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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŽMONIŲ TEISES
Žalingos Amerikai, naudingos 

Sovietų Sųjungai?
Vytautas Meškauskas

*

NATIONAL 
REPUBLICAN HERITAGE 
GROUPS COUNCIL

Toks pasikeitimas pažiūrom 
galėtų būti naudingas, bet ir 
jis kai ką gąsdina mūsų pusė
je. Pvz. amerikiečių delega
tui pareiškus, kad JAV pagei
dauja geresnių santykių su so
vietais visose srityse, iškaitant 
susitarimą dėl ginklavimosi 
kontrolės, bet sovietų elgesys 
su žmonių teisėmis tam kliu
do, jis susilaukė kritikos. Gir
di, Schifteris be reikalo sujun
gė tas dvi - žmonių teisių ir 
ginklavimosi - temas, nes dėl 
žmonių teisių JAV nekovos. 
Tiems kritikams daugiau 
patiko Sofinskio atsakymas, 
kad įnirusiems žmonių teisės 
nerūpi ...

Žodžiu, nesilaikymas žmo
nių teisių nesudaro ‘casus belli 
priežasties karui, kuris dėl da
bartinio apsiginklavimo stovio 
yra neįmanomas ir visom prie
monėm vengtinas. Dėl to vi
sos demonstracijos, kalbos ir 
memorandumai už žmonių tei
ses nesulaukia didesnio prita
rimo, jei jos nukreiptos prieš 
sovietus, su kuriais reikia ... 
sugyventi.

Jei taip, galime pradėti kal
bėti apie jų linksniavimo ža
lingumą JAV užsienio politi
kai. Mat, žmonių teisių pai
symo pradedama pasigesti ne 
pas JAV priešus, kuriems nie
ko negali padaryti, bet pas 
JAV draugus, turinčius bend
rus interesus. Visai neseniai 
matėme demonstracijas, da
lyvaujant ir žymiems šio kraš
to politikams, kurių nesutiksi
me demonstruojant už žmo
nių teises Rytų Europoje, nu
kreiptas prieš Pietų Afrikos re-

(Nukelta į 2 psl.)

Ar toks klausimas yra pa
teisinamas? Ypač Kanados sos 
tinėje Ottawoje vykstant Hel
sinkio Baigiamojo Akto laiky
mosi peržiūros konferencijai? 
Deja, taipl Teoriškai tas ak
tas buvo Vakarų laimėjimas, 
nes sovietai, nepaisant, kad 
Vakarai neturėjo nei noro nei 
galios pakeisti nusistovėjusi 
status quo Europoje, pasiža
dėjo pripažinti pagrindines 
žmonių teises.

Atrodo, kad Helsinkyje nie
kas sau nestatė ir nenagrinėjo 
klausimo, kas bus, jei jie nesi
laikys savo pažadų. Žinoma, 
galima aiškinti, kad ilgainiui I 
žmonių teisių idealas turės įta- 
kos į sovietinio gyvenimo rai
dą, nors tai gal labai ilgai už
truks.

Helsinkyje negalima buvo 
susitarti dėl mechanizmo, ku
ris pradėtų veikti, paaiškėjus 
kokiam nors žmonių teisių su
laužymui ir nebuvo numaty
tos kokios nors sankcijos. Kad 
tas Aktas neatrodytų nevertas 
popieriaus ant kurio jis sura
šytas, sutarta tik šaukti per
žiūros konferencijas, kurių vie
na dabar vyksta Ottawoje. Ka
dangi reikalingas visų 35 sig
natarų sutarimas, sovietai 
automatiškai gavo veto teisę. 
Tokiu būdu tos visos konferen
cijos - Belgrado, Madrido, 
Stockholmo ir dabar Ottavvos - 
tėra tik arena pasibarimams, 
kurie, turint galvoje, kad po
sėdžiai yra prieinami tik de
legacijom, bet ne publikai ar 
dėl žmonių teisių nepaisymo 
nukentėjusiems, viešumą pa
siekia tik tiek, kiek papasako
ja atskiri delegatai.

Taip, pvz., i priekaištus, 
kad jie neduoda pagrindinių 
žmonių teisių savo pavaldi
niams, sovietų vyr. delegatas 
Vsevelodov N. Sofinsky atsi
kirto, kad amerikiečiai konfe
renciją pavertė ‘melų, šmeiž
tų ir disinformacijos prieš So
vietų Sąjungą’ cirkui

‘Mes kalbėjome apie žmo
nių teises’ - skundėsi JAV de
legatas R. Schifter - ‘o jie apie 
bedarbę ir rasizmą Vakaruo
se’. Jiems taip pakeitus temą, 
Schifter neliko skolingas. Jis 
pradėjo aiškinti, kad sovietam 
dar reikės 150 metų iki jie pa
sieks Vakarų pragyvenimo ly
gį, kad Sovietijoje proporcin
gai yra daugiau alkoholikų 
negu likusiam pasaulyje ir iš
skaičiavo privilegijas, kurias 
Sovietijoje turi aukštieji parei
gūnai. Tuo labai susidomėjo 
kiti komunistinių kraštų dele
gatai, kurie, atrodo, nežinojo 
visų tų privilegijų ir norėtų 
patys jas gauti.

Prezidentas Reaganas apsilankęs į respublikonų tautybių grupės konvenciją Washlngtone. 
Šalia prezidento buvęs grupės pirmininkas Michael Sotirhos ir dešinėje naujai išrinktas pirmi
ninkas Frank Stella.

Respublikonų Tautybių Grupių 
suvažiavimas Mashingtone

š. m. gegužės mėn. 16, 17, 
18 ir 19 dienomis VVashing- 
tone, Hyątt Regency ir 
Shoreham viešbučiuose įvy
ko Respublikonų Tautybių 
Grupių Tarybos suvažiavi
mas. Dalyvavo 173 delega
tai, kurie atstovavo 34 
Tautybių Federacijos ir 25 
Valstybių Respubl ikonų 
tautybių Grupių Tarybas. 
Iš Kalifornijos Liet. Res« 
publikonų Sąjungos dalyva
vo trys delegatai: Vytau
tas šliupas iš San Francis
co, Vytautas Vidugiris, Liu
cija Mažeikienė iš Los An
geles ir viešnia Angelė Nel-

Clevelando birutietės kapų puošimo dienoje padėjo vainiką Visų Sielų mauzoliejuje 
prie Lietuvos respublikos prezidento Antano Smetonos kapo, lydimos šaulių. J. Velykio nuotr.
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Menė.
Kandidatais į ateinančių 

dviejų metų Respublikonų 
Tautybių Grupių Tarybos 
pirmininko pareigas varžė
si du kandidatai: Ralph 
Perk ir Frank Stella. Ralph 
Perk buvęs tris kartus iš
rinktas į Clevelando miesto 
merus, yra labai geras lie
tuvių draugas ir yra daug 
kuo lietuviams padėjęs. Jo 
kandidatūrą rėmė R. Kudu- 
kis iš Clevelando. Po ilgų 
diskusijų Ralph Perk savo 
kandidatūrą atsiėmė ir to
kiu būdu vienbalsiai pirmi
ninku buvo išrinktas Frank 

Stella. Michigan valstybės 
lietuviai gerai ,jj pažįsta, 
kuris yra taip pat prielan
kus lietuvių reikalams. Jie 
džiaugėsi jo laimėjimu. An
trai svarbiausiai pozicijai * 
į Respublikonių Tautybių 
Grupių Tarybos komitetą 
vicepirmninko pareigom iš
rinktas Jonas Talandis iš 
Chicagos. Sekretorės parei
gom išrinkta Elena Jurgė- 
laitė iš VVashingtono.

Penktadieni, gegužės 17 
d. pietų metu pagrindiniu 
kalbėtoju buvo Amerikos 
Respublikonų Partijos pir
mininkas Frank Fahren- 
kopf. Savo kalboje pabrėžė 
etninių grupių didelę reikš
mę ir svarbą Amerikos po
litiniame gyvenime.

Vėliau atvyko preziden
tas Reaganas. Kalbėjo 15 
min. Savo kalboje prez. 
Reaganas pasakė, kad Res
publikonų Partija remia 
tuos, kurie kovoja už de
mokratišką valstybių siste
mą ir tautų laisvę, kaip Af
ganistane. Nikaragua ir
kt. Jo kalba keletą kartų 
buvo pertraukta plojimais. 
Pirmininkas Mike Sotirhos 
įteikė prez. Reaganui rė
muose gražiai išdėstytą vi
sų tautybių, 1984 metų pre
zidento rinkimų ženkliukus 
ir paminėjo, kad tai pirmas 
atsitikimas, kad Amerikos 
prezidentas dalyvauja Tau
tybių G*upių Tarybos suva
žiavime. Prezidentas dova-

(Nukelta į 3 psl.)
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Reagano 'Antroji revoliucija’ - Be kraujo ir su pasitenkinimu? 
__________ - Baisi situacija Libane. ___________
Prezidentas Reaganas ge

gužės 28 d. paskelbė savo mo
kesčių reformos siūlymą, ku
rį pavadino ‘antrąja Amerikos 
revoliucija’. Kaip žinia, 13 
Amerikos kolonijų sūkilo prieš 
D. Britaniją dėl to, kad ji, ne
atsiklaususi kolonijų, uždėjo 
mokesčius ... arbatai. Tą sykį 
reikėjo nemažai kovoti, kad 
atsikratyti nenorimos valdžios. 
Sį kartą kongresas gali visą tai 
atlikti paprasta basių daugu
ma. Bet ar jis tai padarys?

Nereikia užmiršti, kad kong
resą sudaro 100 senatorių ir 
435 kongresmanai-ės. Kiek
vienas jų atstovauja atskirus 
interesus ir, kai jie susitaria 
dėl visiems ar bent daugumai 
priimtino kompromiso, iš pra
dinio pasiūlymo gali nedaug 
kas likti.

Aplamai imant visi sutinka, 
kad nuo 1913 metų veikianti 
JAV pajamų mokesčių sistema 
yra netikusi ir mažiau pasitu
rinčius skriaudžianti. Bet, jei 
yra nuskriaustų - turi būti ir iš 
jos laimėjusių. O jei jų daug - 
reforma susilauks daug pasi
priešinimo. Čia dar yra ir po
litinis momentas. Prezidentui

ginčų, atidėliojimų. Pesimis
tai net teigia, kad mokesčių 
reformos faktinai susilauksime 
tik po kitų prezidentinių rin
kimų. Tai, žinoma, kartu 
duoda progos Reaganui paro
dyti savo vadovavimo sugebė
jimus, ar iš tikro jis yra ‘didy
sis komunikatorius’, taip pui
kiai mokąs išnaudoti naują su
sižinojimo priemonę - Televi
ziją.

• ••
Pereitos savaitės žinios iš 

Beiruto buvo pasibaisėtinos. 
Kai lygiai prieš tris metu Izra
elis puolė Libaną, premjero 
Begino ir krašto apsaugos mi- 
nisterio Sharon tikslas buvo iš 
ten visai išstumti palestinie
čius, kurių PLO nedavė Izra
eliui ramybės, ir sudaryti sau 
palankią vyriausybę Beirute, 
krikščionims-maronitams va
dovaujant. Dabar atrodo, 
kad iš tos paskutinės svajonės 
nieko neišėjo - maronitai su-

Žmonių 
teisės...
(Atkelta iš 1 psl.) 

žimą. Tiesa, jos režimas, ne
pripažįstąs teisių juodiesiems, 
nėra suderinamas su žmonių 
teisėmis, tačiau to režimo nu
vertimas ar jo ūkinis nusilp- 
ninimas šiuo metu prieštarau
ja pačių JAV interesams.

Panašiai ir Centro Ameriko 
je. Su kokiu įtūžimu šnekama 
ir demonstruojama prieš Čilę, 
kurią tik karinė diktatūra iš
gelbėjo nuo komunizmo, kai 
kurias Centro Amerikos vals
tybes, ar norinčius pasiprie
šinti Nikaragvos sukomunistė- 
jimui. Tuo reikalu palyginti 
blaivus straipsnis neseniai 
pasirodė N.Y. Times. Ten 
Alan Tonelson, Foreign Policy 
magazino redaktorius, rašė, 
kad visos kalbos apie demokra
tiją Centro Amerikoje yra be
prasmiškos, nes ten jai nėra są 
lygų. Iš tikro ji yra taip pri
pratusi būti valdoma prievar
ta, kad dėl valdžios besipešan- 
tieji ten nesiekia tolerancijos, 
bet tik absoliučios valdžios sau. 
Tokioje situacijoje JAV politi
kos tikslas turėtų būti neįsileis 
ti į Centrinę Ameriką sovietų 
ar Kubos bazių, o ne bandyti 
reformuoti dešinius ar kairius 
režimus.

Istorinė patirtis ir kitose pa
saulio dalyse tokią pažiūrą su
tvirtina. Nei nuvertimas Pie
tų Vietnamo prezidento Diem 
nei patarimai skaitytis su žmo 
nių teisėmis Persijos šachui ne
išgelbėjo žmonių teisių. Apie 
jas dabar tenai visai negalima 
kalbėti. Sena tarptautinės tei
sės taisyklė, kad vyriausybės 
pripažįstamos, jei tik jos gali 
tęsėti savo pasižadėjimus, nė
ra pasenusi ir šiandien.

atsikratyti palestiniečių pavo
jaus. Paskutinėmis žiniomis 
juos žudo patys arabai - šitai, 
o palestiniečiai vis dar herojiš
kai ginasi savo, jau miesteliais 
virtusiose stovyklose. Jie taip 
įniršusiai ginasi, nes su pagrin-

rūpi įeiti į istoriją kaip mokes
čių reformuotoju, tuo tarpu 
demokratų partijai rūpi ne
nustoti darbo žmonių gynė
jos aureolės, nors faktinai jie 
nuo pat tos sistemos įvedimo 
daugiausiai buvo daugumos 
partija, nors prezidentai kar
tais būdavo respublikonai, 
kuriuos demokratai norėtų pri
statyti turtuolių ir jų korpora
cijų gynėjais. Čia pat reiktų 
pastebėti, kad kartais mokes
tinės lengvatos padeda ne tik 
jas gaunantiems, bet ir viso 
krašto ūkiniam gyvenimui.

Pavyzdžiui, Floridoje turi
me labai daug namų ir kondo- 
minimų savininkų, kurie čia 
negyvena. Bet jiems apsimo
ka turėti čia nuosavybę, nes 
mokesčiais neapdedamos su
mos, išleistos nuosavybės mo
kesčiams ir nuošimčiams už 
paskolą. O jei prie to dar pri
dėsi infliacijos, kuri pakelia 
nuosavybės vertę, pasėkas, iki 
1980 m. buvo grynas pelnas
laikyti savo n amą ar butą Flo- daro mažumą, kuri jau nebe- 
ridoje, nors jais pasinaudoda- gali dominuoti, nors rytiniam 
vai tik kelis mėnesius. Ne ‘čia- Beirute ir toliau nuo jo į Siau- 
buviams’ priklauso visas penk- rėš Rytus laikosi, tačiau tam 
tadalis Floridos namų ir butų, jie nebebendrauja su Izraeliu, 
Pagal Reagano pasiūlymą, mo- bet Sirija. Likimo ironija no- 
kesčiai ir toliau nebus imami rėjo, kad keistu sutapimu išsi- 
nuo nuošimčių, užtrauktų pas- pildė pirmas Izraelio noras - 
kolų namams kuriuose gyveni. 
Dėl kitų paskolų nuošimčių, 
nuo kurių neimami mokesčiai, 
nustatomas 5,000 dol. maksi
mumas.

Kaip tai paveiks Floridos 
ekonomini gyvenimą? Čia
laukiama, kad nuosavybių kai- du galvoja - pasidavus jų taip 
nos pirmiausiai kris, bet vė
liau, kaip pradės reikštis dėl 
to sulaikytos statybos trūku
mas, kainos vėl pradės kilti. 
Žinoma, sustabdyta ar naujai 
nepradedama statyba negalės 
neatsiliepti - daug žmonių liks 
kuriam laikui be darbo.

Nemažai ginčų kils ir dėl ki
tos didelės pozicijos: dėl atlei
dimo nuo federalinių mokes
čių sumų, išleistų savivaldy
bių (miesto ir valstijų) mokes
čiams sumokėti. Kai kur, pvz 
New Yorke, kur tie mokesčiai 
labai dideli, jie buvo pakelia
mi tik dėl to, kad juos galėjai 
taip sakant ‘nurašyti’ nuo fe
deralinių.

Čia tik du pavyzdžiai, pa
rodą kiek gali būti reformos 
priešų. O kur dar lengvatos 
pramonei, kurios įgalino ją 
dirbti, plėstis, samdyti naujus 
darbininkus. Už tat Reaga
nas buvo teisus, pavadinda
mas mokesčių reformą revo
liucija. Dėl jos bus dar daug

pat laukia mirtis. Kaip prie 
to prieita?

Atrodo, kad pagrindinė 
priežastis yra Sirijos noras ne
turėti nieko bendro su ne jų 
pačių kontroliuojamais pales
tiniečiais. Ji nenori savo kon
troliuojamoje teritorijoje Ara
fato PLO. Tuo naudojasi ši
tai, kurie tuo pačiu mažina 
kitų mohametonų-sunitų įta
ką. Paskutinieji yra daugiau 
nuosaikūs, o šitai - Irano Aja
tolos mokiniai. Būdinga, kad 
šitai, naikindami palestinie
čius, kartu susilaiko nuo par
tizaninių išsišokimų prieš be
sitraukiančius izraelitus. Yra 
net ženklų, leidžiančių spėti, 
kad esama slapto susitarimo 
tarp šitų ir Izraelio, garantuo
jančio šiaurinio Izraelio pasie
nio saugumą. Nuo gegužės 
pirmos dienos visai nesigirdi 
susirėmimų tarp šitų ir Izrae
lio karių. Paliaubomis su Iz
raeliu šiuo metu yra suintere
suota pati Sirija.

— Užmiršai tėvų kapus — graudena žermonas j Pa
ryžių išvažiavusj savo sūnų Alfredą TRAVIATOS opero
je. Tikram gyvenime taip dažnai pasitaiko. Už tat gal 
nebūtų reikalo tokios situacijos čia prisiminti, jei mūsų 
atveju žermonas nebūtų čikagietis Algis Grigas, o jo 
sūnus balandžio 20 d. Vilniaus akademinės operos rūmuo
se _ ’TSRS liaudies artistas’ V. Noreika. (Tiesa, gal 
būtų dar įdomiau, jei žermonas būtų vietinis, o Alfredas 
iš čia atvažiavęs, bet tenoro išeivijoje jau nebeturime).

Operą dirigavo irgi čikagietis Alvydas Vasaitis, šia
me krašte jos dar nedirigavęs. Jei taip, kodėl kaip tik 
buvo parinkta TRAVIATA?

Ją turbūt galima laikyti 'lietuviška’ opera, nors italo 
sukurta. Mat, ja prieš 65 metus prasidėjo Lietuvos vals
tybinė operos institucija vos mūsų valstybei susikūrus. 
Gal tada taip neskubėtumėm, jei neturėtum pačiame Pet
rapilyje pagarsėjusio Kipro Petrausko ir daugiau mu
zikų bei solistų, revoliucijos iš Rusijos grąžintų prie tė
vų kapų. Už tat operą beveik galima laikyti Rusijos do
vana Lietuvai. Kaip nebūtų keista, vyresnei kartai Tra
viata sukelia tautinius sentimentus. Todėl, jei jos pasi
rinkimas nebuvo visai atsitiktinas, jį reikėtų laikyti gud
riu sovietų propagandiniu ėjimu, bent po keturiasdešimt 
metų priviliojus išeivius į bendrą sceną.

Oficialus Kultūros Ministerijos organas LITERA
TŪRA IR MENAS dirigentą ir solistą pagyrė, nors pa
stebėjo, kad jie nėra profesionalai. Suprask. Amerikoje 
iš meno nepragyvensi, bet mėgėjai nesiskiria nuo profe
sionalų, galima kartu suprasti, kad tie profesionalai, ne
paisant jų skambių titulų, nėra nepasiekiamo mėgėjams 
lygio. Kaip ten būtų, bendravimas vyksta ne tik tarp 
OSI ir KGB, kuris atkreipė mūsų didesnį dėmesį, bet ir 
kultūrine plotme. LITERATŪRA IR MENAS rašė:

"Įdomu, kad svečiai, operos keliamus meni
nius uždavinius .sprendę originaliai bei savaran
kiškai, tuoj pat pajuto spektaklio atmosferą ir or
ganiškai į ją įsiliejo.”

Ko jiems daugiau reikia?

33.00

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai paremti aukojo:
Dr. G. Sabataitis, Parma 3.00 
Br. Užemis, Hot Springs 3.00 
St. Jankauskas,

Rocky River................. 13.00
J. Šlapelis, Euclid ..........  8.00
J. Čibiras, Dayton ..........  3.00
M. Meiliūnas, Weston .. 8.00 
G. Balanda, Warren ....10.00 
A. Čepulis, Philadelphia 5.00 
VI. Garbenis, Chicago .. 8.00 
J. Švoba, Madison Hts. .. 3.00 
A. Ambraziūnas,

Los Angeles .
A. Petrauskas,

St. Petersburg ..............13.00
A. Vaitaitis, Littleton ... .10.00 
J. P. Vaičaitis,

St. Petersburg ............. 8.00
G. Valūnas, St. Petersburg 8.00 
T. Dulieba, Cleveland .. 16.00 
P. Griganavičius,

Downers Grove ..........83.00
J. Žebrauskas, Chicago .. 13.00 
R. Šakienė, Glendale ....50.00
K. Jankūnas. Lodi .........  5.00
J. Byila, Waterbury ....13.00 
W. Simanas, Rochester .. 13.00 
Dr. V. Gruzdys, Cleveland 8.00 
T. Sperauskas, Glen Cove 8.00 
J. Žygas, Chicago .........  8.00
A. Gilvydžio ir A. Musteikio

pagerbimo komitetas . .30.00

Viešėdami Chicagoje aplankykite D IĮ
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ — lfll

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

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

Kainos lemos — Pasirinkimas diddia
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

(vm)

Sperauskas, Pomona 8.00 
Petrauskas, Austin .. 
Dabrila, Chicago .... 
A. Cesmes, Gulfport

M. Lembertas,
Santa Monica .............

N. Dolles-Svidzinskaitė,
Vokietija .....................18.00

J. Stašaitis. Brockton .... 13.00 
P. Šūkis, Cleveland .... 5.00 
D. Brazdžionis,

Los Angeles ................. 17.00
V. Chaves, Marton Mills 10.00 
V. Petkus, Lakeline .... 13.00
K. Čiurlys,

Brunswick. N. J.............38.00
V. Arnauskas, Omaha ..33.00 
K. Narbutaitis,

Mayfield Hts.
A. Petrauskis,

Rocky River ................. 13.00
Visiems aukotojams nuo

širdžiai dėkojame.

A. 

V. 

K. 

E.

13.00
8.00
3.00

3.00

10.00

Drivers
OVER—THE—ROAD 

DRIVERS
• Lote model eauipment
• Percentooe Pov
• Hospitoluation avoiloble
• Orv Von or Flafbed divlsion
• Immediote emplovment

Coli Annette or Vickv 
ln Safetv

(800) 447 0311
Mon-Fri, 9am-5orn 

PRE-FAB TRANSIT CO. 
P O. Box 146 

Former Citv, II 61842

Grophics
DOT ETCHERS 

STRIPPERS 
CAMERAMEN

Number one frade-shoo in 
the Carolino s with elec- 
tromc eooination has >m- 
mediate openinos for expe- 
rienced people in the 
above. Mušt be oualitv 
oriented and able to work 
independenflv Call collect 

704-392-1153

Skaitykit ir platinkit ■ 
DIRVĄ.
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Ruošiamasi Dirvos 
sukaktuviniam banketui
Dirvos 70 metų sukakčiai 

paminėti komitetas, vado
vaujamas dr. Leono Kriau- 
čeliūno, stengiasi tinkamai 
paminėti šių svarbią sukak
tį ir sukaupti kapitalą toli
mesniam laikraščio leidi
mui. Solistės Reginos žy- 
mantaitės-Peters koncertu 
buvo pradėtas Dirvos su
kakties minėjimas, o akto
riaus Vitalio Žukausko hu
moristiniu vakaru, atidary
tas piniginis vajus.

Dirvos 70 metų sukakties 
minėjimas numatomas už
baigti iškilmingu banketu 
š. m. spalio 12 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje. Banke
tui suruošti pakviesta žino
ma visuomenininke, LMF 
Chicagos klubo pirm. Jo- 
landa Kerelienė. Banketo 
sklandesnei ruošai užtikrin
ti, pirm. Jolanda Kerelienė 
sudarė komisiją ir š. m. ge
gužės 22 d., savo šeimos pa
stogėje, Lemonte, sušaukė 
pasitarimą, kuriame daly
vavo: komiteto pirm. dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, ko
misijos pirm. Jolanda Kere
lienė, pirm, pavad. Karolis 
Milkovaitis, sekretorė Feli- 
na Braunienė, narės — Ma
tilda Marcinkienė ir Svajo
nė Kerelytė, talkininkai — 
Vilija Kerelytė (programa), 
Alfonsas Kerelis (baras) ir 
Antanas Juodvalkis (spau
da).

Aptarta Dirvos pokylio 
programa ir pobūdis. Apsi
spręsta vengti kalbų ir ten
kintis tik atidaromuoju žo
džiu. Naujosios Vilties re
daktorius Aleksas Laikūnas 
ruošia Dirvos 70 metų su
kaktuvinį leidinį, kuriame 
tilps sveikinimai, Meninei 
programos daliai atlikti 
kviečiami Chicagoje dar 
niekad nebuvę menininkai 
— smuikininkė Brigita 
Pumpolytė - Kasinskienė ir 
jos vyras gitaristas Juozas 
Kasinskas. S m u i kininkė 
Pumpolytė yra Dirvos lau
reatė, jaunųjų talentų var
žybose laimėjusi premiją.

Jolanda Kerelienė smulk
meniškai numatė pokylio 
eigą ir programą, kad sve
čių nuotaikos būtų smagios 

ir visi būtų patenkinti.
Komiteto pirm. dr. Leo

nas Kriaučeliūnas viltingai 
ir pasitikinčiai žiūri į Dir
vos 70 metų minėjimo ir 
vykdomo vajaus pasiseki
mą, tikėdamas spaudos bi
čiulių dosnia parama ir 
gausiu dalyvavimu.

Po posėdžio visi pasita
rimo dalyviai šeimininkų 
buvo pavaišinti.

Atėjo paskutinis metas 
daugiau susidomėti lietuviš
kom spaudos finansine pa
dėtimi ir gausiau paremti 
turimais ištekliais. Visi pri
pažįstame, kad lietuviškoji 
spauda atliko lemiamą vaid
menį tautos žadinimo ir 
prisikėlimo metu. Lietuviai 
kovotojai už lietuvišką žo
dį bei raidę, nebijojo kalė
jimų ir žiauriojo Sibiro 
tremties. O ką mes daro
me, kiek mes prisidedame 
prie jos išsilaikymo? Ligo
nį gydykime tuojau, nelauk
dami ligos įsisenėjimo, kol 
dar galima išgelbėti.

Suprantama, svetimas pi
nigines tikrinti negalima, 
bet prašyti, kad patys jų 
savininkai jas plačiau pra
vertų, galime ir privalome. 
Tad be priekaištų ir malda
vimų, primename kiekvieno 
išeivio pareigą, o dažno ir 
pasižadėjimą, kovoti už 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą ir lietuvybės iš
laikymą.

Pagalvokime, kiek mes 
prie to prisidedame ir pa
darykime tinkamas išvadas.

A. Juodvalkis

(\fcnufi rašo
ABEJOTINAS 

PALANKUMAS

Garsinant Chicagos Lie
tuvių Operos statomą Ver
di operą Don Carlo, 1985. 
IV. 9., Draugo šeštame pus
lapyje tilpo džiaugsminga 
žinutė, kad lietuviams labai 
palankios radijo stoties 
WFMT kasdienės progra
mos vedėjas STUDS TER- 
KEL turės pasikalbėjimą su 

Lietuvių Operos dirigentu 
apie "lietuvių kultūrinę ir 
muzikinę veiklą’’. Tikrai, 
džiaugtis buvo kuo, nes ši 
svarbi stotis yra perdavusi 
daug Lietuvių Operos įdai
nuotos muzikos, o pats 
STUDS TERKEL yra žino
mas savo "žodinės istori
jos” (”an orai history”) 
knygomis. Tai knygos, ku
riose įvairių luomų, tauty
bių, profesijų ir išsilavini
mų žmonės, pasikliaudami 
savo atmintimi, asmeniniais 
išgyvenimais ir įsitikini
mais, reiškia savo nuomo
nes autoriaus parinktomis 
temomis.

Paskutinioji STUDS 
TERKEL "žodinė istorija” 
yra knyga "Gerasis karas” 
("The Good War") išleista 
1984 metais ir laimėjusi 
Pulitzer premiją. Tai Ant
rojo pasaulinio karo "isto
rija” įvairių tautybių žmo
nių lūpomis. Nebūtų mums 
ši knyga taip svarbi jei ne 
vieno asmens pasakojimas 
liečiąs karo pabėgėlius po
karinėj Vokietijoj. Pasako
tojas — PAUL EDWARDS 
— vienas pačių pirmųjų 
UNRRA (the United Statės 
Relief and Rehabilitation 
Administration) valdinin
kų, tvarkęs ir DP stovyklų 
reikalus Vokietijoje. Kalbė
damas apie DP problemas 
Vokietijoje, jis, knygos 
570-tame puslapyje, štai ką 
dėsto: *

”Of course, you had an 
anti-Russian factor at work 
among the DP’s.' A lot of 
Latvians, Lithuanians, and 
Estonians had elected to 
join the Third Reich. And 
don’t think they were coerc- 
ed. They wanted to go. 
They killed their own Jews. 
They didn’t need any help. 
They were a bunch of 
bastards”.

Kaip matyti, paaiškini
mų čia nereikia. Bjauriu 
šmeižtu ištrauka kalba pa
ti už save, šiuo atžvilgiu 
(priešingai priešoperiniam 
pasikalbėjimui) džiūgauti 
nėra ko. Argi nekeista, kad 
autorius STUDS TERKEL, 
taip palankus (?) lietuvių 
muzikinei veiklai, nesivar
žydamas talpina savo pre- 
mijuotoje(!) knygoje to
kias neteisybes? Kuriam 
tikslui? žinant Studs Ter- 
kel populiarumą Amerikoje 
ir OSI ir kitų "nacių me
džiotojų” atydumą, tokie 
nepagrįsti kaltinimai daro 
visiems pabaltiečiams mil
žinišką žalą kovoje už žmo
gaus teises. Lietuvių ir vi
sų pabaltiečių "veiklieji 
veiksniai” turi tuoj pat im
tis priemonių šiems akiplė
šiškiems kaltinimams pa
neigti ir padarytą žalą kiek 
galima atitaisyti. Delsimas 
šiuo atžvilgiu neleistinas.

V. Matulionis 
Cleveland, Oh.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Respublikonų suvažiavimas...
b

(Atkelta iš 1 psl.) Miliūnas iš Illinois, Jonas
na ir pastaba buvo sužavė
tas. Už visa nuoširdžiai pa
dėkojęs išvyko. Pietuose 
dalyvavo virš 700 žmonių.

Tą pačią dieną sesijos 
mętu atvyko ir žodį tarė 
darbo sekretorius William 
Broch. Vėliau jau vakarę 
įvyko susitikimas Tautybių 
Grupių Tarybos rėmėjų su 
svarbiais Wąshingtono pa
reigūnais. Tarpe jų dalyva
vo ir Maryland kongreso na
rė Helen Bentley, kuri kitą 
dieną buvo išrinkta į Tauty
bių Grupių Tarybos komi
tetą, tarybos pirmininko 
padėjėjos pareigom.

šeštadienį, pietų metu 
dalyvavo ir kalbą pasakė 
Ed Rollins, prezidento pa
dėjėjas politiniams ir val
džios reikalams, šioje kal
boje jis apibudino prez. 
Reaganą kaip žmogų —: 
jautrų, nuoširdų, labai 
įžvalgų ir turintį gerą hu
morą. Vakare iškilminguo
se pietuose dalyvavo kon- 
gresmanas Jack Kemp. At
rodo, kad jis jau pradėjo 
savo rinkiminę akciją į 
Amerikos prezidentus. Savo 
kalboje pasidžiaugė, kad 
daugiau jaunimo stoja į 
Respublikonų Partiją. De
mokratų Partija taip toli 
nuėjusi į kairę, kad jų na
riams nebėra vietos savo 
partijoje, o respublikonų 
partija perėmė daugiau de
mokratų principus, kuriais 
rėmėsi maždaug prieš 50 
metų.

Paskutinė suvažiavimo 
diena buvo skirta atžymė- 
jimų įteikimams. Atžymė- 
jimą "Man of the Year” ga
vo Linas Kojelis, kuris yra 
Baltųjų Rūmų ryšininkas 
su etninėm grupėm.

Pasinaudodami proga, su
važiavimo išvakarėse, ket
virtadienį, gegužės 16 d., 
Lietuvių Respublikonų Fe
deracija turėjo savo meti
nį susirinkimą. Susirinki
me dalyvavo atstovai iš šių 
valstybių: Dalia Bobelienė 
iš Floridos, dr. M. ir p. 
Pakščiąi iš Virginijos, Jo
nas Bobelis ir Arūnas 
Pempkus iš Washingtono, 
dr. Jonas Genys iš Mary
land, Kazimieras Oksas, Jo
nas Talandis ir Anatolijus

PETKUS
tėvas ir sūnus

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

Urbonas, ir A. Anužis iš 
Michigan, anksčiau suminė
ti atstovai iš Kalifornijos,
M. Samatienė — VLIKo rei
kalų vedėja iš Washingto- 
no ir kt.

Susirinkimą aplankė ir 
pasveikino kongresmanas 
Ed Derwinski ir Baltųjų 
Rūmų atstovas Linas Ko
jelis. Pirmininkas Anatoli
jus Miltinas davė išsamų 
Federacijos veiklos prane
šimą. Kiti valdybos nariai 
padarė trumpus praneši
mus. Atskirų vietovių at
stovai žodžiu painformavo 
apie veiklą savo rajonuose. 
Sekė rinkimai. Naujuoju 
pirmininku buvo išrinktas 
Jonas Talandis iš Chicagos.

Tautybių Grupių Tary
bos yeilką reikia palaikyti, 
nes tai vienintelis vienetas 
per kurį tautybių grupės 
gali pareikšti vieningai sa
vo reikalavimus ir nusi
skundimus politikams aukš
tose pozicijose. Per Tauty
bių Grupių Tarybą galimą 
paruošti ir busimuosius po
litikus, tai yra durys, per 
kurias galima įeiti į Ame
rikos Valstybės politinį gy
venimą. Pavyzdžiui buvęs 
pirmininkas Mike Sotirhos 
paskirtas į Jamaicą amba
sadoriaus pareigoms, arba 
buvusi Tautinių Grupių Ta
rybos pirmininkė Anna 
Chenault yra speciali Rea- 
gano atstovė Kinijai.

Liucija Mažeikienė

WANTED AT ONCE
EXPERIENCED

OFFSET PRESSMAN 
SUPERVISOR

AND
OFFSET PRESSMEN 

OPERATORS
Position requirea 3 years esperlence 
on a mu!ti-unit offset heal sėt Web 
Press. Company provides lite & health 
insurance and wel)ness bonus pro- 
gram. Please submit your renume to

AMERICAN PRESS
5601 PARIS RD. 

COLUMBIA, MO. 68202
<2t-JI>

OCCUPATIONAL THERAPIST & 
PHYSICAL THERAPIST

Erie Countv Boord of Mentol 
Retordotlon & Deveiopmenful 
Disobilities is seekmp licensed 
fheropisls to provide services to 
persons hovinp mentol retorda- 
tion or developmentol dtsabili- 
ties. Send resume to: Al D'Et- 
torre, Erie Countv Boord 
MR/Ob 4405 GqĮĮowav Rd. Son- 
duskv, Ohio 44870
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Kai maskoliai atnešė Lietuvai vergiją
(4) k Domeika
BIRŽELIO 17-TOJI

Pirmadienis. Visas pro
kuratūros personalas susi
rinko jstaigon. Susirinko, 
daugiausia nedarbui, bet 
sužinoti kas vyksta ir kas 
bus ateityje? Neatvyko tik 
prok. pad. Pakarklis.

Prokuroras Krikščiūnas 
prašė visus, jo žinioj esan
čius, tarnautojus atlikinėti 
skirtus darbus. Jis dar ne
turi jokių žinių apie naujos 
vyriausybės sudarymą ir 
nieko negali pasakyt apie 
būsimus pakeitimus.

Prokuroro pad. Paltana
vičiaus žmona dirbo užsie
nių reikalų ministerijoj ir, 
rodos, tenai ėjo sekretorės 
pareigas. Bet ir Paltanavi
čius negalėjo nieko konkre
taus pasakyti.

9 vai. ryto pasikėliau į 
antrą aukštą, t. y. Apygar
dos Teisman dalyvauti tvar
komajame posėdyje. Rašti
nėj pamačiau džiūgaujan
čias raštvedes — Kasdienę, 
Blochaitę ir teismo kandi
datą — Salanskį. Klausiu 
kas atsitiko ? Kasdiene man 
atsakė klausimu, ar aš ne
matau, kad jau baigėsi "na
cionalistų ir fašistų” vieš
patavimas, ateina galas Hit
leriui ir jo pataikūnams. 
Perspėjau, kad reikia būti 
atsargesnei, nes už tokius 
pareiškimus gali būti ap
skųsta, kaip veikianti prieš 
Molotovo ir Ribbentropo 
pasirašytos sutarties nuo
status.

Tvarkomajame posėdyje 
teisėjai Vazbys ir Kavaliū
nas pareiškė, kad jie tiki, 
jog ateina visiems sunkes
ni laikai, kad karui pasi
baigus bus ir įvyks nelauk
tų pasikeitimų.

Apie 12 vai. man paskam
bino svarbesniu bylų tar
dytojas Savelijus Zimanas 
(brolis garsaus Genriko Zi
mano), jis pirmiausia pa
vartojo "draugas Domeika” 
ir man pasakė, jog yra su
daryta Paleckio vadovauja
ma vyriausybė, j kurią, kaip 
Teisingumo ministeris, yra 
paskirtas Povilas Pakark
lis. čia turiu pastebėti, kad 
Zimano, kaipo tardytojo at
liekamą darbą prižiūrėjau 
aš ir su juo taip pat buvau 
geruose santykiuose. Ko
kiai valandai praslinkus, 
skambina Pakarklis. Jis 
taip pat pakartojo, jog jau 
sudaryta vyriausybė ir jis 
yra Teisingumo ministeriu. 
Pakarklis pasakė, kad aš 
turėsiu paleisti iš Kauno 
kalėjimo — politinius kali
nius. Aš jam atsakiau, jog 
jis puikiai žino, kad proku
roras neturi jokios teisės 
paleisti asmenį, kuris teis
mo sprendimu atlieka baus
mę. Tada Pakarklis man 
aiškino, jog vyriausybė gali 
suteikti man tokią galią ir 
teises. Aš jam aiškinau, 
kad kaip jam pačiam žino

ma vienodu įstatymo straip
sniu asmenys yra nubausti 
už vdklą bolševikų, lenkų 
ir vokiečių naudai, į tą gru
pę reikia įtraukti Suvalki
jos riaušininkus ir net ka
reivius, kurie pabėgo iš ka
riuomenės ir gyveno Vil
niaus krašte, kad tai bus 
ilgas ir sunkus darbas.

Pakarklis nutraukė mano 
aiškinimą ir pasakė, kad 
čia yra skubus ir terminuo
tas laikas, kokią išeiti aš 
galiu pasiūlyti? Atsakiau, 
jog geriausia ir lengviausia 
paleisti malonės aktu, tada 
negalės būti jokio nesusi
pratimo. Po šio Pakarklis 
pasakė, kad viskas man bus 
vėliau pranešta.

BIRŽELIO 18-TOJI

Radijas ir spauda paskel
bė "paskirtos” vyriausybės 
sudėtį. Visų mintyse tebe
buvo neišrištas klausimas 
— ką mano Tarybų Sąjun
ga, ar ji nori "praryti” Pa
baltijo valstybes, o gal, kaip 
Mongolijai, suteiks tam tik
ras nepriklausomumo for
mas? Tokiai vilčiai pagrin
dą davė Krėvės-Mickevi
čiaus, Galvanausko, gen. 
Vitkausko ir Pakarklio bu
vimas toje vyriausybėje. Ar' 
jiems bus leista reikšti sa
vo nuomones? čia prok. 
pad. Kubilius pareiškė, jog 
tik tie, kurie napažįsta ru
sų ir bolševikų gali "svajo
ti” apie kokias nors nepri
klausomybės formas; rusai 
to neleis ir privers visus 
daryti taip, kaip jie įsako.

Apie 10-11 vai. man pa
skambino Vilkijos policijos 
nuovados viršininkas ir pra
nešė, kad į vakarus žygiuo
ja bolševikų kariuomenės 
daliniai. Iš vieno tokio da
linio pasitraukė kareivis ir 
šalia kelio nusišovė. Klausė, 
ką reikia daryt su lavonu? 
Pasakiau, kad užklausiu mi
nisterijos, aš ar ministerija 
duos reikalingą atsakymą. 
Tuojau pat paskambinau 
Pakarkliui ir užklausiau ką 
daryti? Pakarklis sakė, jog 
susiriš su Pozdniakovu ir 
tiesioginiai atsakys Vilki
jos policijai. Be to, Pakark
lis man pasakė, kad jis bu
vo kalėjime ir pats paleido 
komunistų partijos sekre
torių Sniečkų. Visi kiti po
litiniai kaliniai turės būti 
paleidžiami 5 vai. po pietų, 
o prieš tai aš turiu nuvykti 
ir būti kalėjime. Visi palei
dimai daromi pagal malonės 
aktus. Pasakiau, kad skirtu 
laiku nuvyksiu į kalėjimą. 
Po kiek laiko Vilkijos poli
cija pranešė, kad iš Kauno 
atvykę raudonarmiečiai pa
ėmė ir išsivežė nusižudžiu- 
sio kareivio lavoną.

Kelioms savaitėms pra
slinkus milicija pranešė, 
kad Aleksote šunys atkasė, 
tenai užkastą žmogaus la
voną. Lavonas buvo įdėtas 

į druskinį maišą .Buvo pa
vesta V Apylinkės tardyto
jui Liepinaičiui aiškinti tą 
įvykį. Pastarajam pavyko 
nustatyti, kad iškastas la
vonas yra to paties rusų ka-. 
ręivio, kuris prie Vilkijos, 
nusišovė.

Karinė bojševikų vadovy
bė Kaune vėl atsiėmė tą la
voną, bet neteko girdėti kur 
jį padėjo?

Po telefoninio pasikalbė
jimo su Pakarkliu, užėjau 
į prokuroro, Krikščiūno ka
binetą. čia Krikščiūnas, 
pad. Bulota, Paltanavičius 
ir Kubilius, man nurodė, 
kaip bolševikai atlieka "po
litinių kalinių” paleidimo 
procedūras ir kokių išsišo
kimų aš galiu sulaukti. Aš 
buvau prašomas, jei bus ga
lima, kalbėti, kad į palei
džiamųjų skaičių būtų 
įtraukti ir Suvalkijos riau
šininkai.

Apie 20 min. prieš nu
statyta laiką (t. y. 4:40 v. 
p. p.) iš Laisvės Alėjos pa
šūkaus į Mickevičiaus gat
vę, eiti į kalėjimą. Pastebė
jau, jog Mickevičiaus gat
vėj yra didesnis žmonių ju
dėjimas. Netoli kalėjimo 
būriavosi didoki žmonių (jų 
skaičiuj buvo moterų ir vai
kų) būriai. Man paaiškino, 
kad čia laukia politinių ka
linių artimieji, o taip pat ir 
"darbininkų” partijos atsto
vai.

Paskambinau ir kalėjimo 
sargybinis atidarė dureles, 
pro kurias įėjau į kalėjimo 
kiemą. Viduryj kiemo buvo 
pastatytas stalas ant kurio 
gulėjo sukrautos kalinių 
bylos. Prie stalo jau laukė 
kalėjimo viršininkas Šal
kauskas, keli valdininkai ir 
komunistų partijos sekreto
rius Sniečkus. Pastarąjį aš 
pirmą kartą pamačiau ir 
kalbėjau.

Kieme buvo ir tie kali
niai, kuriuos aš turėjau pa
leisti.

Nieko nelaukdamas ėmiau 
nuo stalo bylas, pašaukda
vau kalinį ir patikrinęs jd 
asmenybę, sakydavau, kad 
Liaudies Vyriausybės Pre
zidento Palecko ir Teisingu
mo Ministerio Pakarklio pa
sirašytu aktu jam dovano
jama likusi bausmė ir nuo 
šio momento jis yra lais
vas. Po to paspausdavūu 
jam ranką ir palinkėdavau 
viso geriausio. Tuojau pat, 
pro sargybinio duris, išleis
davau į Mickevičiaus gat
vę; o iš tenai girdėjosi 
triukšmingi jų sutikimai. 
Viskas ėjo tvarkingai iki 
buvo pašauktas Didžiulis- 
Grosmanas, žydų tautybės. 
Į mano linkėjimus pastara
sis atsakė, kad dabar į kalė
jimą bus kišami lietuviai 
•nacionalistai ir fašistai, pa
reikalavo, kad tuojau pat 
čia įvyktų partijos susirin
kimas, kur tuo reikalu su

interesuoti galėtų pasisaky
ti. Aš jam atsakiau, jog 
pagal veikiančius įstatymus 
jokie politiniai susirinki
mai kalėjimo ribose nėra 
leidžiami, kad tokiem pra
sidėjus, turėsiu nutraukti 
paleidimo procedūrą ir kad 
dėl užtęsto kalinių paleidi
mo, atsakomybė bus jam.

Prie stalo stovįs Snieč
kus — linkterėjo galvą, o 
po to, Didžiulis, nieko ne
besakydamas ir nepaduoda
mas man rankos, nuėjo 
prie sargybinio durelių ir 
buvo išleistas, o Mickevi
čiaus gatvėje pasigirdo gar
sus "ura” ir kitokie .balsai.

Noriu pastebėti, kad į pa
leidžiamųjų skaičių įėjootik 
tie asmenys, kurie,, už ko
munistinį veikimą buvo su
laikyti, bylos.-tebebuvo tar-. 
dymo stadijose ir asmenys, 
kurie nuteisti ir atlikinėjo 
skirtas bausmes. Tiesa, ke
letas asmenų buvo paleis
ta, kurie buvo nuteisti už 
k r i m inalinius veiksmus. 
Būdami kalėjime jie susi
draugavo su vienu ar kitu 
komunistu ir jiems prašant 
ar reikalaujant — buvo 
įtraukti į paleidžiamųjų 
skaičių, čia, dar kartą, no
riu pasakyti, kad kiekvie
nam paleidžiamam asme
niui buvo surašytas malo
nės aktas, kur sakoma, jog 
jam dovanojama likusioji 
ar gresiamoji bausmė. 
Kiekvienas aktas buvo pa
sirašytas Paleckio ir Pa
karklio. Malonės aktai buvo 
surašyti pagal patiektus są
rašus.

Kas darė tuos sąrašus? 
Kalėjimo ir teisingumo mi
nisterijos mano pažįstami 
tarnautojai, man pasakė, 
kad tai atliko komunistų 
partijos skirti asmenys, bet 
atrinktuosius turėjo dar pa
tvirtinti atstovybės asmuo.

Puikiausius kailius

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką

NORMANĄ BURŠHINĄ
185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, RL 60601

Tai. krartmi (312) 243-5326; (312) 67744OT.

Nebuvo jokios galimybės ir 
vilties, kad į paleidžiamųjų 
sąrašą būtų įtrauktas nors 
vienas Suvalkijos riaušinin
kas. Patsai Pakarklis, kaip 
prokuroro padėjėjas, daly
vavo prie to, kai buvo vyk
doma mirties bausmė ketu
riems Suvalkijos riaušinin
kams. Nekurie komunistai 
kartodavo, kad Suvalkijos 
riaušes organizavo vokiečių 
"gestapo”.

Paleistieji kaliniai susi-, 
rinko Darbo Rūmuose, kur 
jiems komunistų partija 
ruošė iškilmingą priėmimą- 
sutikimą.

Iš kalėjimo parvykau į 
savo namus. Buvau fiziškai 
ir morališkai labai nuvar
gęs.

10 vai. vakaro atsisukau 
išklausyti Stockholmo radi
jo duodamas naujienas. Sa
kytas radijo pasakė, kad 
TASS, iš Maskvos, prane
ša, jog šiandien Lietuvos 
Liaudies vyriausybė, Kau
ne, paleido visus politinius 
kalinius.

Man nekilo jokia abejonė, 
kad visa paleidimo procedū
ra buvo. Maskvos padiktuo
ta; kad paleidžiamųjų at
rinkimas smulkiai buvo tik
rinamas, nes Maskva labai 
bijojo, kad nebūtų paleis
tas bent vienas Trockio pa
sekėjas.

O kas bus rytoj? Proku
roras Krikščiūnas, labai pe
simistiškai žiūrėdamas į 
ateitį, prašė mane, Paltana
vičių ir Bulotą, gal būt ir 
kitus, kad ateityje darytu
mėm visas galimas pastan
gas padėti tiems tautie
čiams, kurie patenka į oku
pantų naikinimo rankas.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Aleksio Rannito M. K. Čiurlionis
Stasys Santvaras

Mikalojaus Konstantinio 
Čiurlionio legenda dar nėra 
baigta. Ir rūpesčiai, kad to
ji legenda pasaulyje taptų 
apčiuopiama tikrove, taip 
pat dar neišsemti. Rūpina
mės patys, apie M. K. Čiur
lionį jau prabilo ir ne vie
nas žymus prašalaitis, šiuo 
metu mūsų didžiojo tapyto
jo bibliografijoj turbūt jau 
yra 5,000 atskirų pasisaky
mų (1970 m. buvo 4,000), 
tik deja, jų daugumų suda
ro trumpi, daugiausia en
tuziastingi atsiliepimai, o 
monografijų ir studijų, 
bandančių įspėti Čiurlionio 
mįslę, dar vis mažoka. Va
karuose mūsų dailininkas 
dar vis tebėra kaž kuria
me pasaulio pakrašty gir
dėta pasaka.

Velionis estų poetas Alek- 
sis Rannit beveik 50 metų 
rašė straipsnius ir stilingus 
essay apie M. K. Čiurlionio 
kūrybą, tuo požiūriu Vaka
rų pasauly jis buvo mūsų 
ambasadorius gerąja to žo
džio prasme. Ypačiai svar
bu tai, Al. Rannito darbai 
apie Čiurlionį buvo išspaus
dinti aukšto lygmens dai
lės meno leidiniuose Vak. 
Europoj ir Amerikoj, jo 
nuomonės pritildė skeptikų 
ir priešų balsus, jo nuomo
nėm nūdien jau remiasi ne
menkas kiekis dailės meno 
žurnalų, leksikonų ir enci
klopedijų. Minėtą M. K. 
Čiurlionio bibliografija, iš
leista 1970 m. Vilniuje, mi
ni 38 Al. Rannito straips
nius, o tai jau yra stambus 
Čiurlionianos turtas.

Deja, kaip atrodo, daug 
kas Al. Rannito, to mūsų 
kultūrinio ambasadoriaus, 
dar vis nepažįstam, net ne
žinom, kad visi jo raštai 
apie M. K. Čiurlionį buvo 
ir yra idealisto darbai, jo
kių lobių jau nesukrovę. 
Tuos darbus kūrė pagarba, 
tikėjimas ir meilė, skiriama 
M. K. Čiurlionio kūrybos 
genijui Tuo požiūriu Al. 
Rannitas yra unikali asme
nybė lietuvių kultūros is
torijoj.

štai, kiek čia rašantis tu
ri žinių, Novoe Russkoe 
Slovo, rusų dienraštis, lei
džiamas New Yorke, kai š. 
m. sausio 5 d. staiga ir ne
tikėtai Al. Rannitas mirė, 
paskelbė net tris velioniui 
skirtus rašinius (nežinau,

Aleksis Rannit: Mi
kalojus Konstantinas 
Čiurlionis, Lithuanian 
Visionary Painter, 1984 
by Lithuanian Library 
Press, Ine.; Printed in 
the USA; kaina — 25 
dol.

ar jam dedikuotas nekrolo
gas buvo išspausdintas ku
riame nors Amerikos laik
rašty ar žurnale, nes mūsų 
bičiulis ir to nusipelnė). Pa
skutinį straipsnį minimame 
rusų dienrašty, paskelbtą 
gegužės 4 d., parašė žino
mas rašytojas Borisas Fi- 
lippovas. Jis, va, kaip gra
žiai Al. Rannitą apibūdino: 
"Amžinas keleivis, niekada 
iki galo nepasisotinęs pa
saulio grožiu ir įvairumu, 
Rennitas daug kur keliavo 
(daugiausia atstovaudamas 
Pabaltijo tautų kultūrą, St. 
S.), gal tik Australijoj ne
buvo . .. Klasikas, netgi 
klasicistas savo eilėraščiuo
se, Aleksis buvo karštas 
abstraktinio meno šalinin
kas ... Bet Rannitas mylė
jo — ir karštai mylėjo — 
visų krypčių meno kūrybą, 
jeigu tik ji buvo tikra kū
ryba.’’

Kaip regim, B. Filippovas 
davė gan taikliai nupieštą 
Al. Rannito paveikslą. Kad 
tas paveikslas būtų ryškes
nis, čia reikia pridurti dar 
nors porą mūsų bičiulio bio
grafijos faktų. Estijoj bai
gęs Taikomosios dailės in
stitutą, Al. Rannitas nuo 
jaunų dienų domėjosi ne tik 
poezija, bet ir dailės menu 
(apie M. K. Čiurlionį savo 
tėvynėje, jei neklystu, pir
mą rašinį jis paskelbė 1935 
m.). Į gilesnes dailės meno 
studijas AL Rannitą įtrau
kė dail. Vyt. K. Jonynas, 
pakviesdamas jį dėstyti 
meno istoriją Meno ir dai
lės amatų mokyklon, kuri 
keletą metų gyvavo Frei- 
burge in Br., Vokietijoj, 
pasaulin išleisdama būrį ta
lentingų lietuvių dailinin
kų. Dirbdamas toj mokyk
loj, A. Rannitas ir pradėjo 
minėtą ambasadorystę, ra
šydamas straipsnius ir su 
jais verždamasis pirma į vo
kiečių, o paskui ir į kitų 
Vak. Europos tautų kultū
rinę spaudą, žinom, toj 
spaudoj jis paskelbė ne 
vieną labai kruopščiai ir da
lykiškai parašytą essay ne 
tik apie M. K. Čiurlionį, bet 
ir apie kitus mūsų kultūros 
vyrus.

Galime teigti ir tikėti, 
kad M. K. Čiurlionis Al. 
Rannitui buvo tie vandenys, 
kurių gelmėn ne vienu at
veju jis bandė pažvelgti. Ir 
pažvelgė, ir daugelį žmo
nių įtikino, kad lietuvių 
dailininkas Čiurlionis yra 
toks kūrėjas, "kurio origi
nalumas mus verčia kapitu
liuoti”. .. kad ”— ką Rytų 
ar Vakarų kritikai rašo ar 
dar rašys, tiesos apie Čiur
lionio meną niekad nebus 

galima palenkti konformiz
mo naudai”.

Ir paskutinysis Al. Ran
nito darbas, kurį spaudai 
jis rengė su atsidėjimu ir 
įgimtu kruopštumu, kurio 
pasirodymo jis ilgėlesnį lai
ką laukė ir nebesulaukė, 
1984 m. pasirodė tokiu var
du: "Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis Lithuanian 
Visionary Painter”. Tai pir
mas stambesnis veikalas 
apie Čiurlionį ir jo kūrybą 
anglų kalba, o drauge mū
sų tikėjimai ir viltys, kad 
pagaliau gal ir anglosaksų 
pasauly atsiras žmonių, ku
rie susidomės tuo itin sa
vaimingu lietuvių tautos 
sūnumi bei jo kūryba.

Viename to leidinio 
straipsny (64 psl.) Al. 
Rapnitas mūsų tapytoją 
taip skaitytojams pristato: 
"Čiurlionis visų pirma dir
bo tempera, buvo neturtin
gas, geresnių dažų nepajė
gė nusipirkti, naudojo tik 
pigias medžiagas. Tragiška 
pasekmė jau dabar regima: 
praėjus septyniasdešimčiai 
metų nuo to laiko, kai tie 
darbai buvo sukurti, Čiur
lionio tapyba jau prarado 
beveik pusę savo subti
laus spalvingumo. Iškabin
ti Čiurlionio meno galerijoj 
Kaune, Lietuvoj, tie kūri
niai be atvangos blanksta, 
iš lėto miršta, nesulaukda
mi susidomėjimo plačiame 
pasauly. Romain Rolland’as, 
didis Čiurlionio gerbėjas, 
1939 m. rengėsi atvykti ir 
į Lietuvą ir parašyti apie 
jį atskirą veikalą. Tai šiam 
dailininkui būtų suteikę pla
tesnę audienciją, bet šį su
manymą sugriovė karas, 
dabar ima baimė, kad Čiur
lionis meno istorijos paraš
tėse gali išlikti tik kaip le
genda.”

Aišku, jeigu nebūtų truk
dymų ir slopinimų, taip ne
atsitiktų, M. K. Čiurlionio 
darbų šviesa suspindėtų ir 
Vakaruose, jeigu jie • nors 
retkarčiais galėtų iš Kauno 
pajudėti.

Gerai atsimenu, 1975 m., 
kai minėjome M. K. Čiurlio
nio gimimo šimtmetį, stam
bus kiekis jo darbų nuke- 
liavo į Maskvą, ten Tretja- 
kovskio galerijoj buvo su
rengta Čiurlionio tapybos 
paroda. Vilniaus spauda 
tuomet džiaugėsi, kad para
dą lanko tūkstančiai žmo
nių, kad ja žavisi senimas 
ir jaunimas. Tuo metu Mas
kvoj viešėjo New Yorko 
Metropolitano muziejaus di
rektorius (atleiskite, nebe
prisimenu jo pavardės), jis 
irgi M. K. Čiurlionio kūri
nių parodą aplankė, mūsų 
dailininko darbais labai su-

Aleksis Rannit prie jo suruoštos prieš kelioliką metų M. K. 
Čiurlionio parodos eksponatų New Yorko Centrinėje bibliote
koje, kurią aplankė tūkstančiai žmonių.

sidomėjo ir, kaip tada buvo 
rašoma, pradėjo su val
džiom tartis, kad Čiurlionio 
darbai turi būti žinomi ir 
Amerikoje, kad jo parodą 
galėtų surengti Metropoli
tan muziejus, N. Y. Kaip re
gim, praėjo dešimt metų, 
per tą gan ilgą laiką M. K. 
čiurilonio darbai Amerikos 
krantų nepasiekė. Atseit, 
"valdžia geriau žino”, ką 
tokiais atvejais reikia da
ryti !..

Al. Rannitas savo pasku
tinėje knygoje visų pirma 
M. K. Čiurlionio darbam 
jieško vietos naujojo meno 
istorijoj. Nerasdamas jo 
kūryboje žymesnių įtakų ir 
skolinių, o tik savaimingu
mą, autorius, pasiremdamas 
datomis, įtikinamai įrodo, 
kad Čiurlionis, nors pats są
moningai to nesiekė, yra 
abstraktinės dailės ir siur
realizmo srovių pradinin- 
ninkas. Tokius atradimus 
Al. Rannitas skelbia su di
deliu atsargumu ir rimti
mi, nepasikliaudamas tik 
savo paties sprendimu, o 
kiekvienu atveju pasirem
damas dailės meno žinovų 
nuomonėm (kaip leidinio 
motto eina N. Berdiajevo,
H. Focillono, R. Rollando, 
B. Berensono ir J. Lipchitzo 
pasisakymai). Turėdamas 
tokį galingą "užnugarį”, Al. 
Rannitas galėjo ir taip tar
ti: "Būdamas taurus lietu
vis ir naujovininkas, Čiur
lionis tuo pat metu buvo 
tarptautinis, kartais gal ir 
universalus, teikęs įkvėpi
mo tokiem plačiai žinomiem 
rašytojam, kaip Viačesla
vas, Ivanovas, Wladimir 
Weidle, Maksimas Gorkis, 
Henry Focillon, Romain 
Rolland ir J. P. Sartre”.

Ką ir besakyt, Velionis 

mūsų tautos draugas mokė
jo tuos darbus dirbti, savo 
laiko sąvokom žaisti! Štai, 
ir čia minimą leidinį reng
damas spaudai, Al. Ranni
tas tarėsi su Henry Lyman, 
Lowry Nelson, Jr., Meyer 
Shapiro (žinomi vardai 
Amerikos kultūriniame gy
venime) ir Valerija čiur- 
Iionytė-Karūžienė, lyg pats 
nebūtų pajėgęs prideramų 
išvadų padaryti. Ir tai ne
buvo Al. Rannito kuklu
mas, o tik tokia jo darbo 
tvarka — paruošti tokią 
studiją ar essay, kuri savo 
esme dalyką išmanančio 
žmogaus sąmonėje nekeltų 
jokių įtarimų ir abejonių, 
žinoma, kas Al. Rannito 
erudicijos ir jo darbo meto
dų nepajėgia aprėpti, tam 
jo darbai gali būti "labai 
sunkiai suprantami”.

Dabar nors viena kita pa
straipa apie Al. Rannito 
knygos architektūrą, štai 
jos sienos, langai, durys ir 
atramos: Preliminarinės pa
stabos, jau minėti žymiųjų 
vyrų pasisakymai apie Čiur
lionį, Turinys, Elėmire Zol- 
la mintys (tikrasis knygos 
motto), įvadas, Lyginama
sis kalendariumas, keturi 
Al. Rannito essay: Filoso
finio pagrindo jieškojimai, 
Laikas Čiurlionio kūryboje, 
Čiurlionis ir simbolizmas, 
Prisilietimai prie modernio
jo meno srovių, Reproduk
cijos, Reprodukcijų sąra
šas, Bibliografija (jos trys 
puslapiai). .Nors trumpom 
pastraipom nebus lengva 
apibūdinti, vis tiek mėgin- 
sim pažvelgti į kiekvieną 
knygos skyrių atskirai.

Preliminarinėse pastabo
se Al. Rannitas glaustom 
mintim paaiškina, kaip gi-

(Nukelta į 6 psl.)
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mė leidinys anglu kalba 
apie dail. M. K. Čiurlionį, 
skiriamas angliškai kalban- 
tiem žmonėm. Savaime su-, 
prantama, toks leidinys ir 
savo sandara, ir dalyko dės
tymu, ir stilistika turi skai
tytoją patraukti ir sūdo-, 
minti, o neatstumti. Al. 
Rannito esseistika savo iš
dailintu stilium, įtaigiu ir 
pagrįstu dalyko dėstymu — 
yra neabejotini aukšto kū
rybinio lygmens darbai. 
Turėkim vilties, kad tie ve
lionio palikimo žodžiai pa
sieks anglosaksų ausis, o 
gal ir vieną kitą širdį.

Veikalo įvade Al. Ranni- 
tas, pasikvietęs į talką 
prancūzų meno istoriką ir 
kritiką Henrį Focillon’ą, ku
ris jau 1935 m. buvo susi
domėjęs lietuvių ’iaudies 
menu, ypačiai mūsų dievdir- 
bių kryžiais, apdairiai ir iš
mintingai parinkta medžia
ga supažindina skaitytoją 
su Lietuva, jos istorija ir 
kultūra, kad M. K. Čiurlio
nis jo veikale nebūtų tobu
lai vienišas ir nuogas. "Ne
paisant pasikeitimų, — sa
ko Al. Rannitas, — kuriuos 
svetimieji įrėžė j Lietuvos 
tautinį tapatumą, būdingi 
metafiziniai lietuvių liau
dies meno tonai siekia net 
ir naujųjų laikų lietuvių 
dailės meno kūrybą” (14 
psl.).

Al. Rannito Lyginamasis 
kalendariumas — savotiš
ka naujovė mūsų kultūros 
istorijoj. Reikėjo perversti 
nemažą kiekį knygų, suran
kioti žmones, jų gimimo ir 
mirimo datas, reikėjo su
gaišti nemažą laiko, kad 
tokį "dokumentą” paruoš- 
tum. Al. Rannitas tą pada
rė. Ir štai mes dabar, tą jo 
sudarytą kalendariumą pa
skaitę, tarsi pamatom lai
ką, kuriame M. K. Čiurlio
nis gyveno, pajuntam van
denų sroves, kurios mažes
niu ar stipresniu galingumu 
mūsų dailės meno kūrėją 
blaškė, susitinkam su ano 
laikotarpio žmonėmis, kurių 
darbai galėjo rasti atgarsio 
ir lietuvio dailininko sieloj. 
Į tą kalendariumą (1875- 
1911 m.) įterpti M. K. 
Čiurlionio jieškojimai ir 
darbai. Kas nors truputį pa
žino poetą Al. Rannitą — 
šio pobūdžio jo pastango
mis nesistebės, nes jis visą 
amžių buvo didžiai darbš
tus, sąžiningas, visada jau
tė atsakomybė už tariamą 
žodį, ūkanos akyse gali vai
dentis tam, kuris Rannito 
nepažino ir jo pastangų ne
pajėgė suprasti.

(Bus daugiau)
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Miss Venezuelos titulą laimėjusi lietuvių kilmės Silvija.

Laiškas is Veaeiuelos

Miss Venezuela lietuvių kilmės
Jūratė Statkutė de Rosales

Smagu yra pranešti, kad 
mergaitė, kurią prieš savaitę 
iš 35-kias vietoves atstovavu
sių gražuolių išrinko Miss Ve
nezuelos titului, yra Stepulio- 
nių, gyvenančių Hot Springs, 
anūkėlė Silvija.

Jos akinantis grožis iš pat 
pirmų konkursui ruošimosi die
nų ją pastatė i ‘spaudos favo
ritės’ rolę. Rinkimų dieną jau 
beveik niekas neabejojo, kad 
Silvijai atiteks pirmoji ar ant
roji vieta. Žinojome, kad pir
moji vadinsis Miss Venezuela 
ir važiuos į Miss Universe kon
kursą, o antroje vietoje likusi 
keliaus i Miss World varžybas 
Anglijoje. Išpuolė Silvijai pir
ma vieta. Ji buvo karūnuota 
Miss Venezuela ir bus Vene
zuelos atstovė Miami mieste, 
Miss Universe varžybose, kur 
paprastai Venezuelos kandi
datės turi gana daug galimy
bių laimėti, ar bent išeiti i fi- 
nalistes. Per paskutinius pen
kis metus, Venezuela turėjo 
dvi Miss Universe, Dvi Miss 
World ir 4 Miss South Ameri- 
ca. Pelnytai - visos kandida
tės buvo stebinančiai gražios.

Silvijos tėvelis, venezuelie- 
tis advokatas, lietuvių tarpe 
labai mėgiamas ir gerbiamas 
žmogus. Lietuviams Miguel 
Angel Martines, Silvijos tėve
lis, taip ir liko atmintyje kaip 
tas tėvas, kuris du kart i savai

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).

tę po pietų, palikęs darbą, vež
davo savo vaikus į lietuvių kal
bos pamokas ir kantriai prie 
mašinos laukdavo, kd pamo
ka pasibaigs. Niekada pamo
kos nepraleisdavo. Kiek Lie
tuvoje gimusių vyrų jaaaukotų 
pelningos advokato praktikos 
valandas tam, kad vaikus vež
ti i lietuvišką mokyklą?

Nežiūrint visų tėvelio ir ma
mytės pastangų, Silvija su lie
tuvių kalba taip ir nesusitaikė 
- o pastangų buvo, ir daug ... 
Už tat bent jau dažnai ją ir 
brolius matome didžiosiose lie
tuvių šventėse. Matėme mes, 
kaip Silvija augo, ištyso, atro
dė tokia aukšta, kad nė galo 
jos nematyti, reikia galvą už
versti, norint į ją prabilti. Pas
kui ji mums berods kaskart 
gražesnė išrodė. Tas jos aukš
tumas, kaip dabar paaiškėjo, 
buvo tai, kas ją išnešė grožio 
varžybose į pirmą vietą, nes 
rinkėjai žino, kad tarptautinė
se varžybose aukštesnės mer
gaitės daugiau galimybių turi.

Gal dar įdomiau mums bu
vo, kai rinkimų dieną Silvijos 
mama, Angelė Stepulionytė 
de Martinez, buvo išrinkta 
varžovių motinų karaliene. 
Tas tai jau visiems buvo neti
kėta, turbūt ir pačiai Angelei 
buvo staigmena.

Jau prieš rinkimus kai kurie 
laikraščiai minėjo, kad Silvija

Dvidešimt tretysis Dirvos 
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 m. 
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.

turi lietuviško kraujo iš moti
nos pusės, nors tikrumoje ji at
stovavo savo tėvo gimtąją di
džiųjų Venezuelos lygumų 
valstiją. Kai Silvija buvo iš
rinkta, sekančią dieną visuose 
didžiuosiuose dienraščiuose pa 
sirodė jos nuotraukos su tėvais 
ir užrašu, kad motina yra lie
tuvė.

Buvo ir juoko. Viename la
bai plataus tiražo žurnale, ži
nomas juokdarys parašė: ‘Kas 
atsitinka, kai yra 50% Vene
zuelos ir 50 % Lietuvos? Atsi
tinka, kad išauga Miss Vene
zuela, kuri yra per aukšta, 
per kieto veido ir dar ko gero 
paskui pasirodys, kad ji yra 
popiežiaus giminaitė, nes juk 
tas irgi kažką tokio turi iš mo
tinos pusės! Atleisk man, Fu- 
rate (rašė toliau piktas žurna
listas, pravardžiuodamas ma
no vardą - o aš nė nežinojau, 
kad esu tokia garsi Silvijos gy
nybos darbe!), bet tu mane 
pažįsti ...’

Savaime aišku, aš neatlei- 
dau, ir tuojau, paskaičiusi, 
puoliau barti nenuoramą 

žurnalistą. Jis man žegnoda- 
masis prisaikinėjo, kad iš to 
tik gero bus, nes popiežius, 
nuo to laiko kai Venezuelą lan
kė, visų krašte yra labai myli
mas. Ir atžymėjimas - kad 
dar ko gero pasirodys, jog Sil
vija panašios kilmės - nors ir 
juokais darytas, tik pagerins 
Silvijos ir taip populiarią 
‘image’. Gal ir taip, bet vis 
tiek pykau.

Mūsų Silvija laimėjo liuksu
sinę mašiną, metų kontraktą 
televizijoje su įspūdinga alga 
(kuri jai turbūt tik ant repre
zentacijos išeis ...) ir daugybę 
visokiausių dovanų iš įvairių 
firmų, įskaitant net kažkokį 
draudimą už milijoną boliva
rų, tam, kad pagarsinti drau
dimo firmą.

Per netrukus švęstą motinos 
dieną, populiariausioje televi
zijos programoje buvo apklau
sinėta Angelė, kaip visų moti
nų atstovė, dargi išrinkta ‘mo
tinų karaliene’. Ir nors ji į 
Venezuelą atvyko jau ūgtelė
jusi (Angelė gimė Plungėje), 
bet jos ispanų kalba yra labai 
švari ir graži. Malonu buvo
klausytis jos atsakymų. Sį kar 
tą nepažymėjo, kad ji yra lie
tuvė, ko ir nereikėjo, nes tą 
jau visi žino iš laikraščių, o 
pasikalbėjimas lietė kitus, 
mergaitės augimo ir auklėji
mo klausimus.

Jaunutei, 22 metų Silvijai 
trūksta tik dviejų metų, kad 
užbaigti teisių fakultetą ir 
sekti tėvo pėdomis gana sun
kioje profesijoje. Dabar teks 
palaukti metus laiko, iki pra
eis jos ‘karaliavimo’ laikas. Per 
tą laiką ją daug kur vežios, 
daug kur turės pasirodyti ir 
metus laiko ją matysime daž
niausiai televizijqe, o ne lie
tuvių šventėse. Kai metai pra
eis, vėl jis į mūsų subuvimus 
ateis, kaip anksčiau. Lauksi
me.
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PLB seimas Toronte, 
1978 metais padarė labai 
svarbų sprendimų; įparei
gojo PLB valdybų bet ku
riame gerame JAV univer
sitete įsteigti Lituanistikos 
katedrų. Tam nutarimui 
pritarė JAV ir Kanados LB 
kraštų valdybos, o Lietuvių 
Fondas pažadėjo ir paramų. 
Taigi kitos išeities nebe
buvo. Reikėjo Lituanisti
nę katedrų neatidėliojant 
įsteigti. Buvo daug rūpes
čių. Ieškoma katedrai tin
kamo universiteto, tinkamų 
sąlygų. Po didelių pastan
gų, tyrinėjimų pagaliau 
1981 m. lapkričio 20 d. PLB 
pirmininkas Vytautas Ka
mantas ir sekretorius dr. 
Antanas Razma pasirašė 
sutartį su Ulinois universi
tetu Chicagoje, įsteigiančių 
pirmųjų laisvajame pasau- 
lyžje Lituanistikos katedrų 
su 750,000 dol. fondu, kurio 
palūkanos išlaikys profeso
rių, raštinę, katedros leidi
nius, paskaitas visuomenei, 
konferencijas ir kt.

Įsipareigojimai, kaip ma
tome, dideli. Universitetas

GRINDER 
HAND-CARBIDE 

Looking for advancement? Willing 
to relocate to Wisconsin?
We are looking for the right person 
to lead our carbide dept. Mušt be 
experienced in all arens of carbide 
grinding 90%. Of our work require» 
holding tolerances of .00005 or lest, 
the remaining 10% i» the 0001-0002 
tolerance range. If you feel you can 
hold these types of tolerances & could 
train others, you might be the per- 
»on we are looking for. Some super
visory experience helpful būt is 
not required. Call collect 414- 
355-0207, Milwaukee Precision Cor
poration, 8236 W. Parkland Court, 
Milwaukee, Wisc. 53223. (23-25) 

įmoka 150,000 dol., o lietu
viams tenka sudėti 600,000 
dol. per penkeris metus.

Kada spaudoje nuskarde
no žinia, kad Lituanistikos 
katedra įsteigta ir pirmieji 
įsipareigojimai įmokėti, šis 
reikalas visuomenės buvo 
įvairiopai sutiktas. Vieni 
buvo dideli entuziastai, Li
tuanistikos katedros reikš
mę labai vertinų, bet atsi
rado žmonių, kurie į šį rei
kalų pažiūrėjo skeptiškai 
tardami, ar verta tiek au
koti pinigo, ar turėsime 
studentų, kokie bus profe
soriai, koks pagaliau ir tiks
las, jeigu katedra tesinau
dos vienas kitas studentas, 
siekius aukštojo mokslo 
laipsnio.

Nežiūrint nuotaikų ban
gavimo, išeivijos lietuviai, 
atrodo daugumoje, nuošir
džiai pritarė Lituanistikos 
katedros įsteigimui ir jau 
pirmaisiais metais suklojo 
reikiamų sumų pirmajam 
įmokėjimui.

Įmokėjus 300,000 dol. ka
tedra pradėjo oficialiai 
veikti. Turime jos profeso
rių — Bronių Vaškelį, atsi
rado ir pirmieji studentai.

Tai, žinoma, tik pirmieji 
katedros žingsniai, pirmieji 
didieji bandymai. Iš nuo
taikų spręstina, kad lietu
viškoji išeivija laisvajam 
pasaulyje katedrų stipriai 
rems ir paskutiniuosius įsi
pareigojimus ištęsės. Kokie 
gi paskutinieji įsipareigoji
mai? Kaip katedros steigė
jai teigia, dar reikia sutelk
ti 240,000 dol. ir tada visi 
įsipareigojimai bus užbaig
ti. šių sumų norima surink

ti dar šiais metais ir tam 
tikslui, sudarytas PLB Fon
das, skelbia specialų kated
ros steigimui užbaigti vajų.

Kiekvienas aukotojas la
bai vertinamas.

Visi aukoję 50 ir daugiau 
dolerių gaus specialius pa
žymėjimus arba padėkos la
pus.

Aukoję 500 ar daugiau 
bus pagerbti specialioje 
garbės lentoje įrašant as
menų vardus, pavardes ar 
organizacijas.

Tokia garbės lenta viena 
bus Illinois universitete 
Chicagoje, o antra PLB 
raštinėje.

Visos aukos nurašomos 
nuo pajamų mokesčio.

Taigi pradedame Litua
nistikos katedros vajaus 
metus. Likusioji ąpma, 
imant visuomenės mastu, 
nėra jau taip didelė. Tokias 
sumas sumetame, ruošiant 
Tautinių šokių ar Dainų 
šventes. Tad ir katedros 
vajus neturėtų perdaug ap
sunkinti lietuviškosios vi- 
suomenės. Tik labai svar
bu, kad kiekvienas lietuvis, 
nuoširdžiai pritariųs kated
ros įsteigimui, bent kad ir 
kukliausia auka į vajų at
silieptų.

Šia proga norėtųsi prisi
minti mūsų gausias orga
nizacijas, kurios turi savo 
ižduose nuo kelių iki'kelias
dešimt tūkstančių dol. Ar 
nebūtų prasminga tom or
ganizacijom su stambesnė
mis sumomis įsiamžinti ka
tedros steigimo fonde. O 
vien Chicagoje, teko patir
ti, įvairiausių organizacijų 
priskaitome arti šimto.

Aukos gautos 1985 m. ba
landžio mėnesi.:

$500.00 Bronius ir Veronika 
Aušrotai — draugų dovana 50 
m. vedybų sukakties proga, Juno 
Beach, FL; Marija Janonienė, 
Brockton, MA (viso $1,000.00); 
Putinas ir Aniliora MašalaiCiai, 
Wayne, PA (viso $550.00); dr. 
Motiejus ir Aldona Rimai, Com- 
frey, MN; dr. Vytautas ir Mara 
Vygantai, Dalias, TX (viso $1,- 
250.00).

$450.00 a.a. Stefos Smulkai- 
tienė8 atminimui — Jonas Smul- 
kaitis, Gulfport, FL (viso $1,- 
000.00).

$300.00 Vincas Klova, Bell 
Gardens, CA (viso $1,000.00); 
Lietuvių Labdaros Maironio 
Parko draugija, Worcester, MA 
(viso ($600.00).

$100.00 — $146.00 AUSTR. 
DOL. 8 Adelaidės Lietuvių Są
junga (viso $211.02); Petras ir 
Aldona Aušiūrai, New Buffalo, 
MI; Irena Bulgarauskaitė, Wor- 
cester, MA (viso $200.00); Kazys 
ir Marija Cesnai, Worcester, MA 
(viso $250.00); Daumantas ir Vy- 
ga Dikiniai, Saudi Arabia; a.a. 
dr. Vlado Kviklio atminimui — 
Petras ir Bronė Ežerskiai, Cle
veland, OH.

$50.00 Juozas ir Edith Bla
žiai, Holliston, MA (viso 
$100.00); Juozas Jakštas, I^ake- 
wood, OH (viso $665.00); Kazys 
Jasėnas, Deltona, FL; Irena 
Naudžiūnaitė-Joerg, Tirol, Aust

Taip pat reikėtų išnau
doti progą, Mokslo ir Kūry
bos simpoziumą, kur suva
žiuos gana daug mūsų lie
tuviškojo elito, aukštus 
mokslus baigusių ir puikiai 
įsikūrusių. O tokių mokslo 
žmonių laisvajam pasaulyje 
priskaitoma virš 2000. Tai 
didelė būtų jėga ir Litua
nistikos katedrai paremti. 
Juos reikėtų surasti, jų

Lituanistikos Katedra 
The Endowed Chair 
of Lithuanian Studies 
University of Illinois 

- at Chicago

AUKOS LITUANISTIKOS 
KATEDRAI

rija; Jonas ir Antanina Kutrai, 
Santa Monica, CA; Ona Matu- 
saitienė, Worcester, MA; Felik
sas Pempė, Philadelphia, PA 
(viso $100.00); Stasys ir Elzbieta 
Rudžiai, Worcester, MA (viso 
$100.00); Jonas ir Bronė Ta
mašauskai, Worcester, MA.

$20.00 Brazilijos LB Krašto 
valdyba, A. Petraitis, pirm.; 
Prancūzijos LB Krašto valdyba, 
kun. J. Petrošius, tarybos pirm.; 
Emilija Telkienė, Worcester, 
MA.

$10.00 Vaclovą Dėdinienė, 
VVorcester MA.

$5.00 Dr. J. Pečiulionytė, Zu- 
rich, Šveicarija.

Aukų balandžio mėnesį su
rinko:

JAV LB Brockton apylinkė 
$361.00 (viso $954.00); JAV LB 
Vidurio Vakarų Illinois apy
garda $100.00; JAV LB Worces- 
ter apylinkė $630.00 (viso $2,- 
025.00).

Už visas aukas nuoširdžiai 
dėkojame. Čekius prašome rašy
ti ir siųsti: Lituanistikos ka
tedra arba Lithuanian VVorld 
Community Foundation, 
5620 S. Claremont Avė., Chi
cago, IL 60636.

Vytautas Kamantas
PLB Fondo pirmininkas

Nijolė Balzarienė
PLB Fondo reikalų vedėja

prašyti aukos, juk tokių 
žmonių, čia baigusių moks
lus, būtų bene pirmoji pa
reiga atsiliepti ir į kated
ros rūpesčius. Jeigu taip 
suglausime gretas, didįjį 
įsipareigojimą atliksime. O 
katedra turės ateičiai dide
lės svarbos. Tuo neabejoja 
katedros steigėjai ir litua
nistikos išlaikymu išeivijo
je besisieloją žmonės.

Emilija Čekienė

BIRŽELIO SEKMADIENIS
Novelė

Prano ir Julės Radikų gyvenvietė buvo to
liau nuo gatvės, paskendusi gražiai prižiūrimo 
sodo žalumynuose. Tai nedidelis, bet skoningai 
įrengtas trijų kambarių namukas, kurį dar ne
senai Pranas pats baigė statyti, o Julė laisvo
mis nuo darbo valandomis meniškai puošė, de
koravo vidų.

Namelis stovėjo miesto centre, bet jokio 
gatvės triukšmo nesigirdėdavo ir mažamečiui 
Algiukui nebuvo pavojaus žaisti lauke, nes ta 
jų kukli, bet jauki ir maloni gyvenvietė buvo 
apsupta didesnių pastatų erdvaus kiemo gale, 
kuris priklausė keliems namų savininkams ir 
kurį nuo gatvės dulkių ir triukšmo saugojo di
deli medžiai ir krūmai.

Didžiausiam to kiemo name prie pat gat
vės gyveno senyvo amžiaus inteligentiška našlė 
ponia Domkienė. Ji dažnai sėdėdavo patogioje 
kėdėje ir megzdavo arba skaitydavo. Kiekvie
ną iš namų išeinantį ar grįžtantį kiemo gyven
toją ji matydavo ir užkalbindavo. Pasakodavo 
paskutinius pasaulio įvykius, naujienas, mat 
šalia jos verandoje visą laiką veikė gražus ir 
didelis radijo aparatas. Kartais praeinant gir
dėdavosi kalbant svetimom kalbom. Kaimynai 
pasakojo, kad ji yra baigusi aukštąjį mokslą 
užsienyje ir buvusi turtinga, tik dabar gyvena 

dukters ir žento išlaikoma. Vyras žuvęs pir
mojo karo metu. Tai reto išsimokslinimo mote
ris, sakydavo kiemo vyrai.

Kiti keturi mūsų kiemo gyventojai buvo 
jaunesniosios kartos naujakuriai. Vieni išnuo
mavę, kiti savo įsigiję, bet visi gražiai sugyve
no ir džiaugėsi gyvendami miesto centre, iš kur 
viskas lengvai ir greit pasiekiama ir vaikams 
nereikia po gatvę bėgioti. Gale kiemo, visų pen
kių gyventojų sutarimu, buvo įruošta žaidimų 
aikštelė ir tuo patenkinti vaikai bei tėvai, nors 
kartais tekdavo ir pasibarti už vaikų išdaigas.

Radikai nebuvo vargšai nei turtuoliai. Pra
nas pradžios mokyklos vedėjas, o Julė moky
toja. Abu darbštūs ir pareigingi savo profesi
jose, o taip pat aktyvūs visuomeniniam bei or
ganizaciniam gyvenime. Jie visada skubėdavo 
į posėdį ar į susirinkimą, bet ir ilgiausiai kal
bėdavo su ponia Domkiene verandoje. Kartais 
mane net pavydas apimdavo, kad išmintingoji 
visa žinanti mūsų kiemo asmenybė su manim 
tik pasisveikina ir daugiau nei žodžio, o su Jule 
net valandas iškalba. Nejaugi aš tokia neišma
nėlė? Juk nesu bemokslė, turiu gimnazijos dip
lomą, dirbu įstaigoje, o samdinė Alina tvarko 
namus ir prižiūri mūsų dvi dukreles. Alina jau 
keletą metų dirba pas mus. Ji patenkinta šei

mininkais ir mes patenkinti jos šeimininkavi
mu, kai tuo tarpu Alinos draugės dažnai nusi
skųsdavo darbdaviais: tai algos per maža moka, 
tai darbų per daug reikalauja.

Aš pati nesijaučiu išsilavinimu žemesnė už 
kitas mūsų kiemo moteris, nes visuomet man 
prisimindavo vieno klasės auklėtojo žodžiai: 
"Nepalikite savo diplomo ramiai lentynoje gu
lėti, neužsidarykite savo virtuvėj ar linksmuose 
salionuose, atsiminkite, kad ir akmuo vietoje 
gulėdamas samanomis apželia. Atsiminkite, kad 
ir už jūsų namų sienų yra žmonių, yra gyveni
mas pilnas ir tuščias. Pasirinkite pilnąjį dvasinį 
gyvenimą, lavinkitės ir toliau, stenkitės vis kilti 
aukščiau.”

Ir aš nebuvau užsidariusi vien savo kieme. 
Mėgau stebėti gyvenimo sūkuriuose besigru
miančius žmones su visomis jų geromis ypaty
bėmis, klaidomis ir ydomis. Stebėdama klys
tantiems buvau atlaidi, dėl nuomonių skirtu
mo nenusigrįždavau nuo draugų ir kaimynų. 
Mūsų kieme tarp gyventojų skirtumų netrūko, 
nors ekonominis gyvenimo standartas, išskyrus 
tą ponią Domkienę ir daktarę Matulienę, kitų 
buvo maždaug vienodas.

♦ * *

Buvo pavasario sekmadienis. Gaivinantis, 
malonus ir saulėtas oras traukė visus iš miesto 
į gamtą. Gatvės lyg išmirusios. Tik ligoniai ir 
senukai namuose likę. Vilioja ir mane gyvybę 
skelbiantis, energiją nešantis nors ir vėlyvas 
dar pavasaris, bet motinos pareigos neleidžia, 
nes trijų metukų Danutė su temperatūra sirgu
liuoja.

(Bus daugiau)
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KUO IŠEIVIJOS JAUNUOLIS GAU BŪTI LIETUVAI
MAIimilDAC? KRISTINA PAREŠTYTĖ-NAKIENĖ

Venezueloje gyvenusio a. a. inž. Vlado Venckaus var
do vienkartinė premija jaunimui už geriausį rašinį, atsa
kant į klausimą ”Kuo išeivijos jaunuolis gali būti Lietu
vai naudingas?”, jury komisijos buvo pripažinta Kristinai 
Pareštytei-Nakienei, Washingtone, D. C., anksčiau gyve
nusiai Kanadoje.

Premija 400 dol. buvo įteikta Vasario 16 minėjime 
Washingtone.

čia spausdiname premijuotą rašinį.

Išeivijos lietuvių jauni
mo veikla anksčiau buvo 
pagrįsta ideologinėmis or
ganizacijomis, tau tiniais 
šokiais ir dainomis, lietuvių 
kalbos ir papročių mokymu
si. Vyresnieji pasakodavo 
jaunuoliams-ėmsį kad jie 
vieną dieną turės perimti 
Lietuvos laisvinimo darbą, 
ir stengėsi juose įžiebti mei
lę savo tautai ir neapykan
tą priešui. Tačiau protėvių 
žemės ir jos priešų sąvoka 
buvo labai miglota, neaiški 
jaunųjų mintyse. Lituanis
tinėje mokykloje jie girdė
davo apie tolimą tėvų šalį, 
apie pilis ir geležinį vilką; 
knygose jie matydavo rū
pintojėlius, senoviškas tro
beles, skaisčias mergaites 
su ilgomis kasomis. Tai bu
vo bendra su kasdieniniais 
pasauliniais įvykiais. Gy
venamojo krašto televizija, 
radijas ir spauda retai net 
ir tepaminėdavo Lietuvos 
vardą, o pačių lietuvių po
litinės organizacijos jauni
mui buvo bereikšmės. Jau
nimas žinojo, kad šokti ir 
dainuoti yra smagu, kad 
mokytis lietuvių gramati
kos yra kančia; o viskas ki
ta buvo ar nesuprantama ar 
neįdomu.

Per paskutinį dešimtme
tį ši padėtis gerokai pasi
keitė. Su Romo Kalantos su
sideginimu, Simo Kudirkos 
šuoliu į laisvę, pogrindžio 
spaudos pasirodymu, Lie
tuvos vardas staiga paskli
do po pasaulio žinias. Sol- 
ženicino bei kitų rytų Eu
ropos disidentų kalbos ir 
raštai, o taip pat ir lenko 
popiežiaus išrinkimas, at
skleidė laisviems Vakarų 
kraštams totali tarizmo 
vaizdą Sovietų Sąjungoje. 
Išeivijos lietuvių jaunimas 
susidūrė su gyvąja, moder
niąja Lietuva, su jos žmo
nių kova už žmogaus teises. 
Tas realybės vaizdas pasi
darė dar konkretesnis, kai 
jaunimas pradėjo vis dides
niais skaičiais pats lankytis 
Lietuvoje, o taip pat ir kal
bėtis su naujaisiais Lietu
vos emigrantais ir disiden
tais. Jaunesniųjų išeivijos 
mokslininkų didesnis objek
tyvumas padėjo jaunimui 
žiūrėti į Lietuvą ne kaip į 
miglotą pasakų karalystę, 
bet kaip į dabartyje egzis
tuojančią šalį, kuri su visu 
pasauliu dalinasi dvidešim
tojo amžiaus laimėjimais ir 
vargais.

Susipažinęs su tikresniu 
Lietuvos vaizdu, jaunimas 
turi ir realistiškiau galvoti 

apie savo naudą tėvynei. 
Jei išeivijos lietuviams ne
įmanoma apsiginklavusiems 
žygiuoti prieš tėvynės oku
pantą, tai jiems tiek pat 
neįmanoma pakeisti Lietu
vos padėties tautinių šokių 
ir dainų mokėjimu. Liau
dies menas ir prapročiai ži
noma turi savo vietą, tačiau 
jaunimas turi suprasti išei
vijos reikšmę platesne pras
me. Lietuva yra praradusi 
laisvą balsą. Išeivijos lietu
viai atstovauja tam laisvam 
balsui. Taigi ant jų krenta 
nepaprastai didelė atsako
mybė savo tautai. Kuo stip
resnis tas balsas, tuo dau-. 
giau jis gali paveikti pa
saulio opiniją ir išlaikyti 
dvasinį, moralinį ramstį ar 
užnugarį tiems, kurie ko
voja už savo teises Lietu
voje. To balso nutylėjimas 
suduotų sunkų smūgį Lie
tuvos žmonėms; tai būtų 
lyg ir nugaros atsukimas į 
jų viltis ir siekius.

Taigi išeivijos jaunuolis, 
kuris nori būti naudingas 
savo tėvynei, turi pirmiau
sia rūpintis, kad išeivija 
būtų stipri ir vieninga, ir 
tada prisidėti prie tų prak
tiškų darbų, kuriuos tokia 
išeivija galėtų vykdyti. De
ja, toks uždavinys darosi 
vis sunkesnis. Nors išeivi
jos jaunimas pradeda jaus
ti stipresnį ryšį su dabar
tine Lietuva, tuo pačiu lai
ku rodosi visokie reiškiniai, 
pastojantys kelią jam vie
ningai veikti. Priauganti 
karta jau žymiai silpniau 
kalba ir rašo lietuviškai, vis 
mažiau skaito lietuvių spau
dos. Asimiliacija į gyvena
mojo krašto kultūrą vis di
dėja, jaunos lietuvių šeimos 
visur išsisklaidė dėl ekono
minių, profesinių priežas
čių. Materializmas dažnai 
pergali idealus; pasiaukoji
mas yra pasidaręs nepopu
liarus. Išeivijos jaunuolis 
žinoma negali nugalėti tas 
visas kliūtis, bet jis gali vis 
dėlto mėginti įvairiais bū
dais suvienyti jaunąją išei
vijos kartą ir padaryti ją 
daugiau sąmoninga.

Tam tikslui pasiekti jau
nuolis turi būti informuo
tas ir informuojąs, t. y. jis 
turi pats apsišviesti apie 
Lietuvos ir lietuvių reika
lus, o taip pat ir dalintis 
tomis žiniomis, kuo plačiau 
jas skleisti esavo bendra
amžiams. Kuo geriau jau
nimas supras istorinę, poli
tinę Lietuvos padėtį, kuo 
daugiau jis bus pasisėmęs 
kietų faktų ir žinių, tuo

ti ar vadovauti, turėtų pa
švęsti šiek tiek laiko visuo
meniniam darbui, žinoma 
ne visas jaunimas gali bū
ti lygiai aktyvus ir veik
lus. Tačiau kiekvienas, ku
ris nori išlaikyti stiprią, su
sipratusią išeiviją, turi bū
ti pasiruošęs pagal savo su
gebėjimus atiduoti laiko ir 
energijos. Praktiška veikla 
yra neįmanoma be tam tik
ro idealo, įsitikinimo, pasi
aukojimo.

Atsižvelgęs į išeivijos 
stovį ir rūpindamasis, kad 
jos balsas liktų stiprus, 
efektyvus, jaunuolis gali 
kreipti dėmesį į geriausius 
būdus tą balsą išnaudoti 
pačios Lietuvos naudai. 
Kaip buvo anksčiau minėta, 
tie būdai turėtų būti realis
tiški, pritaikyti šių dienų 
tikrovei. Mokėdamas kraš
to kalbą geriau negu tėvai, 
jaunimas gali sklandžiai iš
dėstyti ir komentuoti lietu
vių reikalus spaudoje, mo
kytai pasikalbėti su kraš
to pareigūnais. Organizuo
tas laiškų rašymas, pavyz
džiui, paprastai susilaukia 
atgarsio jei būna pakanka
mai rašančių. Antra vertus, 
nereikėtų apsigauti, pasi
kviečiant visokius pareigū
nus į Vasario 16-tos ar ki
tus minėjimus. Tokie politi
kieriai ateina, pasako kelis 
gražius žodelius, ir vėl išei
na. Verčiau jaunimui kreip
tis į atitinkamus valdžios 
departamentus su kruopš
čiai paruoštais dokumen
tais ir pagrįstais įrodymais 
žmogaus teisių pažeidimo, 
nesilaikymo Helsinkio su
tarties, ir pan. Jaunimas 
gali prisidėti prie jau egzis
tuojančių tarptautinių, gy
venamojo krašto ar lietu
vių komitetų, kurie tais rei
kalais rūpinasi. Jaunimas 
taip pat gali prisidėti prie 
Lietuvos pogrindžio spau

lengviau ir inteligentiškiau 
jis galės iškelti Lietuvos 
bylą savo krašto valdžiai, 
įtaiguojantiems asmenims, 
ir kt. Kadangi paprastam 
žmogui neįmanoma viską 
pačiam susekti, jaunimas 
galį per suvažiavimus, su
sirinkimus seminarus dalin
tis savo žiniomis. Nemažai 
išeivijos jaunuolių yra bai
gę istorinius ar politinius 
mokslus; kiti per bendruo
meninę veiklą yra susidarę 
kontaktų ir pažinčių val
džios įstaigose; kai kurie 
jau pradeda domėtis ir skai
tyti Lietuvos pogrindžio 
spaudą; neretai pasitaiko 
proga išgirsti naujųjų Lie
tuvos emigrantų paskaitas. 
Nors ne kiekvienas išeivijos 
jaunuolis gali būti istorijos 
ar politinių teisių žinovas, 
tačiau jis gali bent tiek pa- 
siinformuoti, kad turėtų 
realistišką supratimą tų pa
saulinių įvykių ir reiškinių, 
kurie lemia Lietuvos padėtį. 
Sugretinimas Lietuvos pa
dėties su, pavyzdžiui, pa
saulyje iškilusiu žmogaus 
teisių klausimu gal būt ir 
pritrauktų tuos lietuvius, 
kurie yra atitolę nuo lietu
vybės, o taip pat ir mišrių 
šeimų narius. Lietuvybės 
išlaikymas gali būti jiems 
pristatytas ne kaip siauras, 
neturintis nieko bendro su 
gyvenamuoju kraštu reika
las, bet kaip proga pasisa
kyti už visai žmonijai bend
rus laisvės ir taikos prin
cipus. Kadangi lietuvių jau 
ir taip nedaug yra, parama 
kuo didesnio skaičiaus žmo
nių būtų pageidautina. Tuo 
pačiu jaunimas kaip tik tu
rėtų daugiau rūpintis Pa
saulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos praplėtimu ir jos 
veikla. Sąjunga supažindi
na jaunus žmones su ben
druomenine veikla sujungia 
juos su viso pasaulio lietu
vių jaunimu, atskleidžia jų 
bendrus rūpesčius ir pro
blemas, sudaro jaunimui 
sąlygas vieningai dirbti.

Nors reikalinga įtraukti 
masę, tačiau be tinkamų 
vadovų ta masė greitai iš
irtų. Lietuvių jaunimas, 
kuris jau yra užsiangaža
vęs, turi pažvelgti į save, 
suprasti kokie jo gabumai 
ir palinkimai, ir naudoti 
tuos gabumus išeivijos ge
rovei. Tie, kurie neblogai 
moka lietuviškai, turėtų iš
lavinti savo kalbą tiek, kad 
galėtų aktyviai prisidėti 
prie lietuvių spaudos, o taip 
pat ir prie kalbos dėstymo 
kitiems. Sunku būtų išeivi
jai išsilaikyti, jei ji visai 
nesusikalbėtų su Lietuvos 
žmonėmis, su kitų kraštų 
jaunimu, jei nebegalėtų pa
skaityti lietuviško? ’ nygos. 
Tie kurie mėgsta dirbti su 
vaikais turėtų pasisiūlyti 
stovykloms, m o k y kloms. 
Tie, kurie moka organizuo

dos vertimo ir platinimo sa
vame krašte.

Kitas konkretus darbas, 
kuriuo gali užsiimti bet 
koks išeivijos jaunuolis, tai 
yra Lietuvos kalinių šelpi
mas. Tai būtų kartu ir mo
ralinė ir materialinė para
ma kovojantiems už politi
nes ir religines teises. Pa
siruošęs atlikti visus šiuos 
praktiškus darbus, jauni
mas neturėtų užmiršti ir 
kitų pavergtų tautų atsto
vus. Lietuvos padėtis nėra 
būdinga tik jai — kenčia ir 
kitos tautos. Išeivijos lietu
vių jaunimas turėtų glau
džiai dirbti su kitos kilmės 
jaunimu, nes didesni skai
čiai daro didesnę įtaką.

Pagaliau, jaunimas gali 
daug ką pasiekti nuvažiavęs 
į Lietuvą, lankydamas gimi
nes, draugus. Atvykęs iš 
Vakarų, jis kaip tik turėtų 
pajausti tą savo rolę kaip 
laisvas balsas. Tuo balsu jis 
gali asmeniniuose pokal
biuose apšviesti tenykštį 
jaunimą apie išeivijos veik
lą, jis gali kalbėti apie tuos 
istorijos įvykius ir faktus, 
kurie Sovietų Sąjungoj yra 
nuslėpti ar iškreipti, jis ga
li papasakoti apie tas kny
gas ir literatūrą, kurios 
Lietuvos žmonėms yra ne
prieinamos. Ir jis taip pat 
gali užtikrinti Lietuvos jau
nimą, kad jo viltys ir sie
kiai laisvos tautos atžvil
giu yra išeivijoje žinomos 
ir remiamos.

Realistiškai žiūrint, išei
vijos jaunimas negali "iš
laisvinti” Lietuvos, tačiau 
išlaikydamas stiprią, vie
ningą išeivijos balsą ir pil
nai pasinaudodamas savo 
laisve tą balsą naudoti, jis 
gali paveikti viešąją pasau
lio opiniją ir tuo būdu šiek 
tiek palengvinti dabartinę 
Lietuvos padėtį ar bent at
kreipti į ją daug didesnį 
dėmesį. 1979 m.

INTERNATIONAL
SOL. ALGIO GRIGO vadovaujamo* kelionių agontOroa 

1985 METŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ:
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 New 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), ĮSKAITANT 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 Į:

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

SKRENDAME ERDVIAIS FINNAI 
LĖKTUVAIS
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daktarų suvažiavime. Iš kairės: Vanagūnienė, Gairiūnaitė, Saliklytė, Šau- 
V. Bacevičiaus nuotr.

Grupė jaunųjų 
lyte, Vanagūnas ir Degėsys.

Naujai išrinktoji PLGS valdyba: dr. Arvydas Vanagūnas, 
pirm. dr. Jonas Daugirdas ir dr. Pr. Sutkus.

V. Bacevičiaus nuotr.

PASAULIO IR AMERIKOS LIETUVIŲ 
GYDYTOJŲ SĄJUNGOS

Praėjusį savaitgalį, ge
gužės mėnesio 25-26 dieno
mis, Clevelande įvyko Pa
saulio ir Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sųjungos suvažia- 
mas.

Jau penkioliktų kartų lie
tuviai gydytojai iš įvairių 
JAV, Kanados ir kitų kraš
tų susirenka pasimatyti, 
atnaujinti pažintis, aptarti 
dabartį ir ateities planus 
bei dalyvauti mokslinėje 
programoje.

šeštadienį, gegužės 25 d. 
ryte vyko atvykusių į suva
žiavimų registracija ir sų
jungos narių darbo posėdis, 
kuriame buvo išrinkta nau
ja valdyba ateinančių dvie
jų metų kadencijai. Į nau
jų valdybų buvo išrinkti: 
dr. Jonas Daugirdas (pir
mininku), dr. Arvydas Va-, 
nagūnas ir dr. Pranas Sut
kus.

Tuo pačiu metu, gretimo
je salėje vyko Amber Gin
taro galerijos paveikslų bei 
kitokių meno išdirbinių 
paroda vedama Ritos Ma- 
tienės, bei gydytojų žmo
noms ir svečiams įdomi Jo
no Dunduro paskaita, pa
įvairinta skaidrėmis apie 
prancūziškų vynų. Visi tu-, 
rėjo progos paragauti vyno 
ir patikrinti savo įgytas ži
nias.

Tų pačių dienų, antrų 
valandų po pietų, įvyko sų
jungos suvažiavimo oficia
lus atidarymas. Sųjungos 
pirmininkas, dr. J. šonta 
pasveikino susirinkusius ir 

Atidarant

V. Bacevičiaus nuotr.Dalis suvažiavimo dalyvių...

Suvažiavimo prezidiumas: dr. J. Šonta, 
dr. J. Daugirdas.

suvažiavimą... OLGD pirm. dr. J. Stankaitis, 
buvęs PLGS pirm. dr. J. Šonta, naujasis PLGS pirm. dr. J. 
Daugirdas ir buvęs PLGS sekr. ižd. dr. D. Degėsys.

V. Bacevičiaus nuotr.

pakvietė O. L.G. draugijos 
pirmininkų dr. Jonų Stan
kaitį tarti suvažiavimo ati
darymo žodį. Solistė Irena 
Grigaliūnaitė, akompanuo
jant Genovaitei Karsokie- 
nei, sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Kun. Ge
diminas Kijauskas, S. J. su
kalbėjo maldų ir susikaupi
mo minute prisiminti miru
sieji kolegos. Sekė sveikini
mai. Sųjungos sekretorius 
dr. Dainius Degėsys per
skaitė prezidento Reagano 
atsiųstų suvažiavimui svei
kinimų. Buvo ir daugiau 
sveikinimų raštu iš kitų lie
tuviškų organizacijų bei pa
vienių asmenų.

Po trumputės pertraukos 
profesorius dr. Rimvydas 
Šilbajoris skaitė itin įdomių 
paskaitų. Jo pasirinkta te
ma buvo "Dabartinė Lietu
vos literatūra” (avangardi
nė poezija) .

Vakaro programa prasi
dėjo tradiciniais kokteiliais 
ir pažinčių atnaujinimu.

Dalis baliaus svečių... V. Bacevičiaus nuotr.

Clevelando vyrų oktetas, vadovaujamas R. Babicko, atlikęs 
programą PLGS baliuje.

Visų maloniam nustebimui 
oras buvo puikus ir buvo 
malonu viešbučio terasoje 
po atviru dangumi susitikti 
senus pažįstamus. Meninę 
programų atliko Clevelando 
Vyrų Oktetas, vadovauja
mas Ryto Babicko, padai
nuodamas pynę lietuviškų 
dainų. Sekė vakarienė ir 
smagūs šokiai.

Antroji suvažiavimo die
na buvo pradėta pamaldo
mis Dievo Motinos švento
vėje. Po mišių dr. Henrikas 
Brazaitis, lydimas O.L.G.D. 
moterų pagalbinio vieneto 
valdybos narių, ponių A. 
Maurutienės ir D. Puško- 
rienės padėjo vainikų prie 
laisvės paminklo. Po bendrų 
priešpiečių gydytojai rin
kosi į mokslines paskaitas, 
o gydytojų žmonoms ir sve
čiams buvo suruošta išvyka 
į Akronų apžiūrėti garsius 
Stan Hywett Hali rūmus ir 
sodus.

Mokslinių paskaitų mo
deratorium buvo dr. Jonas 
Daugirdas. Paskaitos buvo 
įdomios ir informatyvios. 
Skaitė daktarai A. šaulytė, 
A. Vanagūnas, B. Balčiū
naitė, V. Bergas; buvo per
teikta dr. E. Lenkausko pa-

(Nukelta į 10 psl.)
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Atnaujinant pažintis. Iš kairės: Sutkus, Ksivickas, Kuncai-. 
tienė, Degėsienė ir Pacevičius.

PLG S-gos SUVAŽIAVIMAS...
(Atkelta iš 9 psl.) 

skaitos įkalbėta juostelė, 
jam negalint suvažiavime 
dalyvauti. Malonu buvo pa
stebėti ir ypač džiugu, kad 
daugelis prelegentų yra jau 
jaunesnės kartos gydytojai, 
gerai paruošę savo paskai
tas ir puikiai jas perdavę.

Po mokslinių paskaitų se
kė paskirų korporacijų pa
sitarimai, o vėliau ir visų 
bendra vakarienė.

Suvažiavimą reikia skai
tyti pavykusiu nors ir ne 
per gausiu. O ypač džiugu, 

T 1111)1 VIENINTELIS LIETUVIŲI A 11P U KREDIT0 KOOPERATYVASI nUI 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.

PATARNAVIMAI
METINIS 

MOKAME: KURSAI PRIEAUGLIS
Galioja nuo birž. 1, 1985 

TAUPYMO CERTIFIKATAI:
($3,000 ar daugiau)

12 mėn.
6 mėn.

9.25%
8.75%

9.58%
9.04%

SUPER-SHARE
8.3%($2,000 ar daugiau) 8.0%

Reg. indėliai 
($100 ar daugiau)

6.0% 6.14%

SKOLINIAME: Automobiliams, namų pagerini
mui, asmeninės paskolos. 

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.

BR0WN & SHARPE 
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

OPERATOR A
Sėt up and operate Brown & Sharp Auto- 
matic Screw machines. VVork from print, 
sketches and procesą sheets. Ūse precis
ion measuring devices. Mušt have 3-5 yrs. 
experience. 2nd shift position. For inter- 
view call Industrial Relations Dept. 
216-585-7986 between 8 am. and 4:40 pm.

BAILEY CONTROLS CO.
29801 Euclid Avė. WlcklHte, OH 44092

An Eouol OooortunOv Emolovtr M/F/H

kad jauni profesionalai 
mielai įsijungia į sąjungą, 
ne vien tik pasyviais na
riais, bet ir nevengia jiems 
uždedamų pareigų.

(rd)

ELEMENTARY 
TEACHERS 

Keppel Union School District 
Little Rock, California 

Emerson L. Hali. Superintendant. 
Join the future of this rapidly grow- 
ing area of Southern California. Only 
I hr. from Los Angeles. Call 805- 
944-2155 for an appointment or 
more information. (23-25)

DIRVA

AUSTRALIJOS LIETUVIAI
A. BINKEVIČIŪTĖS- 

GUČIUVIENĖS 
SUKAKTIS

Adelaidėj gyvenanti, mū
sų žinoma solistė, muzikos 
mokytoja ir kritikė, spau
dos bendradarbė ir kultūri
ninkė Antanina Binkevičiū- 
tė- Gučiuvienė, atšventė sa
vo amžiaus 80-ties metų su
kaktį. .Solistė ir muzikė A. 
Gučiuvienė yra labai gerai 
žinoma ne tik visoje Aus
tralijoje, bet ir kituose pa
saulio kraštuose. Anksčiau, 
ne vienas jos duotas kon
certas, susilaukdavo labai 
didelio pasisekimo, gi jos 
kritikos straipsniai, parem
ti giliu muzikiniu žinojimu, 
atspausdinti įvairiuose lie
tuvių laikraščiuose. Jos bu
vę mokiniai yra išsibarstę 
visame pasaulyje, tarp jų 
yra aukštai iškilusių ir Lie
tuvoje.

A. Binkevičiūtė-Gučiuvie- 
nė yra aukštos kultūros, bei 
išsilavinimo solistė ir mu
zikos mokytoja. Dar mokin- 
damasi Petrapilyje, ji jau 
solo dainuodavo gimnazijos 
parengimuose. Grįžus į 
Lietuvą, ji įstojo į konser
vatoriją ir studijavo VI. 
Grigaitienės dainavimo kla
sėje. Baigusi konservatori
ją, 5-kis metus studijavo 
Paryžiuje, ten įsigydama 
kelis aukštųjų mokyklų dip
lomus, tarp jų ir Paryžiaus 
Akademijos prancūzų kal
bos diplomą. Paryžiuje, be 
savo studijų, ji dainavo ir 
savo konservatorijos kon
certuose ir Rusijos garsių
jų artistų organizuojamose 
operose. Grįžus į Lietuvą, 
jai buvo pasiūlytas debiu
tas Kauno operoje. Vėliau 
ji įsteigė savo privačią dai
navimo studiją ir dirbo 
švietimo ministerijos liau
dies konservatorijoje, bei 
dėstė dainavimą Kauno kon
servatorijoje ir Vilniaus 
muzikos mokykloje. Viena 
iš žymiausių jos mokinių, 
kuriai asmeniškai labai 
daug A. Gučiuvienė padė
jo, buvo akloji dainininkė 
B. Grincevičiūtė. šalia savo 
pedagoginio darbo ji dai
nuodavo ir ruošdavo kon
certus Valst. radiofone 
Kaune, o taip pat ir Rygos 
bei Talino radiofonuose. Ji 
laisvai naudoja ir dainuoja 
7-mis kalbomis. Eilę metų 
ji buvo "Lietuvos Aido” 
koncertų ir muzikinių pa
rengimų recenzentė, taip 
pat aktyviai bendradarbiau
dama ir kituose laikraš
čiuose.

Pasitraukus į Vakarus, 
gyvendama Vokietijoje, ji 
dainavo ne tik lietuviams, 
bet ir anglų kariuomenės 
įguloms, bei vokiečiams. 
Detmolde ji dainavimą dės
tė D. P. College of Music.

1951 metais atvykusi į 
Adelaidę, ji tuoj pat įsijun
gė į mūsų lietuviškąjį kul-

Antanas Laukaitis

SoL Antanina
Binkevičiūtė-Gučiuvienė 

tūrinį gyvenimą. Dainavi
mą ji dėstė privačioje stu
dijoje, dalyvavo lietuviš
kuose koncertuose, dainavo 
per valstybines ir privačias 
radijo stotis Adelaidėje, 
Perth’e ir kitur, su koncer
tais ir solo parengimais ji 
aplankė didžiuosius Austra
lijos miestus ir dainavimą 
dėstė Adelaidės College of 
Music. Ji ir iki šios dienos 
nėra, kaip daugelis kitų, iš
ėję į "pensiją”. Ji ir toliau 
aktyviai dirba savo srityje, 
nuolatiniai rašo vietiniuose 
ir Amerikos lietuvių laik
raščiuose ir dalyvauja mū
sų kultūriniuose parengi
muose, prieš pora metų lan
kydamasi ir Pasaulio Lie
tuvių Dienose Chicagoje.

Jubiliatės 80-ties metų 
sukaktis buvo labai gražiai 
atšvęsta Adelaidėje. Lietu
viškoje radijo programoje 
ji buvo pasveikinta ir klau
sytojams plačiai nušviesta 
jos šviesi asmenybė, šia 
proga ji įdainavo dvi dai
nas ir jos klausytojams bu
vo radijo bangomis perduo
tos. Iškilminga jubiliejinė 
puota įvyko jos giminaitės 
puikioje rezidencijoje, į ku
rią atvyko apie 60 kviesti
nių svečių. Iškilmingąją 
vaišių dalį pravedė Juozas 
Lapšys, o jos gyvenimą ir 
darbus apibudino žinomoji 
mūsų 'solistė ir dirigentė 
G. Vasiliauskienė. Jubiliatę 
sveikino ALB pirm. V. Ne- 
verauskas ir Apylinkės 
pirm. J. Stačiūnas. Drau
gai ir artimieji, kartu su 
mūsų šia dinamiškąja ju
biliate labai gražiai atšven
tė garbingą jos 80-ties me
tų sukaktį, dainomis ir gra
žiais žodžiai palinkėdami 
jai džiaugsmingų ateities 
metų.

Sveikindamas savo taip 
mielą vyresniąją spaudos 
kolegę, mūsų solistę Anta
niną Binkevičiūtę-Gučiuvie- 
nę, aš linkiu jai daug, daug 
džiaugsm i n g ų gyvenimo 
dienų, kad jos daina ir ypa
tingai tie puikūs muziki
niai recenzijų straipsniai 
dar daug metų džiugintų 
lietuviškos spaudos skaity
toju. Ilgiausių metų!

SVEČIAI 
AUSTRALIJJOJE

Amerikos doleriui šiuo 
metu aukštai stovint ir da-

1985 m. birželio 6 d.

bartinei darbiečių partijos 
valdžiai Australijos dolerį 
taip. nusmukdžius, austra- 
liečiams keliauti po užsie
nio kraštus yra labai bran
gu. Tačiau į Australiją pra
dėjo lankytis daug daugiau 
užsienio svečių. Tarp jų ir 
lietuvių.

Nesenai Omahos žinomų 
lietuvių veikėjų ir skautų 
Laimos ir Algio Antanėlių 
dukra Danguolė, taip pat 
skautė ir tautinių šokių šo
kėja, turinti atsakingas pa
reigas kompiuterų firmoje, 
ištekėjo už savo bendradar
bio Owen Hanson, kurių 
vestuvėse dalyvavo net 500 
svečių ir šių vestuvių at
garsiai girdėjosi net Aus
tralijoje, savo medaus mė
nesį praleido Australijoje, 
automobiliu ir lėktuvu ap- 
važinėję beveik visą Aus
traliją ii- šią kelionę pabai
gę Sydnėjuje pas savo dė
dę Gediminą Antanėlį, ku
ris padarė jiems gražias iš
leistuves ir supažindino su 
Sydnėjaus lietuviais.

Keliaudamas po Pacifiką, 
Australijoje lankėsi bosto- 
nietis Aleksandras Čapli
kas. Lietuviškame gyveni
me jis yra plačiai žinomas 
Amerikoje, į kurią atvažia
vo 1921 metais, dalyvauda
mas ir vadovaudamas įvai
rioms (ALT, SLA, Ameri
kos Legiono St. Dariaus ir 
St. Girėno postui). Su pasi
gėrėjimu apžiūrėjo ir susi
pažino jis su Sydnėjaus lie
tuviais, klubu ir kitomis 
mūsų organizacijomis.

Darbo reikalais, būdama 
Tarptautinė prekybos spe
cialistė užisenio prekybos 
d e p artamente, Sydnėjuje 
lankėsi iš Los Angeles Vir
ginija Krivickaitė. Nors ir 
labai užimta jinai buvo, ta
čiau rado laiko aplankyti 
Lietuvių Klubą ir susipa
žinti su kai kuriais lietu
viais.

Iš Lemonto, Chicagos, sa
vo draugus ir bičiulius ap
lankė elektrikas Navickas, 
kuris Adelaidėje sutiko sa
vo Alytaus gimnazijos 
draugus St. Urnevičių, V. 
Neverauską, Sydnėjuj Vyt. 
Rauliškį ir kitus.

Nors pas mus dabar yra 
vidurys rudens ir artėjanti 
žiema atneša daugiau lie
tingų dienų, tačiau svečiai, 
kiek girdėjosi, savo viešna
ge Australijoje, buvo pa
tenkinti. Tikėkime, kad va
sara ir stiprus amerikoniš
kas doleris ir daugiau at
skraidins mūsų tautiečių 
pamatyti ir susipažinti su 
šiuo tolimuoju Kengūrų 
kraštu.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

WANTED JOURNEYMEN
AUTOMATIC SCREW MACHINE 

Sėt up man on Brown A Sharpe. Be 
able to sėt up work from blue printa 
A olose tolerance. Steady work, ben- 
efits. Apply call or write to:

OPPERATING * MAINTENANCE 
SPECIALTIES 

P. O. Box 11S1S 
Charlotte, N. C. 28220 

704-823-4031
(20-23)
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Aleksandras Merkelis(3)

Bėgant nuo bolševikinio teroro...
Kas mes esame?

Darbininkams savanoriš-> 
kai nevažiuojant į Vokieti-,
ją darbams, vokiečiai grie-, 
bės prievartos. Tam tikslui 
buvo išleisti griežti potvar; 
kiai, raginą registruotis 
darbams j Vokietiją, ir už 
nesiregistravimą buvo grą- 
soma skaudžiamomis baus
mėmis. Iš pradžių buvo nu
matyta iš Lietuvos i Vokie
tiją darbams išvežti 30,000 
žmonių, bet ilgainiui vokie
čių apetitai didėjo, ir prie
vartos darbams išvežtų dar
bininkų skaičius pakilo ligi 
100,000 žmonių. Tokio dide
lio skaičiaus darbininkų 
verbuoti nebesutiko ne dar
bo ir socialinių reikalų ta
rėjas Dr. J. Paukštys, šiaip 
jau gana palankus vokie
čiams, ir dėl to jis iš savo 
vietos civilverwaltungo bu- 
bo atleistas.

Prievartos darbams pa
liestieji pirmiausia bandė 
išsisukti legaliai, stengda- 
mies iš savo įstaigų gauti 
UK (Unabkoemmlich). Su 
”UK” pažymėjimais, kaip 
lietuvių ir vokiečių okupa
cinės valdžios įstaigose ir 
įmonėse nepakeičiami dar
bininkai, nuo prievarta dar
bams išvežimo laikinai buvo 
atleisti. Tie, kuriems nepa
sisekė gauti ”UK”, o tokių 
buvo daugiausia, buvo pri
versti slapstytis. Besislap
stančius vokiečių gestapo, 
žandarmerija ir nes specia
lūs SS daliniai gaudė. Tos 
darbininkų prievartos dar
bams medžioklės dažniau
siai buvo daromos kavinė-

se, turgavietėse ir net baž
nyčiose. Štai, pavyzdžiui, 
pogrindžio laikraštis J 
Laisvę 1943 m. Nr. 22 vie-
ną iš daugelio tokių darbi
ninkų medžioklių bažnyčio
se taip aprašo:

”1943. XI. 9 areštuotas 
Žiežmarių klebonas prel. 
Sužiedėlis, savo dvasinei vy
riausybei parašęs raportą, 
kaip Harmo ir Wolfo žanda
rai š. m. IX. 10 išniekino 
Žiežmarių bažnyčią, žmo
nėm gaudyti ekspedicija 
atvyko pamaldų metu. Wol- 
fo pavaduotojas Rezinas pa
reikalavo vietos kunigus, 
išvaryti žmones iš bažny
čios. šiems atsisakius, į baž
nyčią su šalmais, automati
niais ginklais ir granatomis 
įsiveržė per 20 vokiečių 
žandarų. Klūpančias jau
nesnes ir gražesnes moteris 
jie ėmė už parankių ir tem
pė į tikrinimo komisiją. 
Prie altoriaus subėgusios 
jaunos merginos rankomis 
susikibusios vokiečių virti
nes buvo krūtinėmis iš
stumtos. Komisijos paimtos 
tuojau buvo sodinamos į 
sunkvežimius ir vežamos.”

Suprantamas dalykas, 
kad tokiomis priemonėmis 
gaudant prievartos darbams 
į Vokietiją darbininkus, ne
mažai jų ir buvo išgabenta. 
Negalėdami pakęsti vokie
čių žiaurumų ir labai blogo 
maisto, daug kas iš prie
varta išvežtųjų bandė bėg
ti. Tačiau daugumas tokių 
pateko į KZ, ir tik mažai da
lelei tepasisekė, įvairiausias

‘Anjber H©l>days”
1985 M. EKSKURSIJOS 

Į LIETUVĄ 
iš BOSTONO ir NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:
Liepos 17 — $1611.00 
Liepos 31 — $1562.00 
Rugpiūčio 6 — $1770.00 
Rugsėjo 3 — $1679.00

Rugsėjo 18 — $1393.00 
Rugsėjo 23 — $1329.00 
Spalio 1 — $1385.00
Gruodžio 26 — $1440.00

Kelionių ilgis nuo 10 iki 16 dienų — įvairūs 
maršrutai.
Registracijos, informacijos reikalu skambinkite

1-800-722-1300 (Toli Free)

Iš Massachusetts ir Kanados: 1-617-268-8764.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

MCMBEn393 Wcst Broadway 
P. O. Box 116,

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

Įstaigai vadovauja:
ALDONA ADOMONIS ir ALBINA RUDZIŪNAS.

Norintiems atsikviesti gimines atostogoms — 
sutvarkom dokumentus.

l’RICES ARE BASED ON DOUB1.E OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANGES. REGISTERF.D TRAVEL AGENT # TA 0324

kliūtis nugalėjus, parspruk- 
ti į Lietuvą.

Prievarta darbams išvež
tųjų gyvenimo sąlygos bu
vo nepaprastai sunkios. Jie 
per dieną turėjo dirbti 12 
vai., gyventi uždarų lage
rių mediniuose barakuose, 
maistas buvo labai menkas 
ir tie, kurie negaudavo iš 
namiškių paramos, badavo. 
Lietuvoje ne vieną teko 
matyti iš Vokietijos paleis
tą ar parbėgusį paliegalį 
darbininką. Taip pat teko 
skaityti prievarta išvežtųjų 
darbininkų laiškų, kuriuo
se jie, kaip mokėdami at
vaizdavo, savo kančias, šau
kėsi pagalbos. Bet kas gi ją 
Lietuvoje jiems galėjo su
teikti! Ji buvo laukiama iš 
Vakarų. Tad daugelis prie
varta darbams išvežtųjų į 
Vokietiją nacionalsocialisti
nei Vokietijai subyrėjus, 
pasiliko ir toliau jos griu
vėsiuose gyventi, nes jų 
grįžimas į savo vėl okupuo
tą tėvynę būtų, gal būt, dar 
didesnių kančių tąsa, negu 
kad ligi šiol jiems teko iš
gyventi.

Griežtas ir vieningas lie
tuvių tautos pasipriešini
mas vykti darbams į Vokie
tiją ir neslepiama neapy
kanta vokiečiams, o ypač jų 
civilinei okupacinei valdžiai 
didino žiaurias vokiečių re
presijas prieš lietuvius. Vo
kiečių žiauriosios represijos 
daugiausia buvo nukreiptos 
prieš lietuvių šviesuomenę 
ir jaunuomenę. Mokslus ei
nąs jaunimas prievarta bu
vo verbuojamas į vadinamą
jį Arbeitsdienstą. šiaip jau 
jaunimas prievarta buvo 
įmamas karinio transporto 
tarnybai. Ir į ją nemažai pa
teko lietuvių jaunimo. Vie
ni iš prievarta paimtųjų ka
ro transporto tarnybai ry
tų fronte žuvo ar tapo in
validais, o kiti vokiečių ka
riuomenei traukiantis iš 
Rytų pateko į Vokietiją.

Lietuvių tauta daug žiau
rumų patyrė ir daug žmo
nių neteko per pirmąją bol
ševikų okupaciją. Visa lie
tuvių tauta buvo antibolše- 
vikiškai nusiteikusi, ir bi
jojo, kad bolševikai vėl į 
Lietuvą nesugrįžtų. Tas lie
tuvių antibolševikines nuo
taikas ir galimo bolševikų 
į Lietuvą sugrįžimo baimę 
vokiečių okupacinė valdžia 
bandė panaudoti propagan
dai, lietuvių tautai įjun
giant į vokiečių karo maši
ną. Tačiau ši propaganda 
buvo bevaisė, nes lietuvių 
tauta labai greit įsitikino, 
kad rudoji okupacija ne
daug kuo tesiskiria nuo rau
donosios. Daugeliui lietuvių 
buvo aišku, kad vokiečiai 
laimėję karą lietuvius pa
darytų visiškai beteisiais 
vergais, ir juos iš Lietuvos

išgrūstų kur j Rytus. Tų 
savo planų neslėpė ne nacių, 
spauda. Joje kartais visai 
atvirai buvo rašoma apią 
vokiečių pokarinius koloni
zacijos planus Lietuvoje, ir 
kituose Pabaltijo kraštuose. 
Lietuvoje tie planai palaips
niui buvo vykdomi ir karo 
pabaigos nelaukiant. Rud- 
marškiniai buvo įsitikinę 
savo kariuomenės pergale, 
ir Lietuvoje elgės taip, lyg 
karą jau būtų laimėję.

Jei 1941 m. vokiečiams 
smarkiai triuškinant raudo
nąją armiją ir greit žygiuo
jant į Rytus, daug kas ir 
galėjo patikėti vokiečių per
gale bent prieš Sovietų Są
jungą, tai po metų išryškė
jus vokiečių politiniams 
tikslams Rytuose ir jų žiau
riam okupaciniam režimui, 
maža kas betikėjo jų perga
le. Vokiškasis militarinis 
imperijalizmas ir jų kitų 
tautų žvėriškas naikinimas, 
sukėlė prieš vokiečius pa
vergtųjų tautų ryžtingą pa
sipriešinimą.

Vokiečių pralaimėjimas 
prie Stalingrado — Trečio
jo Reicho žlugimo pradžia. 
Kad Vokietija karą pralai
mės, buvo aišku, kaip die
na. Tik neaišku buvo, kur 
vokiečių armija kapitu
liuos: ar prie Dauguvos, Ne-, 
muno, Vyslos ar Oderio? 
Lietuvių tautoje vyravo įsi
tikinimas, kad vokiečių ka
riuomenė daugiausia galinti 
atsitraukti iki Dauguvos, 
kur visomis savo pajėgo
mis priešinsis raudonajam

tvanui, o Vakaruose kapi
tuliuos. Tą mūsų įsitikini
mą rėmė samprotavimas, 
kad tik tuo būdu Vokietija 
gali išvengti visiško savo 
krašto sunaikinimo. Tas lie
tuvių tautoje vyravęs įsi
tikinimas buvo vienintelis 
šviesus pragiedrulis Lietu
vai sulaukti laisvės ir atsta
tyti iš po karo griūvėsiu 
savo nepriklausomą valsty
bę. Protingai galvojant, at
rodė, kad vokiečiai taip, o 
ne kitaip, ir turėjo daryti. 
Tačiau juk tuo metu ne vo
kiečių tauta savo likimą 
vairavo, bet jos Fuehreris 
Adolfas Hitleris, kuris ne
pasižymėjo protingu galvo
jimu. Jis užuot ieškojęs vo
kiečių tautai šiokio tokio 
išsigelbėjimo iš užgriūvan
čios baisiosios katastrofos 
Vakaruose, bandė daryti su 
Sovietų Sąjunga separatinę 
taiką, o Vakaruose ruošės 
naujai ofenzyvai.

Lietuvių tautos įsitikini
mas, kad Vokietija, pralai
mėdama karą pirmiausia 
kapituliuos Vakaruose, o1 
nuo raudonosios invazijos į 
Vokietiją ginsis visomis sa
vo jėgomis bent ant Daugu
vos kranto, paskatino ją 
leistis su vokiečiais į kom
binacijas dėl sudarymo sa
vo ginklo pajėgos, kuri pa
dėtų greičiau jai atstatyti 
savo nepriklausomą valsty
bę ir kritiškuojo momentu 
gintų Lietuvą nuo naujosios 
bolševikų okupacijos.

(Bus daugiau)

I JUOZAS MIKONIS - Reoltor t
* savininkas J
IEAST SHORE REALTY:

: »
* 866 East 185 Street, Cleveland, Ohio J 
» Telef. office 481-6900, res. 531-2190 }
* *
* i
* Mums reikia namų Cuyahoga, Lake ir Geauga J
* apskrityse, ypač East 185 gt. — Neff Road. J
* Norintieji pirkti ar parduoti prašome kreip- J
J tis į mano įstaigą. *
* i
* i

JAKUBS AND SON

William J. Jakelis Jr. Ir
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

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

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

liams pastatyti.

laidojimo Įstaiga
Deliu E., William J. Sr.,
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Už ką?...
Senovės pranašas maty

damas savo tautos prie
spaudą šaukė: "Rasok dan
gau”! Ir mes turėtumėme 
taip šaukti prisiminę tuos 
baisiuosius įvykius, birželio 
15-tos dienos rytą, kuomet 
po visus Lietuvos kaimus, 
miestelius ir miestus skli
do vaikų ir moterų klyks
mas ir aimanos. Vieške
liais dulkėjo rusų sunkveži
miai, o juose moterys su 
vaikais ir mongolai su dur
tuvais. žmonės klausė — 
už ką? — Už ką? Atsaky
mo j tai nebuvo.

1985 KELIONES f LIETUVĄ
DAINŲ IR ŠOKIŲ ŠVENTĖ — 10 DIENŲ LIETUVOJE

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

KITOS KELIONĖS 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
10 dienų Lietuvoje, 2 Helsinky. FINNAIR iš JFK
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 DIENŲ — 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 FĮoren- 
cijoje. ALITALIA 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. 
NEWTON, 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

Gal buvome užmiršę, kad 
Jonas žiaurusis išžudė Di
džiojo Naugardo ir Pskovo 
didžiumą gyventojų. Taip 
pat užmiršome ar nežinojo
me, kad Suvorovas išžudė 
Varšuvos priemiesčio Pra
gos visus gyventojus. Am
žių bėgyje rusų batas viską 
trypė ir naikino. Iš bolševi
kų daug ko buvo galima ti
kėtis, bet tokių trėmimų 
niekas nebuvo net sapnavęs.

Mes, kurie dėl prasidėju
sio karo buvome nesuspėti 
išvežti, esame dėl to kalti. 
Ta pati ranka, kuri suda
rinėjo išvežamųjų sąrašus, 
pradeda ir į mus pirštu ro

dyti ir kaltinti karo nusi
kaltimais. Net tie, kurie or
ganizuoja tam pasiprieši
nimą, bijo jų vardą pami
nėti. Holocoust aukų vaikai 
ir jų vaikaičiai gerai žino 
Auschwitz, Bergen-Belsen, 
Buchenwald, Dachau, Treb- 
linkos ir kitų mirties lage
rių vardus. Jie yra išmoky
ti nekęsti ir nedovanoti.

Mes išauginome jau gal 
dvi diplomuotų (bet prak
tiškai beraščių) kartas, kar
tas kurios nežino Rainių, 
Pravieniškių, Červenės ar 
Pirčiupio kurios gal nežino 
ir baisiojo birželio. Mes sa
vo istorijos vadovėliuose 
gal dar tebeklaidžiojame po 
Černigovo ir Okos žemes, 
tad ir nenuostabu, kad mū
sų jaunoji karta ne tik tyli, 
— bet gal ir veik nieko ne
žino. Kaip kitaip galima pa
aiškinti tą tylą? Nejaugi 
nei mūsų mokyklos, nei uni
versitetai neparengė raš
tingų žmonių? Prieš trisde
šimt metų mūsų reikalus 
angliškoje spaudoje gynė 
tik keletas asmenų, dabar 
reikalas yra gal blogesnėje 
padėtyje, naujų vardų veik 
neatsirado.

Mes savo paskirties ne
atlikome, Sibiro kankinių 
šauksmo pasaulis neišgirdo, 
savo susirinkimuose ir su
važiavimuose vis aiškina
mės, kad esame ramių žem
dirbių tauta. Nostalgiškai 
bekalbėdami apie Baltijos 
jūrą ir paliktas sodybas, 
net užmiršome išvežtųjų są
rašus sudaryti (latviai tu
ri). Ne tik sąrašų nesuda
rėme, bet net nesutariame 
dėl komunizmo aukų skai
čiaus. Klaidžiojame kur tai 
tarp 300,000 ir 600,000. La
bai nerimtai atrodo, kai tuo 
pačiu reikalu kalbėdami 
mūsų veiksniai, vartoja 
skirtingą aritmetiką. Ne
nuostabu, kad tokios "pla
ningos” veiklos ir rezulta
tai labai skurdūs! Mums 
savo tarpe nesutariant, tų 
baisenybių liudininkai bai
gia išmirti, nemokėjome jų 
liudijimo panaudoti savo 
kovai. Červenės skerdynių 
beliko, berods, tik trys gyvi 
liudininkai.

Okupanto norai pildosi, 
mūsų balsai silpnėja, liudi
ninkai baigia išmirti. Tyla 
ir tamsa padeda nusikaltė
liams !

Juozas žygas

CLEVELANDO 
PARENGIMAI

• 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.

New Yorke Arts Club teatre šiuo metu vaidinama Antano 
Škėmos drama The Awakening, kurioje šalia amerikiečių akto
rių vaidina ir buvęs clevelandietis Arūnas Čiuberkis. Nuotrau
koje aktorius Arūnas Čiuberkis ir režisierė Linda Pakri (estė).

• 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 15 D. Antani
nos Jonynienės darbų paroda 
Lietuvių Namuose. Ruošia Cle
velando birutietės.

• RUGSĖJO 29 D. sekma
dienį, 100 metų gimimo prel,

Clevelandiečiai Elena ir Jonas Sarkauskai atšventę 45 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. J. Velykio nuotr.

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 BAGGOTT 
PATRICIA SA.JOVEC 
JONAS DUNDURAS 
HOWARD TURNER — Attorney
Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

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. koncertas 
Dievo Motinos parapijos audi
torijoje.

• 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.
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Gražiai paminėtas Draugo deimantinis 
jubiliejus Antanas Juodvalkis

Dienraštis DRAUGAS 
reikšmingą 75 metų sukak
tį užbaigė švęsti didingu 
koncertu, kuris įvyko 1985 
m. gegužės 18 d., Marijos 
aukšt. mokyklos auditorijo
je, Chicagoje.

Koncertą atliko žinomi 
lietuviai solistai — bosas 
Jonas Vaznelis iš Chicagos, 
kolaratūrinis sopranas Gi
na Capkauskienė iš Montre
alio ir Volungės choras iš 
Toronto, diriguojamas mu
zikės Dalios Viskontienės. 
Visiems akompanavo toron
tiškis muzikas Jonas Govė- 
das. Tai vienos iš pačių 
stipriausių lietuvių meninės 
jėgos.

Programa įvairi ir išba
lansuota. Nors didžioji da
lis buvo, skirta Volungei, 
bet ir solistai nebuvo nu
skriausti. Programą pradė
jo Volungės mišrus choras 
(23 moterys ir 12 vyrų), 
padainavęs Čiurlionio, Ka- 
vecko ir Gruodžio kompa- 
nuotas liaudies ir vieną 
Maironio dainas. Chiro tau
tiniai rūbai ir jaunyste žy
dintys veidai, maloniai nu
teikė klausytojus, kurie ne
gailėjo katučių ir valiavi
mų.

Po choro pasirodė solistė 
Gina Capkauskienė ir pa
dainavo Verdi (Rigoletto) 
ir Gounod (Romeo ir Juli
ja) operų arijas. Solistas 
Jonas Vaznelis puikiai pa
dainavo Loewe Laikrodį ir 
Verdi Pilypo monologą iš 
tik ką statytos operos Don 
Carlo. Abu solistai sulau
kė publikos džiaugsmingo 
pasitenkinimo, išreikšto plo
jimu ir šauksmais. Tikrai, 
solistas J. Vaznelis Pilypo 
arijoje buvo net stipresnis 
už prieš trejetą savaičių 
girdėtoje operoje.

KASA Lietuvių Federalinė Kredito Unija a
CHICAGO - NEW YORK - ST. PETERSflURG

AKTYVAI 38,000,000 DOLERIU

TAUPOMOJI SASKA1TA - 7.0% (metinis prieaugis 7.25%)

KASOS VALANDOS:

MAROUETTE PARKE

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

TAUPYMO CERTIFIKATAI

CICERO

S.► -
-► -

('

i1
i

----------- —---—t------- ---
^KIEKVIENA SĄSKAITA IKI $100,000 APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS

New York tel.: 
718-441-6799

St. Petersburg: 
813-367-6304

Pirmąją programos dalį 
užbaigė Volungė, padaina
vusi Balsio, švedo, Banai
čio ir Starkos komponuo
tas liaudies dainas. Chiras 
nuskambėjo darniai ir pub
lika buvo sužavėta.

Po pertraukos pasirodė 
Volungės mišrus choras 
(nauja apranga) ir padai
navo J. Govėdo dainų pynę, 
o solistai — G. Čapkauskie- 
nė ir J. Vaznelis duetą — 
arijas iš Thomo operos Mig- 
non ir Mozarto Don Giovan- 
ni. Juos pakeitė Volungės 
moterų choras, padainavęs 
trejetą liaudies dainų, oran- 
žuotų Jančio, Gudauskienės 
ir Noviko, o prisijungus 
solistei G. Capkauskienei —
J. Govedos serenadą (žo
džiai J. Baltrušaičio), su
laukusią ypatingo publikos 
susižavėjimo ir privertusią 
pakartoti.

Po šio nepaprasto pasise
kimo, į secną įžygiavo vy
rai ir padainavo Gaižauską 
ir Bražinską, o įsijungus 
solistui J. Vazneliui — J. 

Govėdos Kur šiandieną ji
nai, žodžiai Maironio. Taip 
pat sulaukė nepaprasto pub
likos atgarsio ir kelis kar
tus buvo iššaukti į sceną 
kompozitorius ir solistas. 
Solistė Gina Capkauskie
nė su choru padainavo iš 
Donįzetti operos Meilės 
eleksyras ir buvo priversta 
bisuoti. Programą užbaigė 
Volungė ir solistas Jonas 
Vaznelis Ūdrio daina iš Klo- 
vos operos Pilėnai. Publikai 
plojant ir nepaliaujamai 
šaukiant, buvo pakartota. 
Dar padainavo choras porą 
dainų publikos nuramini
mui.

Rengėjai solistus, diri
gentą ir akompaniatorių 
papuošė gėlėmis. Atkreipti-

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

Savaitės dienomis: 
10:00-6:00 

Ketvirtadieniais 
iki 7:00

Šeštadieniais: 
9:00-2:00

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

SUMA TERMINAS KURSAS f]
G

3 mėn. 8.25% 11
$500 6 mėn. 8.80% H

-19,999
1 metą 9.25%
2 metą 10.00% "J
3 metą 10.15% ’(

3 mėn. 8.50% y!

virš
6 mėn. 9.00% -~Į
1 metą 9.35% A

$20,000 2 metą 10.10% y
3 metą 10.25% J

3 mėn. 8.75% N
virs 6 mėn. 9.25% Vi

$50,000
1 metu 9.60% r
2 metą 10.25% V

virš
3 mėn. 9.00% L
6 mėn. 9.50% f.

$100,000 1 metą 9.85% J
2 metą 10.50% H

...... —„S

6 mėn. - 1 m. 10.00% p.

IRA 2, 3, 4 metu 10.50%
5 6 metą 11.00% rj

---------------------------- .♦<

O

Volungės choras atliekant programą Draugo sukaktuviniame koncerte. Dirigentė D. Vis
kantienė. J. Kuprio nuotr.

nas dėmesys į antrą pro
gramos dalį, kurioje atlikė
jai keitėsi ir įnešė gyvumo. 
Čia Volungė čiulbėjo pilna
me sąstate, čia vienos mo
terys ar vieni vyrai, ar įsi
jungus vienam bei kitam 
solistui. Solistai ir choras 
buvo pačioje savo stiprybė
je, kaip sakoma — aukš
čiausioje formoje. Muzikos 
žinovai gal suras vieną kitą 
nuslydimą ar netikslumą, 
bet mums, eiliniams žiūro
vams, tos pustrečios valan
dos prabėgo lyg filmas ek-. 
rane.

Užsklandai

Volungės choristai yra 
jauni dainininkai ir jei gy- 
venimo sūkuriai jų neišne
šios po plačiąją Kanadą, tai 
gali išsilaikyti labai ilgai ir 
išaugti į patį pajėgiausią 
išeivijos lietuvių chorą. Jau 
ir šiandien laisvojo pasau
lio lietuvių sostinė Chicaga, 
gali pavydėti Torontui, norą 
čia dar labai geri yra ope
ros ir Marųuette Parko baž
nytinis chorai, bet daininin
kų amžius negali lygintis 
su torontiškiais. Tokį jauną 
chorą sugebėti išlaikyti, 
reikia manyti, yra nuopel
nas dirigentės Dalios Vis
kontienės, aukojančios ne 
vieną laisvalaikio valandą.

Chicaga yra ne vieną 
kartą bandžiusi suorgani
zuoti jaunimo chorą, bet be 
geresnių rezultatų. Chica
goje liko gyventi beveik iš
imtinai vyresnio amžiaus 
lietuviai, nes vidurinioji 
karta įsikūrė plačiai išsi
mėčiusiuose priemiesčiuose, 
o su jais ir priaugantis jau
nimas. Gal todėl ir lit. mo
kyklose mažėja mokinių 
skaičius, gal, todėl ir jau
nimą surinkti repeticijoms 
yra nelengva. Chorui reikia 
ne tik gyvų, bet ir balsin
gų jaunuolių, o tokių, kur 
kas sunkiau surasti, kaip 
taut. šokiams.

Kaip ten bebūtų, Kana
da turi puikų ir jauną cho
rą, kuriam linkime ne tik 
išsilaikyti, bet augti ir stip
rėti, ypač turint tokius at
sidavusius dainas vadovus 
— Dalią Viskontienę ir Jo
ną Govėdą.

Po koncerto programos 
atlikėjai ir Draugo bendra
darbiai susirinko tėvų ma
rijonų svetainėje pasivai

šinti ir pabendrauti. Čia 
susirinkusius pasveikino ko
miteto pirm. Marija Reinie
nė ir tėvų marijonų pro
vincijolas Viktoras Rimše
lis, MIC, o mecenatas kun. 
Juozas Prunskis įteikė pre
miją detroitiškei Liudai Ru- 
gienienei už raportažą iš šv. 
Kazimiero minėjimo Ro
moje.

Draugo deimantinės su
kakties minėjimas tęsiasi 
visus metus ir norima su
telkti kapitalą, kuris įga
lintų įsigyti modernias rin
kimo priemones ir paleng
vintų bei paskubintų laik
raščio spausdinimą.

šia proga išleido leidinėlį, 
kuriame telpa sveikinimai, 
koncerto programa ir Drau
go įsteigimo bei nueito ke
lio trumpa apžvalga.

Deimantinis Draugo ju
biliejus baigtas iškilmingo
mis mišiomis, kurias atna
šavo vyskupas Vincentas 
Brizgys su penkiais kuni
gais, šv. Antano parapijos 
bažnyčioje, Cicero, III. Mi
šių metu giedojo Volungės 
choras ir solistė Gina Čap- 
kauskienė. Po pamaldų, ci- 
ceriškių ponių visi buvo pa
vaišinti.

Dar daug metų linkime 
Draugui ištvermingai lan
kyti po visą pasaulį išsiblaš
kiusius lietuvius.

BOSTON
ATMINTINAS 

SUBATVAKARIS

Gegužės 18 d. Bostone 
įvykęs Kultūrinis Subatva- 
karis bus daugumai atmin
tinas.

Subatvakarį pradėjo pir
mininkas Edmundas Cibas. 
Romas Šležas supažindino 
su knygos ”Ten, ekrane su
žibus” autorium Raimundu 
Lapu, o taip pat ir su kny
gos turiniu, ši knyga yra 
apie lietuvius filmų akto
rius ir kitus darbuotojus 
bei filmininkus.

Knygos autorius Raimun
das Lapas, gimęs 1951 m. 
Chicagoje, medžiagą rinkęs 
ir rašęs net aštuonerius 
metus. Tai bus tur būt pir
moji knyga apie lietuvius 
filmų aktorius ir kitus fil
mų darbuotojus.

Bet svarbiausioji šio su- 
batvakario dalis buvo pa

rodyti filmai. Pranas Va- 
liuškis susukęs filmą Hol- 
lywoode 1926 m. "Naktis 
Lietuvoje”. Tai apie lietu
vius knygnešius caro lai
kais, kada buvo uždrausta 
lietuviška spauda. Kaip 
žandarai tuos knygnešius 
gaudė ir panašiai. Kitas fil
mas buvo susuktas 1938 m. 
Lietuvai švenčiant nepri
klausomybės 20 metų su
kaktį. Filmas labai aiškus 
ir gražiai paruoštas. Rodo
ma Tautinė stovykla Pane
munėje, Lietuvos olimpija- 
da ir nepaprasti gražūs iš 
įvairių vietų Lietuvos gam
tos vaizdai, kurie daugeliui 
gerai pažįstami ir artimi. 
Be to, buvo parodytas 1923 
metų Mažosios Lietuvos — 
Klaipėdos sukilimas su tų 
dienų vykstančiais įvykiais 
ir asmenimis, kaip Budrys, 
Kalmantas, Vanagaitis ir 
kiti. Tur būt niekas apie 
tokio įvykių užfiksavimo 
filmą net ir nežinojom. Tai 
istorinis dokumentas.

Tai buvo nepaprastas su- 
batvakaris, kuris gyvais 
vaizdais nukėlė mus ir pa
vedžiojo po mūsų brangią 
tėvynę Lietuvą.

PARENGIMAI

• Birželio 16 d. po 10 vai. 
mišių šv. Petro parapijos 
salėje po bažnyčia Baisiojo 
birželio išvežimų minėji
mas. Rengia LB Bostono 
apylinkė.

• Rugpiūčio 11 d. Minkų 
radijo valandėlės gegužinė.

DIE DESIGNERS/ 
DIE MAKERS

Augat Altair is a leading designer 
and manufacturer of Electrical Com- 
ponents for the intern'l. Automotive 
industry. We enjoy and are proud of 
our reputation for quality and in- 
novation. We need both Die Deaig- 
ners and Die Makers, experienced in 
high speed progressive die (over 1000 
SPM,) engineering and/or manufac- 
turing. Our opportunities are in the 
suburbau Detroit area. We offer 
excellent compensation, fringe bene
fits and a generous reiocation pack- 
age.
package.
To explore our exciting growth op
portunities, please send your resume 
in strict confidence to: TOM FREDE- 
RICKS. DIRECTOR OF H/R

AUGAT ALTAIR
60102 R- SCHMIDT BLVD. 

MT. CLEMENS, MICH. 48045

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED PHYS1CAL 

THERAPIST 
To work & live in a emali congeniai 

communily.
PHYSICAL THERAPIST 

100-bed acute care communily hoapl- 
tal wilh home health department ia 
aeeking full-time or part-time Thera* 
piat(a). Salary negotiable/benelita ex- 
_celiept.Norlhwealern Penna. hlatoric 
’comrhunlly located approximately 100 
milea from Pittaburgh, Cleveland, and 
Bu f falo. Contact the: Peraonnel Of- 
fice TITUSVILLE HOSPITAL, 406 
Weat Oak Street, Tituaville, Penna, 
16354, (814) 827-1851.

Equal Opportunity Employer
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CLEVELANDO LIETUVIAI ABITURIENTAI

• Saulius M. Banionis, 
Onos ir Povilo Banionių sū
nus, šiais metais baigė šv. 
Juozapo gimnaziją su ”Ho- 
nor Roll Award”, yra atžy
mėtas ”Who’s Who” Ame
rikos gimnazijos sąrašuose 
ir gavo aukščiausią atžymė- 
jimą kaip gimnazijos fut
bolo komandos žaidėjas.

Baigė 12 metų šv, Kazi
miero lituanistinę mokyklą, 
priklausė skautams, moks
leivių ateitininkų Maironio 
kuopai, šoko Grandinėlėje. 
Pianino mokėsi Cleveland. 
Music School Settlement ir 
toliau tęsė pas p. Smeto
nienę, Vytautą ir Antaną 
Smetonus.

Baigė "Barbizon Schopl 
of Cleveland ir planuoja 
studijuoti buhalteriją Mia
mi universitete.

• Viktorija Majorovaitė, 
Algio ir Romos Majorovų 
duktė, baigė Lake Catholic 
gimnaziją su akademiniais 
atžymėjimais. Gavus ”Pre- 
sidential Award” iš religi
jos, anglų ir pasaulinės li
teratūros, redagavo gimna
zijos žurnalą ”Forum”, ir 
suredagavo gimnazijos me
tinės knygos fotografijas. 
Priklausė ”student govem- 
ment”, chorui 5 metus, jo
jimo klubui, ir gavo atžy- 
mėjimus sporte: futbole, 
krepšinyje ir lengvoje atle
tikoje.

Lankė šv. Kazimiero li
tuanistinę mokyklą, pri
klausė skautams ir ateiti
ninkams. Mėgsta fotografi
ją, stovyklauti, žuvauti, 
vandens slidinėjimą, jodi
nėti ir dainuoti.

Viktorija mokslus žada 
tęsti toliau Cleveland Me
dical and Dental Assisting 
institute.

• Lana Vyšnionytė, Sta
sės ir Jono Vyšnionių duktė, 
šiais metais baigė Eastlake 
North gimnaziją, mokyklos 
garbės sąrašuose, ir atžy
mėta ”Ohio Statė Certifi- 
cate of Merit”.

Rašė mokyklos laikraštė
lyje ir priklausė mokyklos 
tinklinio komandai. .

Baigė šv. Kazimiero litu
anistinę mokyklą, priklauso 
Clevelando Maironio moks
leivių Ateitininkų kuopai, 
yra kuopos vicepirmininkė, 
šoka Grandinėlėje, skambi
no Čiurlionio kanklių orkes
tre 4 metus.

Lana pasirinko studijuo
ti tarptautinę "marketing” 
Clevelando valstybiniame 
universitete.

• Antanas Taraška, Vin
cento ir Barbaros Taraškų 
sūnus, baigė Lake Catholic 
gimnaziją su "Honors” at
žymėjimais per visus 4 gim
nazijos metus. Priklausė 
gimnazijos simfoniniam bei 
žygiuojančiam orkestrui ir 
lengvai atletikai. Dirbo 
YMCĄ kaip vadovas, Wick- 
liffe miestelio baseine, bu
vo vandens sargu ir pri
klausė plaukimo komandai.

Antanas baigė šv. Kazi
miero lituanistinę mokyk
lą, priklauso skautams, šo
ko Grandinėlėje, priklauso 
žaibo sporto klubui ir žai
bo slidinėjimo klubui.

Antanas pasirinko studi
juoti chemiją-fiziką ir kom
piuterius arba inžineriją 
John Carrol universitete.

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

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

<16-23)

• Linas Biliūnas, Janinos 
ir Juozo Biliūnų sūnus, bai
gė Lake Catholic gimnaziją 
su ”National Honors” ir 
pakliuvo į ”Who ir Who” j 
Amerikos gimnazijų sąra
šą. Lošė gimnazijos futbo
lo komandoje 4 metus.

Baigė šv. Kazimiero li
tuanistinę mokyklą, pri
klauso skautams — eina 
skiltininko pareigas, ateiti
ninkams moksleivių Mairo
nio kuopai — eina iždininko 
pareigas ir šoka Grandinė
lėje.

Linas pasirinko studi
juoti inžineriją Clevelando 
valstybiniame universitete. 
Yra laimėjęs 2 stipendijas, 
Presidential j Clevelando 
universitetą ir $500.00 iš 
Mentor miestelio Moterų 
klubo.

lllllIUIllUllllllinillimHIIIIHmilIlIllIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIllItlIlIlIlIlIlIlIltUimillllllllllllllllllHllimillHIIII

/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,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Zaving/
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.

TĖVŲ, MOKYTOJŲ IR 
JAUNIMO STOVYKLA

šią vasarą rugpiūčio 4-11 
dienomis Dainavoje vyks 
tėvų, mokytojų ir jaunimo 
stovykla. Stovyklos tikslas 
visiems kartu ieškoti, pa
siūlyti ir išbandyti visus 
galimus būdus, kad lituanis
tinė mokykla mokiniams 
būtų miela ir kad su noru 
ją lankytų. Pageidaujama, 
kad kuo daugiau tėvų sto
vykloje dalyvautų ir kartu 
su mokytojais įsijungtų j 
bendras auklėjimo ir mo
kymo svarstybas.

Stovykloje prieš pietus 
vyks paskaitos, o po pietų 
pašnekesiai būreliuose bei 
diskusijos. Užtektinai liks 
laiko ir poilsiui bei pramo
goms.

Stovyklai vadovaus ener
ginga, kūrybinga, jauna R. 
Udrienė iš Jakson, Mich.

Suinteresuotieji stovykla 
malonėkite kreiptis j Šv. 
Kazimiero lit. mokyklos ve
dėją Stefaniją Stasienę te
lefonu 486-2111.

Norintiems vykti j sto
vyklą reikės užpildyti an
ketą, kuri gaunama pas 
mokyklos vedėją.

JOURNEYMEN
WEB OFFSET 

HEATSET 
4 COLOR PRESSMEN 

For growing North Florida printer. 
Call TOM HORNBUCKLE 

THE PRINTING HOUSE 
904-575-0156

(21-25)

NATIONWIDE 
INSURANCE 
Nat.onw0e <» on you- »K1«

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.

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

HELP WANTED

Needed female experience 
sewer for slipcover work- 
room. Eastern Slipcover 
Co. Call: 486-2310; 8:00 — 
4:30 Monday-Friday.

(22-25)

ENG1NEER1NG
CAM SPECIALIST

We seek an individual with extensive 
knovvledge programming CNC equip- 
ment, using a McAuto Cad or any 
form of off-line programming sya- 
tem. As a leader in the citatom mold
ing and mold making industry we 
offer a competitive salary and benefit 
package along with autstanding work- 
ing conditions. We are located 25 
miles west of Milwaukee in the heart 
of lake country. lf you are interested 
in an excellent career opportunity, 
please submit a resume outlining your 
experience and salary requirements to: 
DICKTEN & MASCH MFG. CO.

ATTN: TOOLING MANAGER 
BOX 112 

NASHOTAH, W1SC. 83058 
OR CALL 414-367-5200 

equnl opportunity employer m/(
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Clevelando centrinėsMIRĖ PRANAS 
MAINELIS

Birželio 2 d. Clevelande 
mirė Pranas Mainelis sulau
kęs 82 m. amžiaus.

Nuliūdime liko žmona 
Bronė, duktė Nijolė su žen
tu Algiu Rukšėnu ir anū
kais, sūnus Algis.

Velionis priklausė ramo- 
vėnams, talkininkavo Lie
tuvių Namams ir kol svei
kata ir amžius leido, ilgus 
metus dirbo Dirvos admi
nistracijoje.

Atsisveikinimas su velio
niu įvyko Jokubauskų lai
dojimo namuose birželio 4 
d. ir palaidotas Visų Sielų 
kapinėse birželio 5 d.

BAISIOJO BIRŽELIO 
MINĖJIMAS 

CLEVELANDE

Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos okupacijos 45 metų 
sukakties ir kitų tragiškų 
birželio įvykių minėjimas 
įvyks sekmadienį, š. m. bir
želio mėn. 16 d. sekančiai:

1:30 vai. p. p. ekumeni
nės pamaldos Old Stone 
Church (Public Square), 
kurias atlaikys kun. kleb.
J. Bacevičius, kun. kleb. A. 
Goldikovskis ir latvių bei 
estų protestantų kunigai. 
Pamaldų metu giedos sol.
J. Kazėnas ir Clevelando 
latvių vyrų choras.

Po pamaldų bus eisena ir 
minėjimas Mali aikštėje, 

netoli 
bibliotekos. Kalbą pasakys 
Ohio senatorius Gary Suho- 
dolnik.

Organizacijos prašomos 
dalyvauti su vėliavomis ir 
Clevelando lietuvių visuo
menė yra prašoma skaitlin
gai dalyvauti bei tinkamai 
paminėti šiuos skaudžius 
įvykius.

Minėjimą rengia Cleve
lando Pabaltiečių Komite
tas, kurį sudaro ALT Cle
velando Skyrius, Clevelan
do Latvių Sąjunga ir Ohio 
Estų Taryba.

RINKIMAI Į LB TARYBĄ

LB Ohio apygardoje bal
savo 616 asmenys.

Išstatytieji 
gavo balsų: R. 
355, V. Stankus 
Ardytė — 339, 
— 310, R. Kudukis 
V. Bieliauskas 
Idzelis — 226.

Nuo bendro 
JAV skaičiaus 
kiek Ohio apygarda praves 
atstovų — keturis ar dau
giau.

kandidatai 
Bublys — 
— 357, R. 
A. Butkus 

240,
— 232, A.

balsavusių 
bus žinoma

• Clevelando lietuvių pen
sininkų klubo mėnesinis su
sirinkimas įvyks birželio 5 
d. 3 vai. p. p. Dievo Motinos 
parapijos kavinėje. Bus dr. 
D. Degėsio paskaita su nau
dingais patarimais vyresnio 
amžiaus žmonėms.

CLEVELANDALL NATIONS FESTIVAL JUNE 10-16
Mali C, Lakeside Avenue, Right Downtown

3**
u/Krcrv/atuivt) —

LSS seserijos dvasios vadas Tėv. dr. T. Žiūraitis, P. O., tarp Clevelando skautininkių. 
Prieky skautininkių draugovės pirm. Ingrida Civinskienė. Pirmoje eilėje sėdi iš kairės: I. Jo
naitienė, Vyr. skautininkė S. Gedgaudienė, dvasios vadas tėv. dr. T. Žiūraitis, O. P., M. Bar- 
niškaitė ir J. Budrienė.

ŽODŽIO IR DAINOS 
VAKARAS

Parengimų sezonui bai
giantis, vyr. skaučių "židi
nys" sukvietė Clevelando 
lietuvius į pavasariškos 
nuotaikos poezijos bei dai
nos šventę, gegužės 18 d., 
Dievo Motinos parapijos au
ditorijoje.

Vakaro programą atliko 
dainos ir muzikos vienetas 
"Uždainuokim", kurio va
dovas žinomas muzikos my
lėtojas Algirdas Bielskus. 
Jam talkininkauja gabus ir 
muzikalus jaunuolis Marius 
Tatarūnas. Kiti šio vieneto 
nariai: Jonas Muliolis, Ed
mundas Kijauskas, Paulius 
žiedonis, Rytas Urbaitis, 
Gytis Motiejūnas, Paulius 
Nasvytis, Vitas Cyvas, Da
rius Motiejūnas ir Marius 
Tatarūnas. Vieneto akom- 

paniatorė Kristina Kupre- 
vičiūtė. Vienetas šį vakarą 
iškilo, kaip maloni staigme
na praturtėjęs keliomis in- 
strumentalistėmis ir daini
ninkėmis.

Atlikta programa nu
skambėjo tikra pavasario 
nuotaika, pilna entuziasmo 
ir malonaus muzikinio sko
nio. Į švelniai banguojančią 
dainų pynę švariai skam
bančiais trompetės garsais 
įsijungė visiems pažįstama 
trompetistė Ilona Kuprevi- 
čiūtė. šį tylų pavasario va
karą nuotaikingai skambė
jo ir kanklės, žinomos kank
lių solistės Mirgos Bankai- 
tytės pirštų paliestos.

Dainos vienetą toliau pa
pildė švelniais balsais trys 
dainininkės: Rita Balytė, 
Mirga Bankaitytė ir Rūta 
Staniškytė. Vieneto prane
šėja Vilija Nasvytytė šalia 
estetinio programos vedi
mo, atliko giliai išgyventą 
melodeklamaciją "Lietuvos 
partizanų daina”.

žodinę programos dalį at
liko rašytojas-poetas Balys 
Gaidžiūnas. Jis paskaitė du 
savo kūrinius: Didieji jau
nystės rūpesčiai ir keletą 
eilėraščių.

Kaip visuomet, taip ir šį 
kartą mūsų mielas poetas 
buvo sutiktas entuziastiš
kais plojimais. įdomūs jo 
jaunystės prisiminimai su 
švelniu humoru ir Lietuvos 
kaimo nuotaika daug kam 
priminė tėvynėje išgyven
tus vaikystės laikus. Kaip 
miela kiekvienam sugrįžti į 
anuos laikus, kur viskas bu
vo taip gera, sava ir bran
gu. Poetas B. Gaidžiūnas 
savo kūryba tą nuotaika 
moka meistriškai sukelti ir 
todėl jis mums toks artimas 
ir suprantamas.

Programai pasibaigus, 
vyr. skaučių "židinio" va
dovė, Paulina Mašiotienė 
padėkojo programos atlikė
jams ir pakvietė visus to
liau tęsti vakaro nuotaiką 
ir pašnekesius prie vaišių 
kafeterijoje. (ib)

• Žalgirio šaulių kuopos 
nariams pranešama, kad 
šiais metais šaudymo spor
tas, kuopos šaudykloje vyks 
šia tvarka: pirmas šaudy
mo atidarymas birželio 23 
d., 1 vai. po pietų, antras 
liepos 21 d. 1 vai. po pietų 
ir trečias prizinis rugpiūčio 
18 d. 1 vai. po pietų. Esant 
blogam orui šaudymai nu
keliami į sekantį sekmadie-
n.į

Norintieji daugiau žinių 
apie šaudymo sportą, pra
šom skambinti sporto vado
vui A. Glodeniui telefonu 
531-9477, ar padėjėjui Jo
nui Raškauskui 486-0680.

• PATRIA prekybos na
muose, 794 E. 185 Street, 
Clevelande, yra didelis pa
sirinkimas vietinių ir im
portuotų maisto produktų, 
įvairių skanumynų, lietuviš
kos juodos duonos, o dova
nų skyriuje yra gintaro, 
plokštelių, audinių, knygų ir 
lietuviškų sveikinimo korte
lių. Prašome atsilankyti. Te
lefonas 531-6720.

HELP WANTED

Housekeeper. Salary, plūs 
room and board, middle age 
woman, to live in. Call: 
268-1236. (22-25)

DRIVE BY AND CALL

17603 East Park Drive, 
North of Lake Shore. Mi
nutes from the lake. 4 bed- 
roms, 2 door style colonial. 
Living room with burning 
tire place Huge dining room 
and kitchen. Close to chur- 
ches and shoping. Lower 
60,000.

LOCATION REALTY
531-8788

960 East 185 Street

Kotecki Monumentą, Ine. 
gamina kapams paminklus. 
Skambinti tel.: 585-4694, 
Lilė čaplickienė.



DIRVA MIRĖ JADVYGA 
AKELYTĖ-KUCHARSKI

• Vytautas Meškauskas,
H Dirvos redakcijos narys, 

drauge su žmona šio mėne
sio pabaigoje išskrenda į 
Prancūziją ir visą mėnesį 
svečiuosis pas savo dukrą 
ir žentą Paryžiuje.

• Dirvos novelės konkur
sui gautos dar šios novelės: 
Mančio Sūrymaičio — "Si
dabrinė moneta”, Josvainio

— "Antrojo Brisiaus galas” 
ir Svajonės "Viskas po 
ąžuolu”.

Galutinas terminas nove
lėms atsiųsti — 1985 m. 
birželio 15 d. (pašto ant
spaudo data).

Premijuotos novelės au
torius gauna 600 dol. Mece
natas Simas Kašelionis.

Š. m. gegužės 7 d. širdies 
smūgio ištikta, Venezuelo- 
je mirė Jadvyga Akelytė, 
buvusio Lietuvos Finansų 
ministerio J. Indrišiūno naš
lė, dr. W. Kucharski žmona.

Buvusiams Dirvos tarnautojui
A. A.

PRANUI MAINELIUI 
mirus, jo žmonai BRONEI, dukrai NIJOLEI 

su šeima ir sūnui ALGIUI reiškiame nuošir
džią užuojautą

Vilties Draugijos Valdyba 
ir

Dirva

]/ • Rašytojas Algis Bud
rys, buv. Lietuvos genera
linio konsulo Jono ir Regi
nos Budrių sūnus, gegužės
4 d. dalyvavo metiniam 
"Science fiction” — moksli

Netikėtai mirus

A. A.

KASTYČIUI IZOKAIČIUI,

jo žmonai ADELEI, dukroms KRISTINAI 

ir VIKTUTEI bei artimiesiems nuoširdžią 

užuojautą reiškia

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai

nės fantazijos rašytojų 
tarptautinės organizacijos 
suvažiavime New Yorke, 
Warwick viešbutyje.

Algis Budrys yra para
šęs anglų kalboje apie 10 
romanų, rinkinių, apysa
kų. Ateityje numato dau
giau romanų. Dabar yra 
"Ateities rašytojai” projek
to koordinatorius.

”The IVashington Post” 
— Book World balandžio 28 
d. nr. apie jį atspausdino 
ilgą straipsnį "Algis Bud- 
ris Critical Constellation”.

• Chicagos skautininkių 
draugovė, per ižd. Haliną 
Moliejienę, Dirvos 70 metų 
sukakties proga, atsiuntė 
40 dol. Ačiū.

• V. Arnauskas, gyv, 
Omahoje, atnaujindamas 
Dirvos prenumeratą, pridė
jo auką 33 dol. Ačiū.

Mylimai motinai

A. A.

MARIJAI VIDRIENEI

mirus, dukrai, "Žalgirio” šaulių kuopos narei, 

MARTAI HUEBNER ir jos šeimai bei arti

miesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir 

kartu liūdime.

Žalgirio šaulių kuopa

• K. čiurlys, gyv. Bruns- 
wick, N. J., užsiprenumera
vęs Dirvą per ALT S-gos 
Elizabetho skyriaus ižd. V. 
Misiūną, pridėjo auką 33 
dol. ir atsilygino už N. Viltį 
5 dol. Ačiū.

NAUJOS KNYGOS

Mielam Draugui
A. A.

BENEDIKTUI KAMINSKUI
iškeliavus amžinybėn, žmonai VALEI, sūnui 
JURGIUI su šeima, broliui ALEKSANDRUI 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 

kartu liūdime.

Maria ir Vytautas šeštokai 

Los Angeles, Calif.

• A. V. Rinkūnas. LIE 
TUVA IR VLIKas. Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto — VLIKo 
šaknys, praeitis ir dabartis. 
Tautos Fondo leidinys 1984 
m. VLIKo sukakties me
tais. 272 psl. minkštais vir
šeliais. Nei kaina, nei išlei
dimo vieta nepažymėta.

• Alfonsas Nyka-Niliū- 
nas. ŽIEMOS TEOLOGIJA. 
Eilėraščiai. 136 psl. kietais 
viršeliais. Kaina 8 dol. Kny
gos apipavidalinimas Hen- 
rietos Vepštienės. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė Chi- 
cagoje. Išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fon
das, 7338 So. Sacramento 
Avė., Chicago, III. 60629.

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)

Magdalena Bamiškaitė, Euclid, Ohio .......... 15.00
Danutė Mikoliūnienė, Cleveland, Ohio ........ 10.00
Jonas ir Joana Švobos, Madison Hts., Mich. 20.00 
Mykolas Vinclovas, Cleveland, Ohio ............ 10.00
Jonas ir Marija Pipirai, Worcester, Mass..... 25.00 
L. Nagevičius, Parma, Ohio ......................... 5.00
John J. Juodikis, CPA,

St. Petersburg, Fla. .................................  50.00
Gerardas ir dr. Nelė Juškėnai,

Cleveland, Ohio ..............  50.00
Jonas Gudėnas, Euclid, Ohio ......................... 20.00
Vladas Garbenis. Chicago, III............................ 30.00
Balys Gražulis, Flint, Mich.............................. 10.00
Jonas ir Bronė Veselkai,

Evergreen Park, III....................................  25.00
Jurgis Stravinskas, Chicago, III. ...................100.00
Lietuvių Pašalpinė Draugija, Maironio

Parkas, Worcester, Mass.......................... 100.00
Stepas Surkus, Worcester, Mass.................... 20.00
J. M. Vidūnas, Worcester, Mass.................... 30.00
Povilas ir Zita Babickai, Worcester, Mass. 100.00 
Algis Glodas, Holden, Mass............................  25.00
J. Tamašauskas, Worcester, Mass................... 25.00
Dr. Laimutė ir Liudvikas Šmulkščiai,

Chicago, III.................................................... 25.00
Ona Elerts, Chicago, III..................................... 10.00
P. Palubinskas, Chicago, III. .......................... 20.00
Simas ir Ona Pauliai, Chicago, III................... 20.00
X. Y...................................................................  10.00
Petras ir Danguolė Griganavičiai,

Downers Grove, III..................................... 83.00
Stefa ir Vytautas Gedgaudai,

Cleveland, Ohio ..........................................100.00
LB Clevelando apylinkės valdyba ................ 50.00
Lietuvių Pensininkų Klubas,

Cleveland. Ohio ............  50.00
Antanas Rukšėnas, Mentor, Ohio ..............   20.00
Edvardas ir Joana Stepai. Willoughby, Ohio 20.00
Birutė ir V. Gedvilai, Willowick, Ohio ........ 10.00
Charlie K. Grigas, Šalinas, Calif. ................ 10.00
X. Y., Washington, D. C..................  50.00
Antanas ir Veronika Garmai,

Palm Beach, Fla......................................... 30.0.0
Prel. J. Kučingis, Los Angeles, Calif.............100.00
Jonas Jankus, Woodhaven, N. Y.................... 20.00
Petras ir Raminta Moliai,

Shrewswbury, Mass................................... 25.00
Dr. Pranas ir Valentina Mažeikai,

Lake Zurich, III........................................... 100.00
A. Dragašius, Toronto, Ont.............................. 50.00
Frank ir Hildegard Butkai,

St. Petersburg, Fla..................................... 20.00
Mečys ir Rūta Jauniškiai, Aųuebogue, N. Y. 50.00 
Ada ir Aleksas Juciai, Toronto, Ont...............  71.50
Gražina Siliūnienė, Flushing, N. Y...............100.00
Bronius ir Eleonora Paliulioniai, Cicero, III. 20.00 
Edvardas ir Aldona Jokubauskai,

Chicago, III...................  20.00
Petras Žilinskas, Hemet, Calif. ....................  20.00
Izidorius Straukas, Chicago, III.................   20.00
Vincas Kazlauskas, Los Angeles, Calif......... 30.00
William Borimauskas, Amsterdam, N. Y...... 20.00
Stasys Baniulis, Cicero, III.............................. 10.00
Antanas Matioška, Dorchester, Mass.........  10.00
Algirdas Čepulis, Philadelphia, Pa.............. 20.00
S. Z. Leikus, West Haven, Conn....................... 10.00

(Bus daugiau)

ATITAISYMAS

Dirvos Nr. 19 vajaus są
raše paskelbta kad 100 dol. 
aukojo Vytautas ir Jada 
Griniai. Turėjo būti: Vy
tautas ir Jada Gimlai, Chi
cago, III.

Dirvos Nr. 21 vajaus są
raše paskelbta, kad 10 dol. 
aukojo kun. A. Urbonas. 
Turėjo būti kun. A. Babo- 
nas, Detroit, Mich.

Už klaidas atsiprašome.

'' • • >
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