
šilu. ALT įstaigoje jam te
ko pravesti naudingą pasi
kalbėjimą su atvykusiais 
jaunosios kartos atstovais. 
Pasakė sveikinimo kalbą 
šaulių suvažiavime, drauge 
su P. Buču, M. Pranevičiu
mi ir R. Tričvte dalyvavo 

Chicagos Lietuvių Tarybos 
konferencijoje ir konferen
cijos dalyvius pasveikino 
ALTo valdybos vardu, ALT 
vardu Liet. Tautinėse kapi- . 
nėse atsisveikino su laidoja
ma a. a. Marija Sims, veik
lią Detroito organizacijų 
centro nare. Painformavo 
apie daugeli raštų Washing- 
tono įstaigoms.

D. Danilevičiūtė - Dum
brienė pranešė, kad Liet. 
Kat. Moterų S-gos vadovy
bė uoliai renka aukas pa
remti Laisvės Statulos at
naujinimą ir imigracijos 
muziejų steigimą. ALT 
toms pastangoms pritaria. 
Dr. J. Valaitis painforma
vo apie kai kuriuos planus 
naujų kontaktų su prezi
dentūra ir Washingtono 
įstaigoms. Dr. L. Kriauče
liūnas papasakojo apie vi
suomeninių reikalų komisi
jos posėdį. Numatyta, kad 
Pabaltiečių jaunimo kon
grese ALT atstovaus D. Da- 
nilevičiūtė-Dumbrienė, vie
na iš rengėjų yra ALT 
valdybos narė R. Tričytė. 
Planuojama mokyklinį jau
nimą daugiau informuoti 
apie ALT. Kun. J. Prunskis 
painformavo apie ryšius su 
kitataučių ■ spauda, apie 
ALT eksponatus parodai 
Amsterdame, kur bus pa
vaizduota bolševikų okupa
cija. Lenkų kongresas per 
jį pakvietė lietuvių atstovą 
dalyvauti jų direktorių su
važiavime, kur bus išryš
kinamas tautinių grupių 
vieningumas kovoje prieš 
okupaciją.

Inž. Gr. Lazauskas papa
sakojo apie planuojamą iš
leisti Amerikos Lietuvių X 
Kongreso leidinį ir apie pa
stangas gauti pašte papigi- 
nimą ALT laiškams. Pasi
tarimai praėjo draugiškoje 
nuotaikoje. Be suminėtų po
sėdy dar dalyvavo J. Talan- 
dis, dr. V. Dargis, M. Pra
nevičius, P. Bučas, adv. A. 
Domanskis, V. Gasparienė, 
St. Dubauskas, J. Šiaučiū
nas.

PAŠTO ŽENKLO 
KONKURSAS

Minint sukaktis Lietuvos 
krikšto, vykusio 1251, 1387 ir 
141.3 metais ir vykdyto Mindau
go, Jogailos ir Vytauto, skelbia
mas pašto ženklo konkursas.

Šį jubiliejinį pašto ženklą iš
leisti prašomas Vatikanas.

Konkurse dalyvauti kviečiami 
visi lietuviai menininkai. Projek
to formatas turi būti 20 x 30 cm 
arba 8.3 x 12.5 colių dydžio. 
Spalvų derinys paliekamas me
nininko nuožiūrai. Pašto ženklo 
vertę uždės Vatikanas.

Pašto ženklo projektui paruoš
ti skiriamos trys premijos: pir
moji 600 dol., antroji 400 dol. ir 
trečioji 300 dol. Iš viso 1,300dol.

Premijos bus išmokamos tik 
Vatikanui priėmus pašto ženklo 
projektą ir nutarus jį išleisti.

Vertinimo komisijos sudėtis 
bus paskelbta vėliau.

Premijuoti projektai lieka 
konkursą skelbiančios Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus' minė
jimo komiteto nuosavybe, o ne
premijuotus galės autoriai atsi
imti.

Pašto ženklo projektus, pasi
rašytus slapivardžiu su tikra pa
varde uždarame voke, siųsti iki 
1985 m. gruodžio 31 d. šiuo ad-

Dirvos 70 metų 
sukakčiai 

paminėti vajus
Atsiliepdami į Dirvos 70 metų sukakčiai pa

minėti atsišaukimą, sukelti Dirvai paremti 70,000 
dol., aukojo šie asmenys:

(Pradžia Dirvoje Nr. 13)

Mykolas ir Elena Gureckai, Waterbury, Ct. 85.00
X. Y.,,Cleveland, Ohio ...................................... 10.00
Viktoras Rutkauskas, Lakevvood, Ohio ........ 15.00
Vincas Benokraitis, Cleveland, Ohio ............ 10.00
Julius Kazėnas, Cleveland, Ohio .................. 10.00
Jonas ir Malvina Švarcai, Wickliffe, Ohio.... 20.00 
Kun. A. Urbonas, Detroit, Mich.................... 10.00
B. A. Kremeriai, Palos Hts., III.................... 35.00
Inž. Kazimieras ir Elena Pociai (jau anksčiau

aukoję 1000 dol.) Beverly Shores, Ind. 50.00 
Dalė ir Tadas Mečkauskai, Lansing, III....... 50.00
Balys Turkevičius, E. Chicago, Ind............... 10.00
Juozas ir Josephine Neverauskai,

Munster, Ind................................................ 20.00
Vytautas ir Natalija Aukštuoliai,

Munster, Ind............................  20.00
Vitoldas ir Vanda Gruzdžiai, Euclid, Ohio 50.00 
Aurelija Balašaitienė, Cleveland, Ohio ........ 50.00
Dr. Milda Budrienė, Longboat Key, Fl........ 25.00
Stasė ir Vytautas česnavičiai,

Richmond Hill, N. Y................................. 25.00
ALT S-gos Cicero skyrius, per G. Biskį,

Clearendon Hills, III.................................... 300.00
Daiva Žemaitytė Atkinson, Cicero, III........... 50.00
J. žemaitis, Cicero, Iii. ..................................... 20.00
Z. Juškevičienė, Cicero, II)................................ 10.00
ALT S-gos Bostono skyrius, Boston, Ma.....  40.00
Aldona ir Vincas Bartuškai.

Willoughby, Ohio ...............  20.00
I.eonas Lendraitis, Boston, Mass................... 70.00
S. ir J. Butrimai, Cleveland, Ohio ................ 20.00
Jonas Citulis, Cleveland, Ohio ....................... 25.00

ręsti: Lietuvos krikščionybės 
jubiliejaus minėjimo komitetas, 
5620 So. Claremont Avė., Chi
cago. IL 60636.

Norint gauti šiuo reikalu dau
giau informacijų, kreiptis j mi
nėto komiteto narį J. Adomėną 
šiuo adresu: 3329 W. 66th St., 
Chicago, IL 60629. Tel. 312 
737-3539.

DRAMOS
KONKURSAS

Minint sukaktis Lietuvos 
krikšto, vykusio 1251, 1387 ir 
1413 metais ir ’ ykdyto Min
daugo, Jogailos ir Vytauto, skel
biamas dramos konkursas.

Pageidaujama, kad dramos 
struktūra laisvai pasirinktu 
būdu sietųsi su Lietuvos krikšto 
tema.

Rankraštis savo puslapių skai
čiumi turi būti įprastinės dra

A. A.

VLADUI DAUTUI 

mirus, žmoną JADVYGĄ, dukterį RITĄ, 

sūnus ALGĮ, DENIŲ ir RENIŲ ir visus ar

timuosius nuoširdžiai užjaučiame.

Stefanija Rydelienė
Irena ir Edvardas Rydeliai
Aldona ir Jonas Rasteniai

(Bus daugiau)

mos knygos apimties.
Premijos dydis — 3,000 dol. 

Vertinimo komisijai neradus pa
kankamai gero veikalo, premija 
neskiriama.

Vertinimo komisijos sudėtis 
bus paskelbta vėliau.

Rankraščius, pasirašytus sla
pivardžiu su tikra pavarde už
darame voke siųsti iki 1986 m. 
gruodžio 31 d. šiuo adresu: Lie
tuvos krikščionybės jubiliejaus 
minėjimo komitetas, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, IL 
60636.

WANTED JOURNEYMEN
MACHINE BUILDERS

SEND RESUME TO:
TURNER BROS., INC. 

262S HILTON ROAD 
FERNDALE, MICH. 48220 
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