
Lithuanian Legation 
2622 16th St.
Washingt.on, D.C. 20009

><
USPS 157-580 

— THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER 
6116 ST CLAIR AVENUE • PO BOX 03206 ■ CLEVELAND OHIO 44103 

Vol. LXXI Birželis - June 26, 1986 Nr.26

TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

Pabaltiečiai pas JAV Prezidente; Reagana
JŲ""'“ --- , , .. .................................
^Sveikiname atstovus, susirinkusius 

į Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
šimtmečiui paminėti seimą

Dirva

SUSIVIENIJIMUI LIETUVIU
AMERIKOJE UJO METU

Birželio 12 d. JAV prezidentas Reagan priėmė estų, latvių ir lietuvių centrinių organi
zacijų pirmininkus ir ta proga pasirašė proklamacija "Baltic Freedom Day 1986”. Stovi iš kai
rės: dr. Jonas Valaitis, Avo Piirisild, Teodoras Blinstrubas, dr. Olgerts Pavlovskis, Algiman
tas Gečys, Juhan Simonson, Aristids Lambergs, senatorius Donald W. Riegle, kongreso atstovas 
William Carney. Prie stalo sėdi prezidentas Reagan.

Lenkijos ultimatumas
Santykius su lenkais svarstant

Vytautas Meškauskas

Pereitam Nr. konstata- 
vom, kad jokių santykių 
neturėjimas nebuvo pato
gus nei Lenkijai nei Lietu
vai. Tiesa, buvo aiškinama, 
kad dėl abejų kraštų ūki
nio panašumo, tarpusavio 
prekyba nebūtų atnešusi 
daug naudos. Dėl to ir tie
sioginis susisiekimas ne
buvo gyvybiniai reikalin
gas, tačiau santykiai būtų 
labai pravertę Vilniaus 
krašto lietuvių tautinės są
monės puoselėjimui. Neuž
mirškime, kad 1920 m., ki
lus plebescito idėjai, Lenki
jos vadovai nebuvo tikri dėl 
gyventojų nuotaikų ir sim- 
patijų vienai ar kitai vals
tybei. Neturėjimas santy
kių leido stipriau lenkinti 
jų užkariautą kraštą. Paga
liau jie sugalvojo, kad var
žymas Vilniaus krašte lie
tuviškos veiklos jiems gali 
padėti priversti Lietuvą už- 
megsti santykius. Tie jiems 
darėsi vis daugiau reikalin
gi, nes Europos dangus vis 
daugiau tamsėjo. Lietuvą 
nuo entuziazmo santykiams 
sulaikė kita mintis. Lenki
jai sušvelninus spaudimą 
Vilniaus lietuviams, reikė
tų tuo pačiu atsilyginti Lie
tuvos lenkams. Prezidento 
Smetonos žodžiais kalbant: 
'Lietuvos vyriausybė negali 
duoti daugiau laisvės vietos 

lenkams, nes jų veikla truk
dys dar nebaigtam lietuvių 
tautos konsolidacijos proce
sui’. Prie to dar reikia pri
durti suprantamą beveik 
visos tautos nesimpatiją sa
vo piktam kaimynui.

žodžiu, teisingai ar ne
teisingai — nė viena Lietu
vos vyriausybė santykių 
užmezgimą su Lenkija ne
galėtų pristatyti kaip savo 
laimėjimą. Už tat visos ofi
cialios ir privačios pastan
gos bei bandymai nedavė 
jokių rezultatų. Kas skubi
nasi prisipažinti pralaimė
jęs? Lenkijai didžiausias 
pavojus grėsė iš Vokieti
jos. Jai rūpėjo laimėti lai
ko ir Vokietijos spaudimą 
nukreipti kur kitur — Len
kija pritarė Vokietijos ’an- 
schlussui’ su Austrija. Kaip 
tik jo išvakarėse, kovo 11 
d., mūsų pasienyje su Len
kija, oficialiai vadinamam 
— administracijos linija — 
įvyko eilinis susišaudymas. 
Nuo 1927 m. iki 1937 m. 
ten buvo 78 susišaudymai, 
per kuriuos žuvo 9 mūsų 
pasienio policininkai. Šį kar
tą krito lenkas S. Sera- 
fin’as, nesenai pašauktas 
karinei prievolei atlikti. 
(Lenkijos sienas saugojo 
specialus kariuomenės kor- 
pas).

(Nukelta į 4 psl.)

PATIKSLINIMAS
Papildant pranešimą apie 

pabaltiečių priėmimą birže
lio 12 d. pas prezidentą 
Reaganą (Dirva Nr. 24), 
pagal gautą iš Jungtinio 
Pabaltiečių komiteto (JBA 
NC) raštą, šiame susitikime 
dalyvavo pirmininkai šių 
organizacijų: Juhan Simon
son — Estonian American 
National Council, Aristids 
Lambergs — American Lat- 
vian Association, Teodoras 
Blinstrubas — Lithuanian 
American Council, Avo Pii
risild — Baltic American 
Freedom League, Stanley 
A. Gečys — Lithuanian 
American Communiti, Ine.,

(Nukelta į 7 psl.)

Dabartinė SLA Pildomoji Taryba. Sėdi iš kairės: Genovaitė Meiliūnienė, prez. Povilas 
Dargis, Euphrozinė Mikužiūtė. S+ovi: dr. Vytautas Dargis, Josephine Mileriūtė, Kristina Austin 
ir Aleksandras Čaplikas.

Męs vertai didžiuojamės 
sakydami — Lietuva did
vyrių žemė, herojų tauta. 
Vieni jų ginklų galia su
kūrė valstybę nuo jūros iki 
jūros, kiti — dvasiniai ga
liūnai, išlaikė tautą gyvą 
pačiuose sunkiausiuose me
tuose. Caristinė Rusija (da
bar tą pat daro ir komunis
tinė) vykdė prievartinį mū
sų tautinės kultūros slopi
nimą, jėga skiepijo provo- 
slaviją, rusų kalbą. Tautai 
nepabūgus kartuvių bei trė
mimų į Sibirą, jie uždraudė 
spaudą, kad be rašto tau
ta būtų ”ir tamsi ir juoda”. 
Tada gimė nauja herojų 
karta — knygnešiai, kurie 
slapta nešė iš Prūsų spau
dą, ir daraktoriai — slap
tai mokydami vaikus na
muose. Rusifikacijos užmo
jis, kad Lietuva be savo 
„rašto ir druko” išnyks kaip 
tauta, atsimušė į kietą lie
tuvių nusistatymą išlaikyti

Dr. Jonas Valaitis — Joint 
Baltic American National 
Committee ir Dr. Olgerts 
Pavlovskis — World Fede- 
ration of Free Latvians.

VYTAUTAS KASNIŪNAS

savo įgimto kraujo tęstinu
mą, puošti savo tautybę 
gražiausiais žiedais. Lietu
vos kaimuose lyg šaltiniais 
tryško gimtosios žemės mei
lė, srauniomis upėmis išsi
liejo drąsa, pasiryžimas gin
ti tautinę garbę. Tėvynės 
meilė buvo atspirtis ir Prū
sijos lietuviuose, kur vo
kiečiai, anot Donelaičio 
„Viežlybus lietuvininkus iš
peikt nesigėdi” ir lietuvių 
sodybas užleido atėjūnams.

Devynioliktame šimtme
tyje pradėjęs plisti lietuvių 
tautinis sąjūdis, rado atgar
sio ir Amerikoje, kur po 
1863 metų sukilimo, anot 
poeto Prano Vaičaičio, lie
tuviai dainuodami keliavo 
į svetimą kraštą:

”Oi eisim, broliai, į tolimą 
kraštą 

Gudrumo ieškoti, tėvynę 
vaduot, 

Iš ten mes parnešime 
brangiąją naštą 

Ir vargstantiems broliams 
galėsim paduot.”

Keliavo į Ameriką ir žy
musis lietuvių tautinio są
jūdžio kėlėjas, aušrininkas 
Jonas Šliūpas, kaip jis pats 
sako: ”Caro bei kaizerio pa-



Nr. 25 — 2 DIRVA 1986 m. birželio 26 d.

SAVAITINĖ POLITI^^

Laukiama naujų pasiūlymų iš Maskvos. - Brzezinskis siūlo

Neseniai paskirtas naujas 
sovietų ambasadorius Wa- 
shingtone Juri Dubinin yra 
jau atšauktas į Maskvą pasi
tarimams, nors dar neįteikė 
savo kredencialų preziden
tui Reaganui. Spėjama, kad 
Maskvoje ruošiami nauji 
sovietų pasiūlymai dėl atomi 
nio ginklavimosi ir atsaky
mas prezidentui Reaganui, į 
jo pasiūlymą susitikti užsie
nio reikalų ministeriams kur 
nors Europoje ir susitarti 
dėl dienotvarkės ir vietos 
naujam Reagano-Gorbačiovo 
susitikimui. Prieš išvykda
mas Dubinin net du kartus 
buvo susitikęs su Valstybės 
Sekr. Shultz. Pats Gorba
čiovas birželio 16 d. pareiškė 
CK posėdyje Maskvoje:

‘Mes tariamės su Washing- 
tonu. Mes neužtrenkiame 
durų. Naujas susitikimas su 
prezidentu yra įmanomas, 
bet aiškiai reikalauja atmos
feros, kuri atidarytų kelią 
naujiems susitarimams.’

Kaip laikiną sutarimą Gor
bačiovas siūlo po 8,000 stra
teginių sprogstamųjų užtai
sų kiekvienai pusei, kurie 
gali pasiekti taikinius už 
5,000 mylių, su 1,600 įtaisų 
jiems paleisti (didelė raketa 
gali būti ginkluota nuo 3 iki 
10 ir net daugiau sprogsta
mų užtaisų, kurie gali būti 
nutaikinti į atskiras vieto
ves). Kaip žinia, pagal 
SALT II sutarimą kiekviena

naujų strategijų.
pusė įsipareigojo turėti ne
daugiau kaip 1,320 tokių įtai
sų, neskaičiuojant jų sprogs
tamų užtaisų. JAV šiuo me
tu statosi daugiau ‘skraido
mų bombų’ (cruise missiles) 
tik su vienu’ užtaisu. Tas 
bombas galima paleisti nuo 
žemės, laivų (įskaitant ir po
vandeninius) ’ bei lėktuvų. 
JAV norėtų jų turėti 758, 
kurių trečdalis būtų palei
džiamas iš laivų. Jos gali bū
ti atominiais ir konvenciona- 
liniai apginkluotos. Kadan
gi jos skrenda žemai, todėl 
sunkiai iš anksto radaru su
sekamos ir gali pasiekti tai
kinius už 1,500 mylių. Sovie
tai panašių ginklų turi labai 
daug, bet tik žymiai trum
pesnės distancijos. Už tat 
jie iki šiol siūlė jų distanciją 
apriboti 370 mylių, tačiau 
dabar jie sutiko su ilgesne 
distancija.

Erdvėlaivio Challanger 
sprogimas ir iš eilės keletas 
nepasisekimų su raketomis 
be žmonių, kurios turėjo pa
leisti satelitus sovietų seki
mui, lenktynes dėl viešpata
vimo erdvėje pakreipė so
vietų naudai. Anot britų 
ginklavimo reikalams skirto 
JANE žurnalo, paskutinieji 
amerikiečių nepasisekimai 
leido sovietams taip toli pra
siveržti, kad jų beveik nema
tyti ...

Jei tai tiesa, JAV gali grei
čiau sutikti su sovietų pasiū-

MAINTENANCE 
ENGINEER

Immediate opening for a Maintenance 
Engineer with a 
experience in < 
operations. Mušt have welding and pres- 
sure vessel inspection experi- 
ence/knowledge. Competitive starting sal- 
ary and excellent employee benefit 
programs. For prompt confidential consid- 
eration send resume: including desired 
salary to:

i minimum of 5 yrs. 
chemical or refinery.

PENNVVALT CORPORATION
ATTN.: Jacob Rager 

4655 Biddle 
Wyandotte, Mi. 48192

Eaual Opportunily Empfoyer M/F

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

Tel.: 476-2345
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

lymu pratęsti priešraketi- 
nių raketų draudimą (ABM 
sutartį) dar 15 metų ir apri
boti vadinamo ‘žvaigždžių 
karo’ tyrinėjimą tik labora
torijom.

•••

Tokioje situacijoje pasiro
dė nauja prezidento Carte- 
rio Saugumo Patarėjo Zbig- 
niewo Brzezinskio knyga: 
‘Game plan: A Geostrategic 
Framework for the Conduct 
of U.S.-Soviet Contest’. Pro
fesorius ją pristato kaip va
dovėlį santykiams su sovie
tais tvarkyti. Nesutarimas 
tarp tų didžiųjų valstybių nė 
ra atsitiktinis, bet ilgametės 
varžybos tarp žemyno galy
bės, kuri nori dominuoti visą 
Eurasiją ir vandenynų galy
bes, kuri negali leisti, kad 
visi Eurasijos pakraščiai bū
tų žemyno super-valstybės 
dominuojami. Svarbiausi tų 
varžybų frontai yra Vakarų 
Europa, Tolimieji rytai ir 
Vid. Rytai. JAV galėtų su
mažinti savo karines pajė
gas nusistovėjusiam Vakarų 
Europos fronte, bet turėtų 
likti labai budrios kituose.

Tų varžybų negalima tikė
tis laimėti visiška pergale, 
tačiau protingai elgiantis ga
lima sumažinti sau pavojų ir 
paskatinti permainas Sovie
tų Sąjungoje.

Tą knygą parašyti jį pa
skatino faktas, kad JAV vy
riausybė santykius su sovie
tais tvarko išeidama iš die
nos reikalavimų (ad hoc ba- 
sis), tačiau iš tikro visados 
reikia žiūrėti į ateitį ir ją pla
nuoti.

Brzezinskis pritaria Rea
gano ‘žvaigždžių karo’ pla
nui, nors jis negalėtų apsau
goti visos Amerikos, o tik 
karinę ir politinę vadovybes, 
komunikacijas ir strategines 
raketas ...

Brzezinskis šiuo metu dau
giausiai bijo, kad dabartinis 
prezidentas - kuris yra labai 
populiarus, labai stiprus - 
gali palikti savo įpėdiniui 
per daug neišspręstų strate
ginių ir geopolitinių proble
mų, kurių tasai tikrai nega
lės išspręsti, nes iš pradžių 
bus pats daug silpnesnis. Jei 
taip atsitiktų, nebūtų išnau
dota labai gera proga nusta
tyti naują JAV strateginį 
kursą.

PAVERGTŲJŲ EUROPOS 
TAUTŲ DELEGACIJA 

BALTUOSIUOSE
RŪMUOSE

Pavergtųjų Europos tau
tų seimo delegacija 1986 m. 
birželio 13 d. lankėsi Bal
tuosiuose Rūmuose, Vals
tybės Departamente ir Se
nate. Delegacijai vadovavo 
naujasis Pavergtųjų Euro-

■ Iš kitos pusės
Vis dar džiaugiuos, kad ir ne savam laikraštyje pa

stebėjęs naujo bendradarbio pavardę. Sakau ’vis’, nes 
dviem tokiems 'naujokams’ karjerą viename mūsų dien
raščių pasibaigė, nors ir triukšmingai, bet ne visai sma
giai. Vieno jų iškelta byla, rodos, ir toliau tęsiasi. Šį 
kartą apsidžiaugiau pastebėjęs AKIRAČIUOSE Ritos 
Dapkutės reportažą ir atskirą straipsnelį: KODĖL ALTa 
KALBA MANO VARDU, MANĘS NEATSIKLAUSUSI?

Reikalas sukasi apie ALTos nusistatymą prieš so
vietų ruošiamus koncertus. Girdi:’

”Aš nieko prieš, jei ALTos nariai šiuose kon
certuose nedalyvaus. Galiu puikiai suprasti nusi
statymą tų žmonių, kurie jų rengimui priešinasi. 
Tačiau aš taip pat priklausau patriotinei lietuvių 
visuomenei. Lietuvių kultūra mane domina, o tuo 
pačiu mane domina Lietuvos artistai. Ir aš važiuo
siu į bent vieną šių koncertų kaip tik dėl šitos 
priežasties. Koncertuose klausysiuos ir matysiu 
vokalinės ir baletinės kūrybos numerius, o ne 
Lenino mokslus.”

Pradėti rašyti, žinoma, geriausia su kokiu nors pro
testu ar kitokiu triukšmu. Kad ir nežmoniškai, bet vis 
kitoniškai. Tiesą sakant, aš niekur nemačiau, kad ALTa 
būtų paminėjusi įsakmiai Ritos Dapkutės vardą. O šiaip 
visų rūšių ir kraštų politikai visados kalba kokios nors 
visuomenės vardu, jos narių neišvardinę. Kai kada tuo 
būdu net revoliucijos sukeliamos.

Mane daugiau suintrigavo Dapkutės paminėtas Ba- 
rišnikovo pavyzdys. Jis negalėtų čia pasilikti.. . neatva
žiavęs su sovietų baleto trupe. Tik kažin ar galima laukti 
daug Barišnikovo pavyzdžio pasekėjų. Pirma, sovietai 
yra daugiau budrūs ir griebiasi visų galima kontraprie- 
monių. Antra visi ten iškilę artistai, menininkai, rašyto
jai automatiškai yra aukšti priviligijuoti sovietų parei
gūnai, o kas nuo privilegijų ir užtikrintos ateities, jei 
politiniai būsi ištikimas, norėtų atsisakyti prie tokio gy
venimo pripratęs? žinau, kad Amerikoje užaugus ir su
brendus jau sunku suprasti, kad totalinėje valstybėje vis
kas tarnauja vienam politiniam tikslui. To žinojimas 
daug ką sulaiko nuo tokių koncerto lankymo.

Taip jau atsitiko, kad kartu su AKIRAČIAIS gavau 
ir THE NEW YORK REVIEW su jame atspausdintu 
Helsinkio Akto sekimo Maskvos grupės įsisteigimo de
šimtmečio paminėjimo N. Yorke gegužės 12 d. pilnu teks
tu. Ten ščiaranskis buvo paklaustas apie kitų tautybių 
pasipriešinimo stovį. Jis atsakė:

”Aš galiu pasakyti, kad politiniai kaliniai, 
ukrainiečiai ir lietuviai, kuriuos aš sutikau, man 
skundėsi, kad jų broliai Vakaruose neveikia pa
kankamai. Jie visi man sakė, žiūrėkit, ką jūs, žy
dai, darote. Jie mums nepavydėjo, bet jie tik no
rėjo, kad jų bendruomenės mus pasektų.”

O mes čia aiškinamės ar protestai padaryti su tin
kamais įgaliojimais ar be jų, ir jei taip, tai kodėl? (vm)

pos tautų seimo pirminin
kas vengras adv. Laszlo 
Varga. Iš lietuvių dalyvavo 
prof. dr .Bronius Nemic- 
kas, Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas.

Delegaciją priėmė Bal
tuosiuose Rūmuose Saugu
mo tarybos Sovietų ir Rytų 
Europos reikalų direktorius 
Paula Dobrianski, Valsty
bės Departamente — vals
tybės sekretoriaus pavaduo
tojas Europos reikalams 
Mark Palmer ir Senate — 
Užsienio reikalų komiteto 
pirmininko senatoriaus Lu- 
gar padėjėja dr. Karol Han- 
sen.

Delegacija prašė, kad 
Prezidentas P a v e r gtųjų 
tautų savaitės proga išleis
tų specialų atsišaukimą, 
tvirtai pasisakantį už pa
vergtųjų Europos tautų 
laisvę ir valstybinę nepri
klausomybę. Šis prašymas 
buvo palankiai sutiktas. 
Taip pat prašė veikti Pre
zidentą, kad, tariantis su 
Gorbačiovu, būtų reikalau
jama įvykdyti Jaltos susi
tarimus : grąžinti paverg

tosioms Europos tautoms 
laisvę ir valstybinę nepri
klausomybę, padaryti galą 
sovietiniam kolonializmui, 
šiuo reikalu buvo įteiktas 
a t i tinkamas memorandu
mas.

Be to, delegacijos nariai 
atviroje atmosferoje pasi
keitė mintimis su aukštai
siais Amerikos pareigūnais 
apie pastarojo meto savo 
kraštų priespaudą ir pasku
tiniuosius įvykius. Šia pro
ga dr .Br. Nemickas, be ki
tų dalykų, atkreipė Valsty
bės Departamento sekreto
riaus pavaduotojo dėmesį į 
Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo k o m isijos 
veiklos apžvalginius rapor
tus, kurie Pabaltijo valsty
bių įvykius aprašo Sovietų 
Sąjungos kontekste. Sekre
toriaus pavaduotojas šiuo 
faktu susidomėjo.

Pavergtųjų Europos Tau
tų seimą sudaro šios Sovie
tų Sąjungos pavergtos vals
tybės: Albanija, Bulgarija, 
Čekoslovakija, Estija, Lat
vija, Lenkija, Lietuva, Ru
munija ir Vengrija.
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Kai ieškome tiesos...

Ok. Lietuvoje po
grindyje išeinantis lei
dinys Aušra, savo 1985 
m. 48 nr. spausdina šį 
straipsnį vedamuoju, 
kurį čia perspausdina
me.

Koks dirbtinas ir apgau
lingas visas tarybinio gy
nimo fasadas, kur viskas 
atrodo taip aišku, tvirta ir 
pastovu. Atrodo, visi gyve
na panašiais nusiteikimais, 
idėjomis, tikslais ir sieki
mais. Visi pritaria visiems 
partijos reikalavimams, vi
si vykdo visus nurodymus, 
visi linkčioja, ploja, sutin
ka su oficialiomis pažiūro
mis ir nuomonėmis ...

Bet tikrumoje po šiuo pa
viršiumi, po oficialia kauke 
slepiasi kitas, tikrasis gy
venimo veidas — įvairios 
pažiūros, nusiteikimai ir 
nuomonės. Jeigu staiga nu
kristų visų veidus ir min
tis dengiąs šydas, mes bū
tume pritrenkti, išvydę tik
rąsias žmonių pažiūras, jų 
įsitikinimus ir idėjas.

Tačiau nereikia nė tokio 
staigaus uždangos pakėli
mo. Ir be to galime jausti 
gyvą, verdantį, kunkuliuo
jantį įvairių nuomonių, pa
žiūrų ir įsitikinimų gyve
nimą, tikras „poledines” 
sroves, kurių nepajėgia už
slopinti jokie ideologinės 
propagandos varžtai, ne
įstengia išsekinti iš vir
šaus primetamos ideologi
jos sausra, žmonės galvoja, 
mąsto, turi savo nuomones, 
ieško atsakymų į jiems iš
kylančius klausimus, domi
si tokiais dalykais, apie ku
riuos vengia kalbėti oficia
lios ir propagandos instan
cijos.

Iš rankų į rankas plinta 
įvairi, ne tarybinėse leidyk
lose išleista, literatūra, pla
čiai ir noriai klausomasi už
sienio radijo stočių, gaudy
te gaudomi pogrindiniai 
leidinėliai, šitas neoficialios 
minties atgimimas vis la
biau plinta, darosi gyves
nis ir masiškesnis, įgauna 
naujas formas, praturtėjo 
naujomis idėjomis. Neuž
tenka tik paskaityti ar su
žinoti. Vis daugiau žmonių 
ima patys ieškoti, kurti, ty
rinėti. Kuriasi ištisi bendra

minčių būreliai, atsiranda 
grupelės, kurios imasi ty
rinėti ir studijuoti vieną ar 
kitą klausimą, patys bando 
pateikti tikras teorijas ar 
išvadas. Ypač gyvas susido
mėjimas kyla seniausia 
mūsų tautos praeitimi, bal
tų kilmės ir kultūros bei 
religijos problemomis, įvai
riais pasaulėžiūriniais klau
simais, baltų-slavų santy
kiais ir t.t. Daug kas, ypač 
jaunimas, susipažįsta su 
Lietuvos istorija, gilina re
ligines žinias, stengiasi iš
siaiškinti elgesio ir mora
lės klausimus.

Visame šitame įvairiame 
ir gyvame atbudusios min
ties ir dvasinių vertybių 
ieškojimo sąjūdyje galima 
pastebėti vieną, nors įvai- 
rialytę, bet gana stiprią 
srovę. Tai pagyvėjęs susi
domėjimas Rytų filosofija, 
įvairiomis Rytų dvasinio 
gyvenimo ir religinių ap- 
reiškomis. Šis susidomėji
mas madingas ne tik vyres
nio amžiaus inteligentų tar
pe (čia jis buvo ir anks
čiau), bet ir tarp visiškai 
žalio jaunimo. Domėjima
sis Rytų dvasinėmis verty
bėmis, jų pasisavinimas ir 
pritaikymas dvasiniam gy
venimui, atrodo, virsta sa
votišku religijos pakaitalu. 
Kai kuriems Rytų išminties 
pasekėjams tai ne tik įman
trūs jogų pratimai ar po
zos, bet vidinis įsitikinimas, 
gyvenimo būdas, vadovau
jantys principai. Rytų 
moksle jis randa atsaky
mus į svarbiausius gyveni
mo ir būties klausimus. Ry
tų išminčių pamokymai 
jiems yra gyvenimo gairės, 
o praktinis elgesys — gyve
nimo stilius, kiek jį galima 
pritaikyti mūsų sąlygose. 
Net visa gyvenimožiūra, vi
sas pasaulio supratimas yra 
grindžiamas panteizmu. Ti
kima, kad ši, panteizmu pa
grįsta pasaulėžiūra yra 
mokslinė, pati aukščiausia 
minties viršūnė, tiesa, pri
einama ir suprantama ne 
visų, bet tų, kurie šias aukš
tumas yra pasiekę, kurie 
stovi aukščiau už kitus, yra 
nužengę toliau už kitus, tu
rį laimės suprasti tai, ką 
kiti žinos daug vėliau. Jie 

savo pažiūrų aktyviai ne
propaguoja, įkyriai neper
ša kitiems (nes evoliucijos 
pakopų negalima peršokti, 
viskas turi pribręsti savai
me) todėl panteizmo pasau
lėžiūra plinta tyliai ir ne
jučiomis. Vis didesnis inte
ligentų skaičius susidomi 
šiais dalykais, todėl tam 
dalis dvasinio peno ieškan
čių žmonių pasuka ne Baž
nyčios, bet Rytų filosofijų 
kryptimi.

Tiesa, Rytų filosofijos ir 
net religijose yra gražių ir 
kilnių dalykų, taurių min
čių ir gerų principų, bet vis 
dėlto tai ne tie tikrieji šal
tiniai, iš kurių trykšta gry
na tiesa. Jei Bažnyčios mo
kyme randame paties Die
vo apreikštą grynąją tiesą, 
aiškią ir skaidrią, tai Rytų 
mokymas apipintas nerea
liais svaičiojimais, rytietiš
kos vaizduotės sukurtas 
simboliais, vaizdiniais ir 
perdėjimais. Ten tikrojo 
Dievo supratimas ištirpsta 
Jo sukurtoje visatoje ir 
įvairiuose atributuose. Tau
rus visagalės Dievybės pa
veikslas aptemdomas di
džiausios dievų minios. Kil
nūs principai negailestingai 
susipina su klaikiausiais 
prietarais. Tiesa, galima iš
lukštenti tuos gražius ir 
taurius dalykus, bet koktu 
darosi, kai šalia jų pinasi 
naiviausi svaičiojimai, pa
sakos apie nebūtus stebuk
lus, paslaptingas knygas ar 
užslėptas žinias.

Bet tie paslaptingi ir ne
aiškūs dalykai gal kaip tik 
labiausiai ir žavi. Bažny
čios skelbiamos tiesos lyg 
ir nusibodę, žinomos, ne
įdomios (nes tingus mūsų 
protas nenori ar nesugeba 
pro nuslidinėtą paviršių pa
žvelgti į šių tiesų gelmę, 
pilną didžios energijos ir 
šviesos, taip reikalingos 
mūsų gyvenimui). Be to, 
apie Evangeliją tiek neigia- 
mybrų girdėta iš ateistinės 
propagandos. Jos morali
niai reikalavimai žmogų 
varžo, uždeda pareigas, rei
kalauja aukų, atsižadėjimo, 
susilaikymo. Tuomet geriau 
tas mokslas, kuris įdomus, 
pas laptingas, kitoniškas, 
kur galima pačiam sau kur
ti atitinkamą nuotaiką, su
sižadinti atitinkamus jaus
mus, nusiteikimus, emoci
jas. Todėl nustatytų dogmų 
laikymasis yra „pasenęs 
dalykas”, tai „siaurų” ir 
kiek „atsilikusių” žmonių 
reikalas ... Tiesa, religijos 
panteistai nesmerkia, prieš 
ją nekovoja, bet tyliai ig
noruoja, nuo jos nusišalina.

Bet tai yra nusigręžimas 
nuo tyro vandens šaltinio, 
nusigręžimas pačios bai
siausios sausros metu ...

Taigi, kai mes paliekame 
sustingusias, negyvas ma
terializmo dogmas, gerai 
apžiūrėkime, ar gyvos, švie
sios, teisingos yra tos idė
jos, kuriomis žavimės, ir ką 
jos gali duoti mums ir vi
sai mūsų krikščioniškai tau
tai.

P. Mąstys

Černobylis svarstyklėse (2)

Jūratė Statkutė de Rosates

KODĖL SOVIETAI NEPRANEŠĖ?

Vienas išsamiausių paaiš
kinimų, kodėl informacijos 
užlaikymas yra būtinas so
vietų sistemos gyvybei, ran
dasi garsaus prancūzų rašy
tojo, kino filmų režisieriaus, 
buvusio komunisto Edgar 
Morin knygoje ‘de la Nature 
de rURSS’7 išleistoje 1983 
metais. Morin tada nežino
jo, kad jo žodžiai, rašyti 
prieš trejus metus, tiksliai 
apibūdino jau tuomet visą 
tai, kas Černobylio katastro
fos metu privertė Maskvą 
užlaikyti žinias apie radiaci
jos pavojų saviems ir sveti
miems.

Pagal Morin, sovietų in
formacija yra drauge ir 
‘programacija’ to, ką žmonės 
privalo matyti ir ką jie turi 
ignoruoti. ‘Niekada Sovietų 
Sąjungoje nebuvo oficialiai 
jokio streiko ar riaušių. Iš 
sovietų tikrovės yra išbrauk
tos geležinkelių ar orlaivių 
nelaimės, jų vietoje - džiaugs 
mas ir entuziazmas tvirtina 
nenuilstamą pažangą ir ko
munizmo žydėjimą’ ... Ta
čiau giliau pažvelgus, tas 
melo pasaulis sudaro tikro
vę, tą tikrovę, kurią melas 
sukūrė ir kuri be to melo ne
galėtų gyvuoti. Joks žmo
gus, gyvenantis socialistinė
je santvarkoje, tam melui 
netiki, nes gali patikrinti 
nuotolį, kuris kartais yra be
galinis, tarp jam duotos 
žinios ir tikrovės. Tačiau 
melai atlieka kitą, svarbią 
užduotį. Visų pirma, jie yra 
žmonių priimami kaip ‘prog
rama’ to, ką reikia sakyti ir 
ką reikia nuduoti. Totalita
rinė informacija diktuoja ką 
reikia žinoti ir nematyti, mo
kėti pasakyti ir nesakyti; 
diktuoja normą, ir kiekvie
nas žino, kad jei jis išdrįs 
sakyti tai, kas nebuvo nuro
dyta, jis bus nubaustas.’ ... 
‘Cenzūra naikina tą informa
ciją, kuri galėtų pažeisti ide
alaus socializmo idėją. Kiek
viena socialistinė informaci
ja yra užtikrinimas, kad atei 
tis elgsis lygiai taip, kaip 
doktrina tą ateitį nustatė. 
Tuo pačiu bet kokia žinia - 
priešinga iš anksto nustaty
tai rolei, dialogui, ar vaiz
dui - turi savyje sprogimo 
pradą, tuo pavojingesnį, kuo 
daugiau žinia prieštarauja 
oficialiai ‘tiesai’.” ..“Išlaisvin 

ta informacija pasidaro lais
vinimo priemonė’. Informa
cijos išlaisvinimas nėra lais
vės pasėka, priešingai, jis 
pasidaro laisvinimo proceso 
siela ir veda į demokratiją” - 
aiškina toliau Morin.

•••
Jei dabar grįšime prie Cer 

nobylio katastrofos ir stebė
sime, kokiu būdu šios katas
trofos pranešimas buvo lėtai 
distiliuojamas sovietų publi
kai, darysis aišku, kaip so
vietai stengėsi pažaboti in
formaciją bent jau taip, kad 
nebūtų staigaus tiesos spro
gimo. Nebuvo svarbu apgin
ti šimtų tūkstančių žmonių 
sveikatą ir gyvybę, nes daug 
svarbiau buvo ginti sistemą, 
kuri atsiduria pavojuje tą 
akimirką, kai publikai yra 
suteikiama teisinga informa
cija apie įvykusią katastrofą i 
Černobylis neįėjo į ‘idealaus 
socializmo programą’! Apie 
jį tegalima buvo pranešti 
tiktai tuomet, kai buvo pa
ruošti visi keliai, nurodan- 
tieji, kad socializmas viską 
padarė tam, kad katastrofa 
neįvyktų, o jei įvyko - kad ją 
sumažinti ir įveikti. Visiems 
yra aišku, kad niekas neti
kės tam, ką Tassas praneša 
apie Černobylį, bet Tassas 
pasakys publikai, ką reikia 
šiuo metu nuduoti.

Ir štai - įvyko dalykas, ku
ris nebuvo numatytas: kai 
atsidūrė pavojuje gyvybės, 
ir ypač vaikų gyvybės, ne
paklusnumo pavojų atsvėrė 
konkretus, paties įvykio 
pavojus. Žmonės nebegalė
jo nuduoti, kad jie Tassui ti
ki. Iš Kijevo minios žmonių, 
kas tik galėjo, stengėsi vai
kus išsiųsti į saugesnę vietą. 
Kažkas, visoje sistemoje, 
pradėjo griūti.

(Seks: “Nauja tarptautinė 
galvosena’.)

TOOL AND GAGE 
MAKER

GAGE GRINDER HANDS 
ALSO 

SURFACE/OD/AND ID 
GRINDER HANDS 

TOP RATES, FULL BENEF1TS.
OVERTIME, 401 K PROGRAM

CALL 313-544-8181
IE & E INDUSTRIES, INC. 
ROYAL OAK, MI. 48067
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Lenkijos ultimatumas... BALTIC FREEDOM DAY, 1986

(Atkelta iš 1 psl.)
Lenkijos užs. reik, vice- 

ministeris J. Szembek savo 
atsiminimuose teigia, kad 
jo vyriausybė iš karto neži
nojusi ką daryti. Jos už
sienio reikalų ministeris J. 
Beckas tuo laiku buvo Ita
lijoje. Todėl sprendimas bu
vo nudelstas iki kovą, 16 d., 
kada grįžęs iš Italijos Bec
kas įrodinėjęs, kad- reikia 
šią progą panaudoti santy
kiams su Lietuva suregu
liuoti :

"Jeigu mūsų reikala
vimai bus nuosaikūs ir 
nepažeis esminių Lie
tuvos interesų, gali bū
ti, kad jie bus priimti 
ir įtampa atstlugs.”

Posėdyje sutarta, kad 
reikia pareikalauti iki mė
nesio pabaigos normalių 
santykių užmezgimo ir Lie
tuvos atsakymo laukti tik 
48 vai. Tą pačią naktį buvo 
surašytas ultimatumo teks
tas.

Lietuvai tai nebuvo staig
mena. Lenkams vengiant 
incidentą likviduoti per pa
sienio pareigūnų susitiki
mą, buvo aišku, kad Len
kija bandys ką nors drama- 
tiškesnio. Kovo 14 d. Sme
tona, Lozoraitis ir Stani
šauskis sutarė pasiūlyti 

Netekus mielo kolegos ir artimo bičiulio
A. A.

MEČIO ŠIMKAUS,
jo liūdinčiai šeimai nuoširdžią užuojautą 

reiškia.

Stella ir Vytautas 
Abraičiai

Veronika ir Jurgis 
Janušaičiai 

Antanas Kašuba

Vladė ir Gediminas 
Lapinai 

Ona ir Kostas 
žolynai

A. t A. ‘

MEČIUI ŠIMKUI
amžinybėn iškeliavus, gilaus skausmo pri
slėgtus žmoną VALERIJĄ, dukrą RASĄ, 
sūnus MINDAUGĄ ir ALGĮ su šeimomis, 
svainę PLACIDĄ nuoširdžiausiai užjaučia

me ir kartu liūdime.

Roma ir Jonas Mildažiai
Liucija Petrikonienė ir duktė Angelė 
Gražina ir Jonas Stankūnai 
Vanda ir Antanas Urbonai 
Kazimiera ir Vladas žibai

Juno Beach, Fla.

Lenkijai paskirti įgalioti
nius tam incidentui ištirti 
ir ’sudaryti tokią padėtį, 
kuri užkirstų kelią inciden
tams administracijos lini
joje’. Vėliau ministerių ka
bineto posėdyje buvo sutar
ta tą pasiūlymą pakeisti 
santūresniu: ’susitarti dėl 
priemonių tokiems iuciden- 
tams išvengti ir likviduoti.’ 
2 vai. 15 min. kabineto nu
tarimas perduotas pasiun
tiniui Estijoje B. Dailydei, 
pavedant tuo reikalu kreip
tis į Lenkijos pasiuntinį ten 
pat Pszemickį...

Jau prieš tai — tą pačią 
kovo 14 d. — užs. reik. min. 
telegrafavo pasiuntiniams 
Londone, Paryžiuje ir Ita
lijoje pavesdama painfor
muoti tas valstybes apie 
padėti ir prašyti jų paveik
ti Lenkiją. Sekančią dieną 
min. gen. sekr. Urbšys tuo 
reikalų kalbėjo su diploma
tiniais atstovais Kaune.

D. Britanija ir Prancū
zija karo tikrai nepageida
vo. Pirmosios ambasadorius 
Howard Kennard tuoj po 
incidento kovo 12 d. pain
formavo Lenkiją, kad jo 
valstybė tikisi, kad Lenki
jos kariuomenė nepajudė
sianti į Lietuvą. Prancūzi
jos ambasadorius net du

B Y THE PRESIDENT OF THE UNITED STATĖS OF AMERICA
A PROCLAMATION

The United Statės was born in a War of Independence 
against an oppressive rule. We stood up for inalienable 
righta given by God and declared that governments that 
systematically violate those righta loae their claim to 
legitimacy.

It is a tragedy of our time that many peoples continue to 
live under the brutal totalitarian rule of the Soviet enrpire. 
We will expose the inhumanity of the oppreaaora and speak out 
on behalf of the oppressed. We will denounce tyranny and 
champion the cause of its victima.

Baltic Freedom Day providea these opportunities. On 
thia day, we observe the anniveraary of the calloua and 
treacheroua subjugation of three independent and freedom- 
loving statea. Forty-six yeara ago, invading Soviet armies, 
in collusion with the Nazi regime, overran and occupied the 
Republica of Eatonia, Latvia, and Lithuania. Through 
poliee-state. tactics, the occupation and subjugation continue. 
Soviet outrages againat these peoples have included massive 
deportationa from their native soil to concentration camps in 
Siberia and elaewhere. At the šame time maaaes of Ruaaians 
have been uprooted from their homes and relocated in the 
Baltic nationa in an effort to eradicate the cultural and 
ethnic heritage of the Baltic peoplea. Againat all recognized 
principlea of international law, justice, and humanity, the 
Sovietą have continued their domination over Lithuania, 
Latvia, and Eatonia. The United Statea haa never recognized 
their forced incorporation into the U.S.S.R. It ia illegal, 
indefenaible, and iniquitoua.

We are engaged in a very real atruggle to focus the 
vorld's attention on one of the gravest vrongs of our age — 
the atubbom and contemptuoua Soviet diaregard for the 
sovereignty of independent nationa and the rights of oppressed 
peoples. As evidence, we hold up ita firat victima — the 
heroic Baltic nations we honor today. To do lesa is to 
acquiesce in injustice and to betray our heritage as champions 
of human freedom.

As a Naticn, we are the standard-bearers of freedom and 
a beacon of hope to the oppressed. Ours is the mission of 
the prophet Isaiah, "to bind up the brokenhearted, proclaim 
liberty to the captives, and the opening of the prison to them 
that are bound."

The Congress of the United Statės, by Senate Joint 
Resoluticn 271, has designated June 14, 1986, as "Baltic 
Freedom Day" ar.d authorized and requested the President to 
issue a proclamation in observance of this event.

NOW, THEREFORE, I, RONALD REAGAN, President of the 
United Statės of America, do hereby proclaim June 14, 1986, 
as Baltic Freedom Day. I call upon the people of the 
United Statės to observe this day with appropriate remem- 
brances and ceremonies and to reaffirm their commitment to the 
principles of liberty and self-determination for all peoples.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto sėt my hand this 
tvelfth day of June, in the year of our Lord nineteen hundred 
and eighty-six, and of the Independence of the United Statės 
of America the two hundred and tenth.

RONALD REAGAN

Prezidento Reagano birželio 12 d. pasirašyta proklamacija, skelbianti „Baltic Freedom Day’’.

kartus pareiškė tokią viltį 
ir net prašė lenkų atsisa
kyti ultimatumo formos, 
nors patys lenkai savo rei
kalavimą vadino ’nota’. 
(Mat, mūsų vyriausybei iš
siaiškinus, kad iš niekur 
negali susilaukti pagalbos, 
P. Klimui Paryžiuje buvo 
pavesta pranešti, kad Lie
tuva sutinka užmegsti san
tykius, nors ir nebuvo nuro
dyti konkretūs terminai. 
Beckas, tą jam prancūzų 
perduotą pasiūlymą atme
tė). Naktį iš kovo 18 į 19 
d. T. H. Prestonas gavo 
savo vyriausybės instruk
ciją įtikinti Lietuvos vy
riausybę priimti visą ulti
matumą.

0 kaip laikėsi tie, kurie 
buvo suinteresuoti permai
nomis Europoje? Kovo 16 
d. Lenkijos ambasada Ber
lyne pranešė telegrama 
Varšuvai, kad H. Goeringas 
davė suprasti, jog konflik
tą su Lietuva Lenkija gali 
tvarkyti savo nuožiūra. Ko
vo 18 d. Ribbentropas pri
ėmė Lietuvos pasiuntinį J. 
šaulį ir pranešė, kad tuo 

reikalu kalbėjęs su Hitle
riu, kurio nuomone Lenki
jos nota esanti ’gana nuo
saiki’ ir patarė ją priimti. 
Kartu pasklido gandai ir 
buvo pastebėti kariniai pa
siruošimai, kurie davė su
prasti, kad prasidėjus ka
rui tarp Lenkijos ir Lietu
vos, Vokietija užimtų Klai
pėdą ir dalį Žemaitijos 
Lietuvos centriniame vals
tybės archyve yra kovo 31 
d. karo atache Maskvoje 
pik. K. Skučo pranešimas, 
kad jis patyręs iš Vokieti
jos karo atache ten pat gen. 
Koestring, jog Vokietija ne
būtų leidusi užimti Klaipė
dos krašto.

O ką darė Sovietų Są
junga? Tarybinis istorikas 
K. Navickas, teisindamas 
savo režimą, aiškina, jog 
Maskva atsižvelgė į tai, kad 
Lenkija iš esmės reikalavo 
tik diplomatinių santykių, 
tačiau Lietuvai atmetus ul
timatumą, negalima buvo 
garantuoti, kad Lenkija ne
pavartos jėgos. Todėl tary
binė vyriausybė nedavė ryž
tingo patarimo Lenkijos ul
timatumą atmesti. Antra 

vertus, toks patarimas ga
lėjo būti suprastas kaip ka
ro skatinimas, o Tarybų Są
jungai svarbiausia buvo 
tada išsaugoti taiką.

Taip aplinkybėm susi
klosčius Lietuvos vyriausy
bė savo posėdyje naktį iš 
kovo 18 į 19 d. preziden
tui pirmininkaujant išklau
sė užs. reik. min. Lozorai
čio pasiūlymą santykius su 
Lenkija užmegzti. Tam pri
tarė ir posėdyje dalyvavęs 
gen. Raštikis: "Lietuvos 
kariuomenė viena prieš 
Lenkija kariauti negali.” 
Prieš pasisakė tik S. Ši
lingas ir Putvinskis.

Sekantį rytą 10 vai. J. 
Urbšys telefonu įsakė B. 
Dailydei Taline pranešti 
Pszemickiui, jog Lietuva 
su Lenkijos reikalavimu su
tinka, ir pats pasirašytų 
apie tai notą. Kovo 31 d. 
savo kredencialus įteikė 
pirmas Lietuvos pasiunti
nys Lenkijai K. Škirpa, o 
Kaune — F. Charvatas, bu
vęs Lenkijos pasiuntinys 
Latvijoje.

Kitame Nr. Užmezgus 
santykius.
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Juozas Grušas 1901.XI.29 - 1986.V.21
Stasys Santvaras

Būna metų, deja, nelabai 
ilgų, kada žiburiuoja viltys, 
kada ir gana daug žodžių bei 
veikimo yra skiriama sap
nam, vilionėm, vynui ir kito
kiom gyvenimo linksmybėm. 
Ir ateina dienos, kai tegirdi 
pasakojimus tik apie ligas, 
įvairias negales ir ... mirtį. 
Šio mėnesio pradžioj atskri
do laiškas iš Kauno, gilių ato 
dūšių ir ašarom žėrintis laiš-

Kalbos vargai
T. Klyga

žinome, kad smulkių nuo
dėmėlių išvengti žmogui 
daug sunkiau, negu stam
biųjų, kaip vagystės, plė
šimai, žudymai. Kokį mažą 
pamelavimą ar nedidelę ap
gavystę, pvz, 20 ar 50 centų 
nusukimą — beveik nelai
kom nė nuodėme, ir kai kam 
atrodo tokius mažmožius 
tereikia tik ranka numoti. 
Betgi jau vysk. M. Valan
čius viename savo apsaky
mų vaizdžiai aprašė, kaip, 
pradėjęs smulkmenom, vai
kas išaugo didžiu nusikal
tėliu.

Panašiai su kalbos klai
dom. Įsidėmėkim, kad čia 
ir smulkūs dalykėliai, kaip 
viena raidė ar koks ženkle
lis, taškas ar kablelis — 
nėra menkniekiai. Jau tur
būt visi išmokom vienas
kaitos galininką žymėti no
sine, veidrodžio nebevadi- 
nam zerkolu, o antradienio 
— utarninku. Bet va trupu
tis prielinksnis, išreikštas 
vos viena raide — į. .. Daž
nai jį randame visai netin
kamoj vietoj. Ta kalbos dė
mė pasitaiko ir rimtų auto
rių knygose, ir gabių žurna
listų raštuose. Klaida jau 
nurodyta ir J. Vaišnio kny
goje apie praktinę kalbos 
vartoseną, bet mūsų rašto 
ir spaudos žmonės to nepai
so. O taip lengva šio nieka
lo išvengti. Va pavyzdžiui: 

žurnalas išeina į mė
nesį du kartu. Jie rin
kosi posėdžio kartą į 
savaitę. Ten jis uždir
ba 8 dol. į valandą. 
Įmonė duoda atostogų 
dvi savaites į metus.

Šie visi sakiniai klaidin
gi. Pagal mūsų kalbos dės
nius, reiškiant kurį nors pa
sikartojantį vyksmą, tinka 
ne į, bet tiktai prielinksnis 
per, taigi:

žurnalas išeina du 
kartu per mėnesį. Jie 
rinkosi posėdžio kartą 
per savaitę. Ten jis už
dirba 8 dol. per valan
dą. Įmonė duoda atos
togų dvi savaites per 
metus.

kas, kurio keletą sakinių ci
tuoju: ‘O varge, kokią juodą 
žinią lemta Jums pranešti! 
Vakar 23 vai. 50 min. mirė 
Juozas Grušas. Agonija tę
sėsi 29 valandas, siela iške
liavo, giliai ir palaimingai 
atsidususi ... Rytoj velionis 
šarvojamas teatre, šeštadie
nį 15 vai. karstas išnešamas. 
Sudiev! ...’

Teisybė, tai tikrai juoda 
žinia! Didžiai sunku, sopu
lingai sunku apsiprasti su 
mintimi, kad Juozą Grušą 
jau reikia braukti iš gyvų bi
čiulių tarpo (nors ir trapūs, 
bičiulystės ryšiai su juo išsi
laikė iki paskutinių jo gyve
nimo valandų). Taip, atei
nam ir išeinam!... Ir tai tur
būt yra vienintelė nusirami
nimo versmė, leidžianti su
vokti, kad esi gyvas, kad vis 
dar gali pakelti akis į dan
gaus mėlį, gali pažvelgti į 
vandenis, į sužaliavusį ir pra^ 
žydusį pavasarį. Neapsako
mai skaudu tik tai, kad vie
nišumo dalia darosi šaltesnė, 
nejaukesnė ir liūdnesnė.

Pro laiko tolumas žvel
giant į praeitį, žmogus imi 
galvoti, kad yra nelengvai 
apčiuopiami dėsniai, gal net 
lemtis, kuri nutiesia žmo
gaus gyvenimo kelią, apkrau 
dama jį vienokių ar kitokių 
darbų bei pareigų našta. Ve
lioniui Juozui Grušui bent 
dviem atvejais teko būti Vin 
co Mykolaičio-Putino įpėdi
niu. Putinas, dvi ar tris ka
dencijas buvęs Lietuvių 
rašytojų d-jos pirmininku, 
1937 m. griežtai atsisakė vai * 
dybon kandidatuoti. Tada 
Rašytojų d-jos pirmininku 
buvo išrinktas Juozas Gru
šas.

1937-1939 m. Lietuvos 
ūkis buvo atkutęs ir sustiprė 
jęs, veržlus, viltingas buvo 
ir jos kultūrinis gyvenimas.
J. Grušo vadovaujamai val
dybai teko susidurti su ma
loniom ir gan karčiom prob
lemom. Tikrai nesmagi 
buvo Ievos Simonaitytės ir 
Liudo Giros byla. Tuo reika
lu teko kreiptis net į minis
trą pirmininką J. Tūbelį, ku
ris, sodriai nusikeikęs, L. Gi
ros skolas padengė iš valsty
bės iždo ...

Malonesni, bet gan subti
lūs dalykai, garbingų svečių 
priėmimai. Anuomet Lietu
vą panūdo aplankyti garsūs 
rašytojai - prancūzas Julės 
Romainas ir Nobelio premi
jos laureatas Ivanas Buni- 
nas, nuo revoliucijos į Vaka
rus pasitraukęs rusų rašyto
jas. Kai tie apsilankymai 
gan garsiai suskambėjo, 
mus ryžosi aplankyti ir Vo
kietijos Rašytojų rūmų pirm.
H.F. Blunck’as. Tie vizitai 
buvo didesni ar mažesni mū

sų laimėjimai, bent jau gan 
apčiuopiamų ryšių mezgi
mas su Vakarų literatūrom.

Tačiau jau tada, kai J. Gru 
šas buvo Lietuvių rašytojų 
d-jos pirmininkas, Lietuvos 
padangėje kaupėsi nerimo ir 
netikrumo dūmai. Nors nie
ko tikro nežinojom, bet Hit
lerio šūkavimai ir grąsini- 
mai, Hitlerio ir Stalino dery
bos pasmaugti Pabaltijo vals 
tybes Lietuvą, Latviją ir Es
tiją, buvo tos ano meto niek
šybės, kurias gyvai jautėm, 
kurių ne juokais bijojom. Ne 
trukus ėmė staugti ir antro
jo pasaulinio karo beproty
bė, Lietuvai atnešusi kančių 
ir praradimų nemažiau negu 
žydam.

Juozas Grušas po karo li
ko Lietuvoj. Kaip žmonės 
kalba, kurį laiką, apžėlęs 
barzda (lyg po barzda būtų 
galima nuo pavojų pasislėp
ti), jis gyveno kaime prie Jo
niškio. Kolegos rašytojai 
ten jį surado ir atsigabeno 
į Kauną. Nepriklausomybės 
laikotarpy Kauno Kalniečių 
g-vėje Juozas buvo pasista
tydinęs vieno erdvaus buto 
namelį. Čia 1949-1986 m. gy
veno vyras, kuris dabar yra 
pavadintas ‘kovotoju už gėrį 
ir grožį’ (J. Bielinis), čia gi
mė beveik keturių dešimt
mečių Grušo kūrybiniai dar
bai. Kaune, greta anksčiau 
mirusios žmonos Pulcheri- 
jos, jis ir amžinam poilsiui 
atgulė.

1967 m. mirė V. Mykolai
tis-Putinas. Nuo to meto 
prasidėjo antroji J. Grušo 
įpėdinystė - ok. Lietuvoj jis 
buvo ne tik vyriausias lietu
vis rašytojas, bet ir ta švie
si, tauri ir kilni asmenybė, ta 
gili išminties ir dvasinė tvir
tovė, į kurią krypo daugelio 
tautiečių akys. Kas dabar 
ten bus toji šviesa ir atra
ma - gal per anksti spėlioti.

J. Grušas gimė 1901 m. 
lapkričio 29 d. Žadžiūnų-Kal 
niškių km., Šiaulių raj.. Jis 
buvo aukšto ūgio, dailaus 
stoto vyras, bet nuolat guo
dėsi vienokia ar kitokia ne
sveikata. Kartą, tų ‘aimanų’ 
pasiklausęs, aš jam tariau: 
‘Juozai, tu puikiai atrodai, 
sunku patikėt, kad sirgtum’. 
‘Teisybė’ - jis man atsakė, - 
‘mano išorinė architektūra 
gal ir neblogai atrodo, bet 
kas iš to, kad viduje daug 
kas genda’. Juozas Grušas 
mirė, kaip rašinio pradžioje 
minėtas laiškas pranešė, nuo 
įsisenėjusio inkstų negala
vimo.

Juozas Grušas, kaip rašy
tojas beletristas, gimė 1928 
metais. Tada buvo išleistas 
pirmasis jo novelių rinkinys 
‘Ponia Bertulienė’, iš karto 
susilaukęs teigiamų kritikos

A. A. Rašytojas Juozas Grušas

atsiliepimų; 1935 m. beletris 
to talentas sužėrėjo satyri
niame romane ‘Karjeristai’; 
1937 m. pasirodė stiprus ir 
savaimingas jo novelių rin
kinys ‘Sunki ranka’, apdo
vanotas Spindulio b-vės pre
mija. Pokario metais išleisti 
tik du jo prozos rinkiniai - 
‘Rūstybės šviesa’ ir ‘Laimin
gasis - tai aš’. Derlius nedi
delis, bet vertingas. Žinia, 
tai dar ne visi J. Grušo kū
rybiniai darbai.

Aplamai apie J. Grušą 
taip sakoma: ‘Šiuolaikinės 
lietuvių literatūros raidoje 
viena svarbiausių vietų pri
klauso vyresniosios kartos 
rašytojui Juozui Grušui. Jo 
kūryba pasižymi gilia psicho 
logine analize, turininga mo
raline ir filosofine problema
tika, aštriu dramatizmu, gė
rio ir tiesos patosu. Nuo tre
čiojo dešimtmečio reikšda- 
masis prozoje, o vėliau ypač 
gausiai dramaturgijoje, Gru
šas išplėtojo ir praturtino re 
alistinius meninio vaizdavi
mo principus, sukūrė api
bendrintą, daugiaprasmį ir 
kartu labai konkretų meninį 
pasaulį, kuriam būdingi 
įtempti konfliktai, plačios 
dvasinės prigimties asmeny
bės, reikšmingi istoriniai įvy 
kiai ir šiuolaikinė buitis’ (Liė 
tuvių literatūros istorija,“ II
t., 327 psl.).

Toje pačioje Literatūros 
istorijoje J. Grušo novelisti- 
ka taip aptariama: ‘Žmogų 
Grušas piešia įvairiausiomis 
jo gyvenimo akimirkomis, 
perteikia įvairias jo būsenas 
pasiaukojimą ir žvėriškų in
stinktų protrūkius, gėrio 
troškimą ir nuopuolius. Ra
šytojui rūpi personažo mąs
tysena, jausmų kaita ir jos 
priežastys, ypač etinis žmo

gaus pasaulis, jo moralinės 
egzistencijos pagrindai: san
tykiai su kitais žmonėmis, 
savo poelgių suvokimas, su
sidūrimas su visuotinai pri
imtos moralės normomis. 
Grušas turi griežtus ir aiš
kius moralinius kriterijus, 
kurie jam ne tik lemia žmo
gaus vertę, bet ir organizuo
ja novelių konfliktą’ (331 
psl.).

Buvo metų, tiesa, bjaurių 
karo metų, kai man Valst. 
Dramos teatre teko rūpintis 
originalės lietuvių dramatur 
gijos kūryba. Kalbėjausi 
tuo reikalu su būreliu rašy
tojų - poetų ir beletristų. De
ja, tik vienas Juozas Grušas, 
ryžtingai ir atkakliai dirbda

mas, tą sudėtingą ir subtilų 
grožinės literatūros žanrą 
įveikė. Pirmasis scenos vei
kalas, kurį J. Grušas parašė, 
buvo drama ‘Tėvas’. To 
savo kūrinio jis parašė tris 
variantus. Ir tik trečiasis bu 
vo statytas Dramos teatre, 
Kaune, iš karto atžymėda
mas naujo ir talentingo dra
maturgo gimimą. Bet J. Gru 
šas ir tuo dar nebuvo paten
kintas. Po kurio laiko savo 
pirmąjį dramos veikalą jis 
dar kartą perkūrė. Dabar 
toji drama pavadinta ‘Tėvu 
ir sūnum’. Tokių perkūrimų 
bei tobulinimų susilaukė ir 
kiti velionio dramaturgo sce
nos veikalai.

Juozas Grušas parašė apie 
dvidešimt dramos žanro kū
rinių- tragedijų, dramų, tra
gikomedijų, komedijų, net 
farsinio pobūdžio pjesių. Tų 
darbų tematika yra tikrai 
turtinga - ji aprėpia plačius 
barus Lietuvos istorijos, o 
taip pat, kiek sąlygos ir ap
linkybės leido, ir nūdienio

(Nukelta į 6 psl.)
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Juozas Grušas...
(Atkelta iš 5 psl.) 

žmogaus dvasinius konflik
tus. Čia išvardinsiu nors bū
dingesnius J. Grušo scenos 
veikalus: istorinė tragedija 
‘Herkus Mantas’, drama 
‘Adomo Brundzos paslaptis’, 
komedija‘Smalkės’, ‘Vedybų 
sukaktis’, tragiška komedija 
‘Meilė, džiazas ir velnias’, is
torinės dramos ‘Zigmantas 
Sierakauskas’, ‘Barbora Rad 

vilaitė’, ‘Unija’, ‘Reąuiem ba 
jorams’, ‘Švitrigaila’, be to, 
tragikomedija ‘Pijus nebuvo 
protingas’, paradoksinė dra
ma ‘Cirkas’, drama ‘Ugnis’, 
buitinė pjesė ‘Gintarinė vila’ 
eiliuota drama - pasaka ‘Vir- 
gailė’, komedija ‘Suomiška 
pirtis’ ir kt. Be abejo, visa 
tai yra toks stambus kūrybi
nio darbo derlius, kurį iš
nagrinėti ir aptarti tegali tik 
atskira studija.

Visi paminėti ir nepami
nėti J. Grušo dramos veika
lai buvo statomi Lietuvos 
dramos teatruose - Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje ir Pane
vėžyje. Kai kurie tų veikalų 
yra išversti į rusų, latvių, 
lenkų, vengrų, vokiečių ir 
anglų kalbas, vienas kitas 
buvo statomas ir kitų tautų 
dramos teatruose. 1985-86 
metais, taigi paskutiniaisiais
J. Grušo gyvenimo metais, 
Lietuvoje buvo vaidinami 
du jo dramos veikalai- Pane
vėžio Dramos teatre rež. J. 
Dautartas pastatė ist. dra
mą ‘Mykolas Glinskis’, o Vil
niuje, Akademiniame dra
mos teatre, rež. I. Bučienė 
scenon įkėlė tragikomediją 
‘Pijus nebuvo protingas’. Ne 
viena J. Grušo drama kon
kursuose laimėjo pirmąsias 
vietas, ne vienas jo scenos 
veikalas buvo apdovanotas 
respublikinėm premijom. 
1971 m. Grušui suteiktas Lie 
tuvos liaudies rašytojo var
das.

Lietuvių literatūros isto
rijoje (žr. II t., 335, 343 psl.) 
kritikas Vyt. Kubilius J. Gru 
šo dramaturgiją taip verti
na: ‘Grušas sukūrė Lietuvo
je klasikinį moralinio teismo 
teatrą, pagrįstą žmogaus tei 
girnų, moralinių vertybių 
apologija, dvasinio taurumo 
spinduliuojančia galia, akty
viai polemizuojantį su žmo
nių susvetimėjimo ir bejėgiš
kumo filosofija. Jis įteisino 
šiuolaikinės žmogaus būties 
prieštaravimus kaip svar
biausią dramos kūrinio šalti
nį ir žymiai išplėtė drama
tizmo ribas visoje lietuvių 
literatūroje’.

J. Lankutis, parašęs stam
bų ir vertingą veikalą apie 
lietuvių dramaturgiją, taria, 
kad J. Grušo dramos veika
lai sukūrė ‘šiuolaikinės lietu
vių dramos mokyklą, pasižy
minčią filosofiniu minties pla 
tumu, nūdienišku tragizmo 
pojūčiu, psichologiniu ir eti
niu konfliktiškumu, metafo
rine scenine išraiška’.

Rašytojas dramaturgas 
Juozas Grušas, kaip žinom, 
mirė Kaune 1986 m. gegužės 
21 d. vidurnakty. Labai sun-

Perskai č i u s Lietuvos 
krikšto jubiliejaus organi
zacinio komiteto laišką lais
vojo pasaulio lietuviams, 
kuriame yra išdėstytas mi
nėjimo planas, paruošia
mieji darbai, pagrindinės 
mintys ir, žinoma, prašy
mas aukoti, išnagrinėjus 
visus su ta švente susiju
sius darbus, pasigedau vie
no pagrindinio elemento, be 
kurio jubiliejus, bent lietu
vio akyse, netenka savo di
džiosios aureolės: lietuviš
kumo.

Viskas be išimties yra 
paremta grynai religiniu 
elementų, kurio formulavi
mas yra visuotinio pobū
džio, neatspindintis specifi
niai Lietuvos krikščiony
bės, nepabrėžiant, kuo ji 
skiriasi savo bruožais nuo 
pav. Afrikos ar Azijos 
krikščionių - katalikų. Pla
nuojama Lietuvos krikščio
nybės istorija, prasidėjusi 
gan vėlai keturioliktojo 
šimtmečio pabaigoje, pa
sauliui pristatys mūsų tau
tą žymiai jaunesnę negu ji 
iš tikrųjų yra, nors Lietu
va jau daugelį metų prieš 
Krikštą buvo cuvereninė 
valstybė su popiežiaus ka
rūnuotu karaliumi Mindau
gu. Neleistina, kad po reli
ginės šventės skraiste būtų 
trumpinama Lietuvos isto
rija, nes tuo bus išbraukta 
mūsų seniausia kultūros is
torijos dalis, kurioje yra 
tikrosios mūsų šaknys.

Reikia turėti viltį, kad 
religinio turinio knygose 
nebus pamiršta įtraukti la
bai svarbų tikinčio lietuvio 
dvasios aspektą — tautybę 
ir lietuvybę. Mes kas sek
madienį girdime skaitinius 
ir laiškus korintiečiams, bet 
laikas, kad atrastume reli
ginio turinio rėmuose laiš
kus lietuviams, prakalbant 
į jų dvasios gelmes ir tei
kiant paguodos ir jėgų, rū
pinantis savo tautos ir vals 
tybės gyvastimi. Jokie ka
rai, okupacijos, padalini
mai, sukilimai, valdovų ir 
tikybų pasikeitimai neskal
do tautos istorijos, bet ją 
praturtina, paįvairina, iš
plečia. Kas būtų, jei pradė
tume rašyti Lietuvos isto
riją vien nuo reformacijos 
laikų, kurių išdavoje turime 
didoką skaičių nekatalikų- 
krikščionių Biržų apskrity- 

ku, skaudžiai sunku buvo šį 
atsisveikinimo žodį, šį nekro 
logą rašyti. Atrodo, kad ir 
mano gyvenimo ne vieneri 
metai su J. Grušu nuėjo į 
kapus ... Brangus Juozai, te
gu Tau būna lengva Lietu
vos žemė, tegu Tavo dvasios 
taurumas ir Tavo darbai bū
na nemirštantis pavyzdys ir 
mokykla ateinantiem jau
niem lietuvių rašytojam! ... 
Ilsėkis amžinoj ramybėj ir 
savo darbų šviesoj!...

Krikščionybės jubiliejaus mintys
Aurelija Balašaitienė

je? O vistik visi- buvome, 
esame ir liksime lietuviai.

Painus uždavinys, rašant 
Lietuvos istoriją nuo krikš
to datos: ne nuo slavų, bet 
tik rusų įtakos mus tas įvy
kis nukreipė, mus žalingai 
ir lemtingai sujungdamas 
su lenkais, kurie .. . taip 
pat yra slavai. Lenkinimo 
įtakos per bažnyčias, vys
kupijas ir seminarijas nie
kas negali paneigti. Pakan
ka vien pasiskaityti mūsų 
didžiųjų dvasiškių pereito 
šimtmečio biografijas (Ba
ranausko, Strazdo-Strazde- 
lio ir kitų), ar, panagrinė
jus archyvinę medžiagą pa
matyti, kad po krikšto Lie
tuvoje, atnešto lenkiškai 
kalbančių kunigų ir misijo- 
nierių, pirmuosius lietuvius 
kunigus buvo pradėta mo
kyti po 1595 metų (virš 
dviejų šimtų metų po krikš
to) ,o lietuvių kalba buvo 
vadinama ”mowa pogans- 
ka” (pagonių kalba)... To
kie faktai graudžiai nutei
kia lietuvį patriotą skaitant 
sutartį, kurią pasirašė Jo
gaila krikšto sąlygoms ap
tarti, mūsų žemes amžiams 
sujungiant su Lenkija; nau
jai pakrikštytieji, jų tarpe 
ir DLK Vytautas buvo pri
versti, kaip Lenkijos pilie
čiai, prisiekti ištikimybę 
Lenkijai, jos karaliui ir ka
ralienei . .. Tai kokią istori
ją skaitysime dabar? Ar 
tie faktai nebus paminėti, 
įskaitant ir kunigų semina
rijose intensyvų lietuvių 
klierikų lenkinimą iki pat 
nepriklausomybės paskelbi
mo dienų?

Nevertėtų atsigręžti at
gal į mums nieko pozity
vaus neprimenančius fak
tus, bet galima būtų rašyti 
paskutiniųjų dešimtmečių 
Lietuvos Katalikų Bažny
čios istoriją, kurioje jau la
bai ryškiai atsispindi jos 
nuopelnai ir kovos už žmo
gaus teises. Lenkų apašta
lavimo istoriją turėtume ig
noruoti, nes joks save ger
biantis istorikas negalės iš
kreipti istorinės tiesos, o 
tiesa tepasitarnaus lenkų 
nuopelnams iškelti ir juos 
dar tampriau suplakti su 
mumis pasaulio akyse, ku
ris vis dar dažnai mus pri
skiria slavų tautų grupei. 
Šio šimtmečio pradžioje ir 
pereito šimtmečio pabaigo
je į šį kraštą atvykusieji 
imigrantai lietuviai, priver
sti pasinaudoti vertėjais, 
buvo į statistiką įrašomi 
lenkais, nes buvo ... katali
kai.

Gražus sąmoningo tikėji
mo metų šūkis reikalauja 
konkretaus p a a i škinimo. 
Eilinis katalikas, nevartęs 
teologijos mokslų knygų, 
yra įsitikinęs, kad jo tikė
jimas yra tik tada sąmonin
gas, kai pažįstamos tikėji
mo tiesos, jų interpretavi
mo išklausius bažnyčioje, 
yra įgyvendinamos kasdie

niniame gyvenime, nepasi
tenkinant vien pamaldų lan
kymo pareigos atlikimu ir 
piniginės duoklės atidavi
mu. O kas yra kasdieninis 
gyvenimas, jai ne mūsų 
dvasios giliausias rūpestis 
ir skausmas dėl mūsų tau
tos likimo? Sekant dabarti
nį popiežių matome, kokie 
konkretūs yra jo pamoks
lai. Jis kalba apie dienos 
akt ualijas, negrinėdamas 
socialines, politines ir mo
ralines problemas katalikiš
kos moralės šviesoje. Jo 
kalbose atsispindi kaip tik 
kasdieninis kyvenimas ir 
jis visuotinus moralės prin
cipus, pritaiko kiekvienai 
tautai ar jo lankomos vals
tybės gyventojams. Jis lei
džia klausytojui pajusti, 
kad supranta ispanų, mek
sikiečių, amerikiečių, Pietų 
Amerikos specifines gyven
tojų problemas, aiškiai įro
dydamas pagarbą įgimtiems 
tautiniams ir etniniams 
skirtumams. Todėl ir mums 
būtų svarbu iš mūsų dva
sišku ir teologų įsisąmonin
ti, kas yra LIETUVIŠKA 
KATALIKYBĖ, nesusieta 
su jokią kita tauta ar vals
tybe. čia būtų puikus už
davinys surasti kvalifikuo
tą autorių, kurie surinktų 
ir aprašytų mūsų krikščio
niškų apeigų charakterin
gus elementus, mus išski
riančius iš kitų tautų kata
likų. Jei paviršutiniškai dar 
iš Lietuvos prisimename 
kai kuriuos tautinius Kalė
dų, Kūčių ir Velykų papro
čius, tai turime dar didelius 
Vėlinių, Gavėnios, Adven
to ir kitų religinių švenčių 
papročių turtus. Jie byloja 
apie mūsų kultūros savitą 
senovę, tuos papročius ir 
tradicijas modifikavus, pri
taikant katalikiškoms šven
tėms ir apeigoms. Tik prisi
minkime taip populiarias 
Lietuvos Jonines: tai’ Šven
to Jono pagerbimas, bet 
laužai, šokiams per ugnį, 
vainikų nuleidimas į van
denį yra jau išlikę nuo se
novės pagonių laikų.

Po Ekumeninės Tarybos
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nutarimų paskelbimo, už
draudus lotyniškas Mišias, 
visos tautos skubiai vertė 
maldas į savo gimtąją kal
bą ieškojo momentų sa
vo tautiniams elementams 
įvesti, Mišias ”sutautinti”. 
Specialiu pakvietimu man 
teko malonumas dalyvauti 
indų ir kiniečių tautinėse 
pamaldose. Koks buvo eg
zotiškas, skirtingas, patrio
tiškas Mišių fonas, prade
dant giesmėmis, kunigų 
drabužiais, baigiant patar
nautojų tautiniais kostiu
mais ir ženklais, tautiniais 
instrumentais, rytietiška 
muzika .. . Katalikų Bažny
čios tiesų ir ritualo visuoti
numas vyko ryškiuose tau
tiniuose rėmuose. Tai nebu
vo vien katalikai, bet indai- 
katalikai ir kiniečiai-katali- 
kai, visiškai nepanašūs į ki
tų tautų katalikus.

Sąmoningas tikėjimas 
privalo įsilieti į mūsų kas
dieninį gyvenimą per savo 
kalbą, moralinį nusiteikimą, 
kuriame ne paskutinėje vie
toje turi būti pabrėžiamas 
tautinio įsipareigojimo ele
mentas ir smerkiamas to 
įsipareigojimo negerbimas. 

Skaitau pernai iš Lietu
vos gautą eilėraštį, kuria
me rašoma, kad mums Lie
tuva ”brangi su pagonybės 
mitais ir baudžiavos kruvi
nu lažu”, su katedromis ir 
Perkūno namais, su šilavos 
ir Aušros Vartų Stebuklin
gąją Dievo Motina ir Ge
dimino (ne krikščionio) ge
ležiniu vilku. Ne, mes ne- 
begrįšime prie Perkūno gar
binimo, bet negalime pa
neigti, kad ir tada buvome 
lietuviai. Esame giliai ti
kinti tauta, nors be kar
dinolo, ir be tikro lietuvių 
šventojo, bet, jei neatmesi
me savo šaknų, gal ateis 
diena, kad ir mes galėsime 
didžiuotis savita, lietuviška 
krikščionybe, šis jubiliejus 
turi tą galią ir progą tai 
įvykdyti.

Skaitykit ir platinkit 
D I R V Ą

s

rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 26 d.
$1,685.00

gruodžio 20 d. iki sausio 3 d; 1987
$1,471.00
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SLA 100 metu...
C

(Atkelta iš 1 psl.) 
šlamėkų visur ujamas, ati
dų ria u Amerikoje”. Sėdęs 
į laivą 1884 m. gegužės 28 
d., Į New Yorką atplaukė 
birželio 16 d., ir čia pradėjo 
antrą ir patį vaisingiausią 
savo gyvenimo tarpsnį. 
Amerikoje jis redagavo ir 
leido 6 laikraščius, parašė ir 
išleido daug knygų, pasira
šydamas 45 slapyvardžiais, 
pasakęs šimtus ugningų, 
patriotiškų kalbų. 75-tųjų 
gimimo metinių minėjime 
Kauno Valstybės teatre, jis 
savo kalboje pabrėžė: „Kal
bų pasakęs (ypačiai Ame
rikoje) ir straipsnių bei 
knygelių parašęs esmi daug. 
Man nerūpėjo originalumas, 
o tik rūpėjo propaganda — 
aš visuomet jaučiausi esąs 
agitatorius į geresnę lietu
vių tautos ateitį... Prie 
klaidų prisipažįstu. Gaila, 
kad nebegaliu savo visų 
raštų perredaguoti”. Savo 
autobiografijoje jis rašo: 
”. .. Na, ir aš rašiau daug, 
ne literato vardui įsigyti, 
bet kad mano raštų skaity
tojai labiau pamylėtų tė
vynę, pažintų savo tautos 
praeitį, ir išvengtų nemalo
nių klaidų besiirdami į ne
žinomą ateitį. Ar man tai 
pavyko, ne man nuspręsti, 
bet ainiams ir tautiečiams. 
Ką aš sugebėjau savo aud
ringame gyvenime padary
ti, tai aš padariau. Būda
mas ilgą laiką pats vargo 
pele, vis taip šokau, kaip 
mokėjau ir galėjau — ne 
sau naudos trokšdamas.

Kad daug kur klaidų pada
riau, prisipažįstu ir atgai
lauju. Betgi katras apašta
las ar pranašas bus klaidų 
išvengęs ? O lietuvybės 
apaštalu aš tikrai jaučiausi 
beesąs Amerikoje ir tas 
jausmas man jėgos ir kan
trybės teikė”.

Aušrininkas Jonas Šliū
pas buvo tikra to žodžio 
prasme dvasios milžinas, 
taip pat paveldėjęs stiprias 
fizines jėgas, išlaikydamas 
trėmimus, bėgimus, badavi
mus, sunkias gyvenimo są
lygas. Ir visa tai jis darė, 
aukojosi mylėdamas savo 
tėvynę Lietuvą. Jis laik- 
raštininkas-redaktorius, ra
šytojas, mokytojas, gydy
tojas, diplomatas, ekono
mistas — pramonės bei pre
kybos įstaigų organizato
rius, vedėjas, dirbo, kur 
jautėsi esąs reikalingas, ar 
kviečiamas prisidėti savo 
gabumais, sumanumu, ne
palaužiama energija. Kai 
skaitai aušrininko dr. Jono 
Šliūpo biografiją: „Jo raštai 
ir tautinė veikla”, kruopš
čiai ir išsamiai paruoštą dr. 
Juozo Jakšto, mūsų žymaus 
istoriko, perskaitai jo 
„Rinktinius raštus”, išleis
tus Lietuvoje, stebies jo ge- 
niališkumu, heroiškumu,

Tik atvykęs į New Yor- 
ką, Jonas Šliūpas ėmė leisti 
laikraštį, įsijungė į lietuvių 
visuomeninį darbą, organi
zavo parapijas. Vienas iš 
didžiųjų jo uždavinių buvo 
atskirti lietuvius nuo len
kų, kurie kaip įmanydami 
skriaudė ir išnaudojo mūsų 
žmones, ir sujungti veiku
sias tėvynainiu organizaci

jas į bendrą susivienijimą. 
Pradžioje to jis siekė per 
įsteigtą jo Lietuvos Mylėto
jų draugiją ir jo leidžiamą 
bei redaguojamą „Lietuviš
ką Balsą”. Bet apie didįjį 
„Visų Lietuvininkų Susi
vienijimą” ir vienybės ke
lią pirmą kartą išsamiai bu
vo pasitarta susirinkime 
1886 m. vasario 20 d. Arti
mas Jono Šliūpo bendradar
bis Pijus Paseckas kalbėjo: 
„Kožnam darant storonę 
dėl išlaikymo „Lietuviško 
Balso”, Balsas sutrauks vi
sus lietuvininkus į daiktą, 
mes įstengsime bažnyčias, 
namus pastatyti, o ir pada
rysime vienybę visos Lietu
vos Amerikoje”. Po dviejų 
mėnesių, balandyje, Lietu
vos Mylėtojų draugijos su
sirinkime vėl buvo svarsty
tas susivienijimo reikalas 
ir nutarta „Susivienijimo 
visų lietuvininkų Ameriko
je” pirmąjį seimą surengti 
Šenandoahe 1886 m. rug- 
piūčio 15 d.

Taip gimė Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje. Mažy
tis, gležnus kūdikėlis, gry
nakraujis lietuvis, su didžia 
misija ateityje sujungti vi
sus lietuvius. Iš jo darbų 
metrikų matome, kad kūdi
kio tėvu ir krikštatėviu bu
vo Jonas Šliūpas.

Šiandien šis kūdikis iš
augęs į šimtmetį milžiną. 
Jis lyg Mozė išvedė Ameri
kos lietuvius iš XIX šimt
mečio lenkų vergijos, iškėlė 
lietuvių tautinę garbę. Jis 
įkūrė Amerikos lietuvių 
respubliką. Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje šimto 
metų kelyje atliko labai 

daug darbų Lietuvai ir lie
tuvių tautai, paaukojo šim
tus tūkstančių dolerių. Jis 
turėjo apie 15 įvairių fon
dų, skyrė narių šalpai, stu
dentų stipendijoms, kultū
riniams reikalams. Per 
100,000 narių perėjo orga
nizacijos eiles, turėjo apie 
400 kuopų, 20,000 narių. 
Jai priklausė ir priklauso 
įvairių pažiūrų, įsitikinimų, 
religijų lietuviai. Narių 
tarpusavio santykiuose žo
dis brolis ir sesuo plaukia 
ne iš organizacijos rašyti
nių įstatų, bet jie gyvi vi
diniuose jausmuose.

Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje šimtmečio žiburį 
uždegs, ilgiausiai šiose pa
reigose tebesąs per 30 me
tų, dabartinis prezidentas 
Povilas Dargi s.

Atvykęs į Ameriką 1926 
m. ir apsigyvenęs Pittsbur- 
ghe, tęsė Lietuvos univer
sitete pradėtas teisės studi
jas, aktyviai įsijungė į vi
suomeninį gyvenimą. Įstei

REMKIME TAUTOS FONDĄ 
nes tik nuo mūsų priklauso kiek esame pajėgūs 
ginti ok. Lietuvos bylą laisvajame pasaulyje.

Neužmirškime LIETUVOS LAISVĖS IŽDO 
pagerbdami savo artimųjų atmintį ar tvarkydami 
savo palikimų reikalus.

Jūsų auka TAUTOS FONDUI paremia ELTA 
biuletenių leidimą 6 kalbomis ir padedą skleisti 
informaciją apie tikrą padėtį ok. Lietuvoje.

Visos aukos atleidžiamos nuo federalinių 
mokesčių

TAUTOS FONDAS 
LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION, INC. 

P. O. Box 21073
Woodhaven, N. Y. 11421

gė lituanistinę mokyklą ir 
mokytojavo, bendradarbia
vo spaudoje. Jo pradėta ra
dijo programa, vedama su 
žmona muzike Gertrūda, vi
sų jo plačiašakių darbų tal
kininke bei rėmėja, mini 
53 metų sukaktį, ši radijo 
programa, girdima 4 valsti
jose, lietuvių radijo progra
mų konkurse pirmoji lai
mėjo kun. Prunskio premi
ją. Lietuvių žurnalistų Są
junga, už jo šakotą visuo
meninę bei politinę veiklą, 
atliktus darbus Lietuvai ir 
lietuvių tautai, vertindami 
kaip radijo žurnalistą ir 
laikraštininką, išrinko gar
bės nariu.

Džiaugdamies -Susivieni 
jimo šimtmečio švente, di
džiuodamies jo atliktais 
darbais, užsimojimais ko
voje dėl Lietuvos laisvės, 
remkime šią organizaciją 
kelyje į antrąjį šimtmetį. 
SLA yra gražiausia ir pras
mingiausia dovana lietuvių 
ateinančioms kartoms.

Nuo Tamošaičio iki Tūbelienės... (12)

Prestono paskalos
Apie Nepriklausomos Lietuvos asmenybes

51. Tamošaitis, profesorius, Izidorius. Gi
mė 1889 Antkalniškių km., Raseinių apskr. 
Mokėsi Raseinių progimnazijoje, Telšių (? — 
V. M.) seminarijoje, Petrapilio dvasinėje aka
demijoje ir vėliau Friburgo universitete, kurį 
baigė 1920 m. Dėstė filosofiją kunigų semina
rijoje ir vėliau Kauno universitete.

Kaip Tautininkų (Nationalist party) na
rys jis aktyviai veikė politikoje ir valstybi
niam žurnalizme — ypatingai tuojau po 1926 
metų perversmo. Kaip kunigas Mironas, jis 
kurį laiką buvo laikomas prezidento patarėju. 
Dėl nežinomų priežasčių jis neteko ponios Sme
tonienės malonės (fell... into bad graces of 
Mme Smetona), ko pasėkoje jo įtaka preziden
tūroje sumažėjo. 1930 buvo išrinktas žurnalis
tų sąjungos pirmininku. Jis taip pat yra ita- 
lų-lietuvių kultūros draugijos pirmininkas ir 
aiškiai pro-fašistas.

Jis yra labai inteligentiškas, ambicingas, 
gabus ir savim pasitikįs.

52. Tillmanns, Dr. Kurt. Gimė maždaug 
prieš 55 metus Rheino krašte ir jaunystėje 
emigravo į Kauną, kur priėmė Rusijos pilie
tybę.

Dr. Tillmanns prieš karą buvo savininkas 
didžiausio sraigtų madienei (wooden screw) 
fabriko visoje Rusijoje ir varė didelį biznį. Jis 
ir šiuo metu yra vienas turtingiausių žmonių 
Pabaltyje, būdamas banko ir kitų įmonių dali

ninkas ir didelės nekilnojamos nuosavybės Kau
ne savininkas.

Jis ir jo žavinga šeima Kaune vadinami 
'vietiniais Rothschildais’. Jie labai vaišingi ir 
populiarūs diplomatinio korpo narių tarpe. Jie 
kalba visomis Europos kalbomis.

1929 m. dr. Tillmanns priėmė Olandijos 
generalinio konsulo Kaune pareigas.

53. Todleben, grafas Nicolas. Grafas Tod- 
lebenas, Sevastopolio gynėjo Krimo kare sūnus, 
gali būti laikomas antru svarbiausiu prieška
rinės Rusijos aristokratijos atstovu Lietuvoje. 
Priešingai kunigaikščiui Vasilčikovui (Vassilt- 
chikoff), kurio asmens žinios skelbiamos že
miau, jis ramiai gyvena jam likusiam mažame 
savo dvaro plote, išsiverčia iš mažų pajamų, 
ir retai kada skundžiasi savo likimu, kaip kad 
daro daugumas baltųjų rusų, ir yra visų ger
biamas.

Grafienė Todleben yra tikra ”la grande 
dame de L’ancien regime”. Nepaisant retkar
čiais išgirstamų pareiškimų apie "vagis lietu
vius”, ji laikosi kilniai ir mandagiai. Pasako
jama, kad pirmomis Lietuvos nepriklausomy
bės dienomis ji įsakiusi botagu išvaryti vieną 
ministerį už peržengimą jos nuosavybės ribų, 
kori po to buvo konfiskuota.

Diplomatinio korpo nariai, o ypač britų 
pasiuntinybės, dažnai lanksi jų sodyboje, kuri, 
nepaprastai švariai išlaikoma, yra viena iš

nedaugelių Lietuvos sodžiaus namų, kur ne
trukdo musės ... ir blusos.

54. Tonkūnas, Juozas, švietimo ministeris. 
Gimė 1894 m. kovo 31 d. 1918 m. gegužės mėn. 
baigė Petrovsko-Razumovskio žemės Ūkio Aka
demiją Maskvoje. Grįžęs į Lietuvą 1918 m. jis 
dalyvavo kovose su bolševikais. 1919 m. buvo 
paskirtas žemės Ūkio Inspektorium. 1921 m. — 
žemės reformos komisijos pirmininku. 1924 m. 
buvo paskirtas žemės ūkio Akademijos Dot
nuvoje dėstytoju, 1927 m. — profesorium, 1928 
m. rektorium. 1934 m. Respublikos prezidento 
buvo paskirtas švietimo ministeriu, iš kurios 
vietos buvo priverstas atsistatydinti laike 1939 
m. kovo mėn. vyriausybės krizės. Po to jis buvo 
paskirtas Dotnuvos žemės Ūkio Akademijos 
galva.

Paskelbė eilę darbų iš savo profesijos.
Tonkūnas yra prezidento krikšto sūnus ir 

prezidentas jam yra Dievo dovana.
55. Tūbelis, Jadvyga, žmona buvusio mi- 

nisterio pirmininko (1929-38). Gimė Gaveno- 
nių dvare. Biržų apskr. 1909 m. paliko gimna
ziją Vilniuje ir 1915 m. baigė Bestuševo kur
sus Petrapilyje. 1917 m. išlaikė Petrapilio uni
versiteto valstybinius egzaminus. 1918 m. ište
kėjo už Juozo Tūbelio.

1920-25 m. m. dirbo žurnalistikoje ir trum
pą laiką buvo Užs. Reik. Min. Informacijos 
Biuro vedėja.

Viena iš Lietuvos inteligentiškiausių mo
terų, M-me Tūbelis yra trim-keturiais metais 
jaunesnė už savo seserį prezidentienę, gražiau 
atrodanti ir inteligentiškesnė. Ji gali būti va
dinama Lietuvos valstybininke (female states- 
man of Lithuania), nes turėjo nepaprastai di
delę įtaką į savo vyrą ir kartais net į patį 
prezidentą. Ji yra drąsi ir patriotė, nors aro
gantiška ir šiek tiek intriguojanti. Ji kalba 
keturiomis ar penkiomis kalbomis, bet visiškai 
nemoka angliškai ir nieko nežino apie Angliją.

(Bus daugiau)
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Nuomonės ir pastabos

Radiacija, pavojai ir panika

Žmogus, bekovodams su 
gamta ir jos stichijomis, vi
suomet susidurdavo su di
deliais pavojais. Visas žmo
nijos progreso kelias buvo 
lydimas pavojų ir aukų. Pri
mityvus žmogus nemokėjo 
ugnies užsidegti, tad graikų 
mitologijoje yra gražus pa
sakojimas apie tai, kaip Pro
metėjus ugnį iš dangaus pa
vogė, kaip už tai jis buvo 
prie uolos prikaltas ir erelis 
jam draskydavo kepenis. Ug 
nies panaudojimas buvo di
delis šuolis pirmyn, bet už 
tai Prometėjus turėjo dide
lėmis kančiomis apmokėti. 
Žmonija, smalsumo ir gob
šumo vedina, primityviais 
laiveliais raižė jūras, kurios 
buvo pilnos siaubūnų. Taip 
Dat graikų pasakojimuose 
minima Medūza, kuri savo 
žvilgsniu jūreivius į akmenis 
paversdavo. Buvo Schylė ir 
Charibdė, buvo vienaakiai 
Kiklopai ir kiti pavojai, ta
čiau tie pavojai žmonijos ne
atbaidė. Žmonija tyrė savo 
aplinką.

Kol žmonija tesinaudojo 
tik gyvulių, vėjo ar vandens 
energija, tol ji buvo harmo
nijoje su gamta. Būdama 
harmonijoje su gamta, ji ne
prieštaravo gamtos dėsniam 
tad ir gamtos nelaimių su
kelti negalėjo. Kai žmogus 
pradėjo tirti gamtos paslap
tis ir jas sau pajungti, tuojau 
atsirado tokių, kurie pradėjo 
Dievo pirštu grasinti. Į viso
kią technikos pažangą buvo 
labai nepalankiai žiūrima. 
Anglijoje pastačius pirmąjį 
geležinkelį, ūkininkai garve
žius apmėtydavo akmenimis 
Tokios ‘velnio mašinos’ nie
ko gero nežadančios: karvės 
pieno nebeduosiančios ir 
vištos kiaušinių nebedėsian
čios.

Taip pat labai nepalankiai 
buvo sutikti pirmieji auto
mobiliai. Vokietijoje, pasi
rodžius pirmiesiems auto
mobiliams, buvo išleisti pot
varkiai, kad automobiliui va
žiuojant gatve prieš jį turi 
eiti žmogus su skambalu ir 
garsiai skambinti. Su laiku 
tas potvarkis buvo pakeistas 
automobilistų naudai ta pras 
me, kad priekyje galėjo joti 
raitelis ir trimituoti... Reiš
kia, automobiliams buvo 
leista greičiau važiuoti. Pa
našių pavyzdžių galima jau
čio odas prirašyti.

Lietuva, nors ir nebūda
ma technikos šalis, įvairias 
naujoves taip pat šnairuojan 
čiai priimdavo. Kaimams 
skirstantis į viensėdžius, 
bent Biržų krašte, pažanges
ni ūkininkai statėsi perkūn
sargius. Ir pasitaikė, kad 
1928 metų vasara buvo lie
tinga, javai stirtose sudygo. 
Be didelio ieškojimo ir aiški
nimo kaltininkas buvo labai 
aiškus. Visi pirštais į per
kūnsargius rodė!

Trumpai peržvelgę, kaip 
praeityje buvo priimtos tech 
niškos naujenybės, galime 
suprasti, kodėl ir atominė 
evergija turi daugelį priešų. 
Pirmiausiai, atominė energi
ja į pasaulį atėjo bombos pa
vidale ir tai įstrigo į žmonių 
pasąmonę. Ir daugelis net 
negali atsieti atominių jėgai
nių nuo atominės bombos.

Neinant į techniškas de
tales, reikia nurodyti, kad 
uranijus, naudojamas reak
toriuose, nėra tos pačios ko
kybės kaip naudojamas bom 
bose. Bombose naudojamas 
uranijus yra daug didesnės 
koncentracijos (enriched). 
Taip pat reikia žinoti, kad 
atominės jėgainės, iki Čer
nobylio nelaimės, veikė be
veik 28 metus be žymesnių 
nelaimių. Man teko dalyvau 
ti Dresdeno jėgainėje, prie 
Morris, I.L., 1957 m. palei
džiant pirmąjį Amerikos ko
mercinį atominį reaktorių. 
Pirmutis pasaulyje atominis 
reaktorius elektros gamybai 
paleistas 1954 metais Sovie
tų Sąjungoje. Atominei ener 
gijai plintant, pradėjo augti 
prieš ją ir opozicija, kuri ne
proporcingai išaugo Ameri
koje. Čia galime įžiūrėti ir 
komunistų pirštus, kad su
laikytų progresą.

Kad per didelė radiacija 
yra pavojinga, netenka dėl 
to daug kalbėti. Tačiau nėra 
labai aišku, kur prasideda ta 
perdidelė radiacija. Kas jos 
labai bijo - neturėtų gyventi 
mūriniame name, reikėtų 
vengti kalnų, neskristi lėktų 
vais, tikrinant sveikatą ne
naudoti ‘X ray’ (užtektų dak
taro pamaigymo), apseiti na
muose be spalvotos televi
zijos bei ‘micro wave oven’ 
(kai kurie modeliai turėjo 
aukštą radiaciją). Taip pat 
gyvenantieji Denvėr, Co. 
turėtų kraustytis iš ten, ka
dangi radiacija trigubai aukš 
tesnė, į Clevelandą ar Chica- 
gą. Atsiprašau, apie Chica- 
gą yra didžiausia pasaulyje 
atominių jėgianių koncentra 
cija, bet dėl to nenumatome 
iš Chicagos evakuotis. Prie
šingai, netoli Chicagos, ar
čiau atominių jėgainių, yra 
numatoma steigti Pasaulio 
lietuvių centrą. Ir ne tik 
centrą steigti, bet ir Fondo 
pinigus į ten perkelti.

Galima būtų daug prirašy
ti ir daug popieriaus suga
dinti. Prieš mane rašiusieji 
jau taip padarė. Po Cernoby 
lio nelaimės mūšų spaudoje 
pasipylė įvairių autoritetų 
rašiniai. Vieni bent bandė šį 
tą pasiskaityti, o kiti tiesiog 
virtuvėje rasinius rašė. Di
delės naudos iš to nebuvo, 
tik sukėlė paniką tiems, ku
rie turi artimuosius Lietuvo
je. O padėti jiems beveik 
niekuo negalime. Rašant to
kiais klausimais, kur galima 
paniką sukelti, reikia šį bei

Juozas Žygas

tą žinoti. Labai neatsakin
gas veiksmas yra kelti pani
ką. Neminėdamas nei raši
nių, nei autorių, tik prabė
gomis apžvelgsiu keletą fak
tų, apie kuriuos rašiusieji 
neturėjo didelio supratimo.

Pirmiausiai, rašant apie 
Ignalinos atominę jėgainę, 
buvo rašoma, kad jau pasiro
dė planavimo ir statybos de
fektai, ir kad jėgainė keletą 
sykių jau buvo sustabdyta. 
Jeigu tik keletą sykių tebu
vo sustabdyta, tai jau blo
gai!

Kiekviena jėgainė, kiek aš 
žinau, buvo sustabdyta gal 
šimtą sykių. Pabaigus jėgai
nės statybą, praeina bent 
trejetas metų (paskutiniu 
metu net penketas metų), 
kol ji pilnai paleidžiama į 
apyvartą. Pradedant atomi
nę erą buvo kalbama ir rašo
ma, kad energija bus tiek 
pigi, kad nebebus nei elek
tros skaitliukų. Išėjo prie
šingai: energija pradėjo 
brangti. Vidutinės jėgainės 
statyba kainuoja 3-5 bilijo
nus dolerių, nuo planavimo 
pradžios iki užbaigimo trun
ka apie 12 metų.

Pabaigus statybą ir viską 
sumontavus, prasideda įvai
rių defektų pašalinimas - ‘nu 
vabalinimas’. Kadangi nėra 
dviejų visai panašių jėgainių 
tad ‘nuvabalinimas’ ilgai 
trunka, o pobaigus tai dar 
praeina metai ar dveji, kol 
gaunamas operacinis leidi
mas. Gauti tą leidimą nėra 
taip lengva - reikia nugalėti 
Atominės energijos komisi
jos, valstijos ir ‘county’ biu
rokratiją. Priedo dar tenka 
kovoti su ‘pėaceninkais’, ‘en- 
vironmentalistais’, PTA ir 
panašiomis organizacijomis.

Tame pačiame rašinyje 
buvo paminėta, kad Ignali
nos jėgainė neturi uždaros 
‘hidro sistemos’, o panaudo
tas vanduo paleidžiamas į at
virus ežerus, iš kur patenka 
į Dauguvos upyną. Čia turiu 
nurodyti to straipsnio auto
riui, kad gal nėra jėgainės, 
kuri turėtų uždarą ‘hidro 
sistemą’. Vėsinimo ežerai 
(Dresdeno atveju 2400 dirb
tinis ežeras), arba vėsinimo 
bokštai, tėra numušimui van 
dens temperatūros. Kai pa
naudoto vandens temperatū 
ra numušama iki 7° F virš 
atvirų vandenų temperatū
ros, tuomet ir paleidžiamas į 
atvirus vandenis (tas van
duo nėra radioaktyvus). Tai 
gi, visų vidurio vakarų jėgai
nių vanduo patenka į Missisi 
pi arba Michigano vandenis.

Dar didesnę paniką galėjo 
sukelti rašinys, kur buvo ra
šoma, kad Ignalinoje paleis
tas pusiau užbaigtas reakto
rius, o kai bus užbaigtas - tai 
bus didžiausias reaktorius 
pasaulyje. Tokio dalyko net 
rusai nežino, kad būtų gali
ma paleisti pusiau užbaigtą 

reaktorių. Taip pat reakto
rius nėra armonika, kad bū
tų galima jį ištempti ir padi
dinti. Čia jau visiškas nesu- 
susigaudymas technologijo
je.

Pakalbėjus apie klaidin
gas žinias ir panikos skleidi
mą, reikia kalbėti ir apie pa
tį radijacijos pavojų. Radia
cijos pavojus yra realus, ta
čiau nereikia mestis į paniką 
Lietuvos rytiniai pakraščiai 
yra apie 300 mylių nuo spro
gimo vietos, tad jau yra pu
sėtinai gera distancija. Pa
gal televizijoje ir spaudoje 
rodytus žemėlapius ir sche
mas, bent pirmomis dieno
mis oro srovės ėjo į rytus 
nuo Lietuvos ir, nepriėję 
Maskvos, suko į vakarus. 
Tad Lietuva galėjo ir išveng 
ti pačios stipriausios radija
cijos. Su kiekviena praeinan 
čia diena radijacijos pavojus 
mažėja.

Jeigu spaudoje ar per ži
nias pranešama, kad radia
cija dešimteriopai padidėju
si, tai dar nereikia mestis į 
paniką ar vaikščioti su dujo
kaukėmis. Indijoje vienoje 
vietovėje radijacija 30 kartų 
didesnė negu mūsų aplinko
je, žmonės gyvena, vaikai 
gimsta ir blogų pasėkų ne
pastebėta.

Aš radijaciją esu patyręs 
ant savo kailio. Per neapsi
žiūrėjimą ir per kažkieno 
apsileidimą, 15 minučių bė
gyje teko gauti O.6 R (Roent- 
gen), o atominių jėgainių per
sonalui viso amžiaus leidžia
ma riba yra 50 R. Teko daž
nai gauti ir mažesnėmis do
zėmis. Tai buvo prieš 15 me
tų ir nieko blogo dar neatsi
tiko. Tai rašau tik dėl to, 
kad spaudoje pasirodė daug 
rašinių, kurių autoriai net 
nepasiskaitę technologinės 
spaudos. O žmonės, juos pa

‘Arpber Į-fdidays”

1986 M. EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

Liepos 16
Liepos 21

Rugpiūčio 14 — 1555.00 

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.

393 West 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.

PRIVES ARE BASKU ON DOUBLE OCCUPANCY AND ARE SUBJECT 
TO CHANCF5. RECISTERED TRAVEL AGENT #TA 0324

siskaitę, pasiduoda nepama
tuotai panikai!

Teko pasikalbėti su žmo
nėmis, kurie šiuo metu lan
kėsi Lietuvoje. Tai ir Lie
tuva gavo didelį kiekį radija
cijos kritulių, bet tie kritu
liai nėra radioaktyvių dulkių 
formoje, o nauju slavų ant
plūdžiu. Sakoma, kad į Vil
nių atvežta tūkstančiai iš
keldintųjų iš Kijevo apylin
kių. Jie pablogina ir taip jau 
sunkų butų klausimą, o be 
to, šie ‘krituliai’ bus ilgalai
kiai. Nuo jų bus daug sun
kiau apsivalyti, negu nuo ra 
dioaktyvių nuosėdų. Apie šį 
radijacijos pavojų dar nie
kas mūsų spaudoje klausimo 
nekėlė.

ROCHESTER
ŠOKIŲ IR DAINŲ 

VAKARAS
Rochesterio Lazdyno šo

kėjai ir Toronto Volungės 
choro dainininkai, bendro
mis jėgomis birželio 28 d. 
8 vai. vak. ruošia sutartinį 
koncertą Nazareth Collegi- 
jos Arts Center salėje, Ro- 
chester, N. Y.

Lazdynui vadovauja Jad
vyga Reginienė, o Volungei 
— Dalia Viskantiene.

STAFF NURSING POSITIONS
Coldvvater Regionai Center is a new 
300-bed psychiatric facility of Mi- 
chigan Department of Mental Health. 
Beautiful community, Southern M>., 
surrounded by lakęs offering unlimit- 
ed recreational opportunities. Com- 
petitive, exeptional benefit package. 
Contact: Ina Whitney, Personnel
Director, Coldwater Regionai Mental 
Health Center, 620 Marshall. Cold
vvater, Mich. 49036. 517-279-9551.
EOE (22-28)

$60.00 PER HUNDRED 
PAID for remailing letters 
from home! Send self-ad- 
ressed, stamped envelope 
for information / applica- 
tion. Associates, Box 95-B, 
Roselle, N. J. 07203.

— 1731.00 Rugsėjo 2 —1885.00
— 1348.00 Rugsėjo 17 —1421.00

Spalio 1 —1538.00
Gruodžio 26 —1476.00
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Amerikos Lietuvių Tautinės Sgjungos 

Devynioliktasis Seimas
(3) ffūta Klevą Vidžiūnienė

Nutarimų komisijos pra
nešimas toliau buvo tęsia
mas pirmininkaujančio An
tano Mažeikos, dėkojant 
Sąjungos pirm. L. Kriauče- 
liūnui, valdybos nariams ir 
sąjungos paskirtiems atsto
vams Lietuvių Tautinėje 
Sąjungoje, Amerikos Lietu
vių Taryboje ir kitose in
stitucijose už tinkamą ir 
sąžiningą pareigų atlikimą. 
Seimas sveikina Dirvos ir
Naujosios Vilties redakto
rius, spaudos bendradar
bius, Vilties draugijos val
dybą ir Naujosios Vilties 
leidėjus už darbą ir pasi
šventimą tautinei spaudai. 
Nuoširdžiai dėkoja visiems 
gausiems Dirvos 70-ties me
tų jubiliejinio Dirvos va
jaus darbuotojams ir au
kotojams. Seimas reiškia 
padėką visiems jį sveikinu
siems, Vytautui Meškaus
kui ir inž. Jonui Jurkūnui 
už gilios tautinės minties 
paskaitas, seimo rengimo 
komitetui, ALT S-gos Los 
Angeles skyriui už gerai 
atliktą darbą.

Buvo padaryta ir keletas 
papildomų pareiškimų:

Seimas sielojasi vis dar

M. Marcinkienė su daug pasidarbavusiais ruošiant ALT 
S-gos seimą Rūta Šakiene, Julija ir Jonu Petroniais.

K. Pociaus nuotr.

ALT S-gos Seimo bankete linksmai nusiteikęs Aleksas Laikunas, Jūratė Koklienė, Vy
tautas ir Dalia Burokai, Vincas Juodvalkis, Kazimiera Laikūnienė ir Jane Peterienė.

K. Pociaus nuotr.

tebesitęsiančiu blogiu tarp- 
organizaciniame santykiavi
me ir kviečia visas išeivi
jos organizacijas siekti dar
nos. Tautinė Sąjunga pasi
sako už didesnį jaunimo 
įjungimą į išeivijos kultū
rinę ir politinę veiklą, taip 
pat už finansinę paramą 
jaunimui, studijuojančiam 
socialinius mokslus, tikslu 
užtikrinti kultūrinę ir poli
tinę veiklą rytojui.

Linksmai nusiteikę ALT S-gos seimo dalyviai Rūtos Šakienės sodyboje.

Klausimuose ir sumany
muose Bostono skyrius pa
reiškė turįs problemą in- 
tepretuojant statutą ketu
riuose jo paragrafuose ir 
prašė patikslinti jų inter
pretaciją.

Baigdamas šį Seimą pir
mininkas L. Kriaučeliūnas 
išreiškė padėką Los Ange
les skyriui, pirm. Rūtai Ša
kienei, Jonui Petroniui už 
išskirtinai puikų banketą, 

konsulams A. Simučiui ir V. 
Čekanauskui, dr. Bobeliui, 
kunigams prel. J. Kučingiui 
ir dr. A. Olšauskui, spaudos 
stalui. Kvietė visus daly
vauti ateinančiame Seime ir 
pranešė, kad jau parinkta 
vietovė — Daytona Beach, 
Floridoje.

Seimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Vilties draugijos 
suvažiavimas

Seimui pasibaigus, tuoj 
prasidėjo ir Vilties draugi
jos suvažiavimas. Vilties 
draugijos pirm. dr. Danie
lius Degėsys pasveikino su
sirinkusius, pabrėždamas, 
kad šioje draugijoje narius

Pasibaigus seimui pirm. dr. L. Kriaučeliūnas padėkojo Rū
tai Šakienei už taip gražiai surengtą seimą, o sekr. V. Kerelytė 
Įteikė jai gėlių puokštę. Iš kairės: R. Šakienė, V. Kerelytė ir 
dr. L. Kriaučeliūnas. K. Pociaus nuotr.

K. Pociaus nuotr.

Vilties draugijos naujasis pirm. inž. Kazimieras Pocius.
VI. Gilio nuotr.

Dirvos redaktorius V. Gedgaudas R. Šakienės sodyboje su
sitiko su santamonikiečiais Elena Gedgaudiene ir jos sūnumi, 
dalindamiesi prisiminimais iš Paryžiaus laikų ...

A. Paškonio nuotr.

jungia bendra idėja — lie
tuviškos spaudos tęstinu
mas. Sveikino red. Vytautą 
Gedgaudą, tas pareigas ei
nantį jau 27-tus metus. Tuo 
pačiu pareiškė, kad valdy
bos kadencija baigta ir jie 
atsistatydina, posėdžiui pir
mininkauti kviesdamas inž. 
Antaną Mažeiką, Joną Pet- 
ronį, o sekretoriauti Eleną 
Gedgaudienę.

Antanas Mažeika perskai
tė posėdžio darbotvarkę: 
susirinkimo a t i d arymas, 
prezidiumo sudarymas, ko
misijų rinkimas: registra
cijos, finansų, balsavimo 
skaičiavimas, pereito suva
žiavimo protokolo skaity-

(Nukelta į 10 psl.)
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Naujoji Vilties draugijos valdyba turėjo pirmą neoficialų posėdį Rūtos Šakienės sody
boje, telefonu tardamasi su penktuoju nariu Chicagoje Antanu Juodvalkiu. Iš kairės: vicepirm. 
Aleksas Laikūnas, pirm. Kazimieras Pocius, vicepirm. Mečys Valiukėnas, vicepirm. inž. Jo
nas Jurkūnas ir Dirvos red. Vytautas Gedgaudas. VI. Gilio nuotr.

ALT S-gos Seimas...
(Atkelta iš 9 psl.)

mas, valdybos pranešimas, 
revizijos komisijos aktas, 
valdybos ir revizijos komi- 
siojs rinkimai, einamieji 
reikalai. Registracijos ko- 
misijon pakviesta Nelė 
Mockuvienė. Balsų skaičia
vimo komisijon — Vincas 
Juodvalkis, Irena Bužėnie- 
nė ir Vytautas šeštokas.

Pereito suvažiavimo pro
tokolą skaitė Stefa Gedgau
dienė. Valdybos pirm. dr. 
D. Degėsys savo pranešime 
kalbėjo apie pereito susirin
kimo išskirtinai pabrėžtas 
dvi veiklos sritis: Dirvos 
70-iets metų sukakties mi
nėjimą ir Dirvai paremti 
vajų. Jo pranešimas buvo 
atspausdintas Dirvoje Nr. 
22.

Į naująją Vilties draugi
jos valdybą išrinkti Jonas 
Jurkūnas, Kazimieras Po

Puikiausius kailius
rasite

Chicagoje pas vienintelį lietuvį kailininką
NORMANĄ BURŠTEINĄ

185 N. WABASH AVĖ. CHICAGO, ILL 60601
Tol. krantais (312) 263-5826; (312) 677-8489

cius, Mečys Valiukėnas, 
Aleksas Laikūnas ir Anta
nas Juodvalkis. Kandidatu 
liko Juozas Kapočius. Į re
vizijos komisiją išrinkti: 
dr. Viktoras Stankus, Sta
sys Astrauskas ir Anasta
zija Mackuvienė. Vėliau 
naujai išrinktieji pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: 
pirm. Kazimieras Pocius, 
I-sis vicepirm. Aleksas 
Laikūnas, vicepirmininkai 
Jonas Jurkūnas ir Mečys 
Valiukėnas, sekr. Antanas 
Juodvalkis.

Štai ir pirmadienio rytas, 
poseiminė gegužinė Los An
geles skyriaus pirm. Rūtos 
Šakienės puikioje gyvenvie
tėje tarp žaliujančių kalne
lių, puikių vilų, tarpekliais 
vingiuojančių keliukų. Sei
mo nariai būriavosi besida
lindami įspūdžiais, keden
dami sunkesnius klausimus, 
peržvelgdami ir nueitą ke
lią, ir ateities veiklą, šven
tiškai nusiteikusių svečių 
laukė ir šventiška užkanda, 

gaivinantys dvasią gėrimai, 
draugiški pašnekesiai. Vi
sus stengėsi įamžinti nuo
traukose Kazimieras Po
cius, tad susigrupavome to
kiam įamžinimui ir spaudos 
darbininkai. Klysite many
dami, kad vien ilsėjomės po 
didelio ir aktyvaus seimo. 
Tiek nedaug valandų jau 
bebuvo likę iki išsiskirsty
mo, o tiek klausimų ir pla
nų visiems atstovams dar 
rūpėjo išdiskutuoti! Diena, 
tačiau, ritosi vakarop ir 
prasidėjo atsisveikinimų ri
tualas. Sekantį kartą, po 
dviejų metų užsibrėžtos 
veiklos, juk visi vėl tikėjosi 
susiburti kitose vandenyno 
pusėje, Floridos perle, Day- 
tona Beach vietovėje.

★
Pianistei Birutei Smeto

nienei susirgus ir negalint 
dalyvauti ALT S-gos seimo 
bankete, koncertinę progra
mą atliko pianistė Raimun
da Apeikytė susilaukusi au
dringų aplodismentų. Be to, 
ji akompanavo sol. Janinai 
čekanauskienei.

JAUNIMO
SUVAŽIAVIMAS 
WASHINGTONE

Suvažiavimas įvyks lie
pos 18-20 d. Capitol Holi- 
day Inn, 550 C Street, 
Washington, D. C. 20024. 
Pradžia liepos 18 d. 8 vai. 
Jaunimas kviečiamas gau
singai dalyvauti. Suvažia
vimą, PLJS pirm. Gintarui 
Grušui prašant, kviečia gru
pė jaunimo, kuriai rūpi to
limesnė LJS veikla JAV. 
Tikslas — atnaujinti šią 
veiklą prieš VI PLJ kongre
są Australijoje, čia taip pat 
numatytas naujo statuto 
patvirtinimas ir veiklos pro
jektų parinkimas, nustatant 
vienerių metų darbų planą. 
Dalyviai bus supažindinti 
su būdais, kaip sėkmingiau 
reaguoti į politinius įvykius.

Programoje numatyta in
formacija apie santykių pa
laikymą su savo kongres- 
manu. Nurodymai, kaip kel
ti rūpimą reikalą šio kraš
to spaudoje. Supažindini
mas su tariamiesiems nacių

1986 M. KELIONES Į LIETUVĄ
15- 18 DIENŲ KELIONĖS, 10 DIENŲ LIETUVOJ

15 DIENŲ — LIETUVA IR SUOMIJA
Kelionė 101: Rankdarbių paroda. Spalio 1 - spalio 15 — 

$1,599.
Kelionė 126: Naujų Metų sutikimas. Gruodžio 26 - sausio 9 

—$1,499. Vilniuj 10 dienų, Kaune 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

17 DIENŲ — LIETUVA, LENKIJA IR VOKIETIJA
Kelionė 916: rugsėjo 16 - spalio 3 — $1,699. Traukiniu 

iš Varšuvos j Vilnių, Vilniuj 10 dienų, traukiniu iš 
Vilniaus) Varšuvą* Varšuvoj 2, Frankfurte 1. Luftansa 
iš JFK IR Bostono.

18 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA, SUOMIJA
Kelionė 812: rugpjūčio 12 - rugpjūčio 29 — $2,059. 

Maskvoj 2 dienos, Vilniuj 10, Leningrade 2, Helsinky 2. 
Finnair iš JFK.

10-15 DIENŲ KELIONĖS, 7 DIENOS LIETUVOJE 
10 DIENŲ - LIETUVA IR SUOMIJA

Kelionė 915: rugsėjo 18 - rugsėjo 27 — $1,449. Vilniuj 7 
dienos, Helsinky 1. Finnair iš JFK.

14 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR VENGRIJA
Kelionė 819: rugpjūčio 21 - rugsėjo 3 — $1,669. Maskvoj 

2 dienos, Vilniuj 7, Maskvoj 1, Budapešte 2. Swissair 
iš JFK ir Bostono.

15 DIENŲ — LIETUVA, RUSIJA IR SUOMIJA
Kelionė 929: rugsėjo 29 — spalio 13 — $1,599. Maskvoj 

2 dienos, Vilniuje 7, Leningrade 2, Helsinky 2, Finnair 
Iš JFK.

13 DIENŲ KELIONĖS, 5 DIENOS LIETUVOJE 
13DIENŲ —LIETUVA, RUSIJA. ITALIJA

Kelione 920: rugsėjo 21 - spalio 3 —$1,799. Maskvoj 2 
dienos, Vilniuj 5, Romoj 4, Florencijoj 1. Alitalia iš 
JFK ir Bostono.

Kelionės kainos nustatytos pagal tarifus, veikusius 
1985 gruodžio 1. Kelionių kainos gali keistis, besikei
čiant kelionių lėktuvais kainom. Visiem klijentam bus 
pritaikytos pigiausios oro kelionės.

Dėl brošiūros ir daugiau informacijos kreiptis:

BALTIC TOURS
293 AUBURN ST.

NEVVTON, MA 02166 
(617) 965-8080 arba (617) 969-1190 

BALTIC TOURS tvarko:
giminių Iškvietimo dokumentus 
nuperkam automobilius, kooperatinius butus Ir kitas 
dovanas giminėm Lietuvoje 
tarpininkaujam palikimų sutvarkyme

bendradarbiams keliamomis 
bylomis, prasilenkiant su 
įstatyminiais n u o s tatais 
teismuose. Suvažiavime da
lyvaus Prezidento asisten
tas Linas Kojelis, kuris in
formuos apie Washingtono 
vidaus politiką ir kaip mes 
galėtum į ją daryti įtakos. 
Kalbės Algis Zaparackas, 
buvęs I-jo PLJ kongreso 
pirmininkas, JAV LB pirm. 
Algimantas Gečys. Apie lie
tuvių jaunimo ateities dar
bus ir planus praneš PLJS 
pirm. G. Grušas. Bus svar
stoma ir daugiau reikalų ir 
išgirsime įdomių informa
cinių pranešimų. Bus lan
komasi kongresmanų įstai
gose ir Baltuosiuose Rū
muose.

Registracijos mokestis 
$35.00. Registracijos mo
kestis padengs išlaidas eks
kursijos laivu Potomac upe. 
Viešbučio kainos $75.00 
nakčiai dviem, $80.00 trim 
ir $85.00 keturiem. Smul
kesnes informacijas šiais 
reikalais suteiks Asta Ba

nionis, pašaukus ją telefo
nu: 703-522-0435. Kiekvie
nas lietuvis jannuolis mie
lai laukiamas Washingtone. 
Tad iš anksto planuokite 
savo atostogas šiai išvykai.

(rb)

NAUJOS KNYGOS
• Jonas Vizbaras-Sūdu- 

vas. KUR BĖGA ŠEŠUPĖ. 
Romanas. Sūduva ir Mari
jampolės gimnazija Prieš
aušryje. Išleido Lietuvių Is
torijos Draugija. Viršelio 
piešinys Vytauto Dilbos. 
Kalbą peržiūrėjo Apolina
ras P. Bagdonas. 246 psl. 
Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė Chicagoje. Kaina 10 
dol.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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Didžiausia lituanistinė mokykla 
išeivijoje Kr. Donelaičio nauja laida

Antanas Juodvalkis

Kristijono Donelaičio var
do lituanistinės mokyklos 
veikla šeštadieniais Chica
gos miesto mokyklos Mc 
Kay patalpose, esančiose 
Marųuette Parko centre, 
priešais švč. M. Marijos Gi
mimo bažnyčią. Kr. Done
laičio mokykla turi 6 sky
rių pradinę ir 4 klasių aukš
tesniąją mokyklas, o taip 
pat vaikų darželį ir spec. 
klases nemokantiems lie
tuviškai ir suaugusiems. 
Be lituanistikos dalykų yra 
dėstomas b e n d ruomenės 
mokslas, tautiniai šokiai ir 
dainavimas. Mokyklų vado
vybę sudaro: ilgametis di- 
rektaorius Julius širka, di
rektoriaus pavad. Danutė 
Bindokienė (šios mokyklos 
I laidos abiturientė), ins
pektorė Regina Kučienė, 
renginių vadovas Juozas 
Polikaitis ir tėvų komiteto 
pirm. Rimantas Dumbrys. 
Pradžios mokykloje ir spec. 
klasėse dirba 14 nuolatinių 
ir 8 pavaduojantys mokyto
jai, o aukštesniojoje dėsto 
8 nuolatiniai ir 3 pavad. 
Tėvų komitetas mokyklos 
vadovybę ir visus mokyto
jus pagerbė, įteikdamas 
kiekvienam po gėlių puokš
tę.

Mokytojų tarpe vyrauja 
jaunoji, karta, baigusi šią 
mokyklą ir pedagoginį lit.

Kr. Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos mo
kyklos mokytojai. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Eglė Novak, 
Alicija Brazaitienė, Regina Kučienė, Julius Širka — direktorius, 
Danutė Bindokienė, Gražina Sturonienė, Irena Polikaitienė. 
Stovi: Juozas Polikaitis, Dalia Polikaitytė, Irena Krapauskienė, 
Darius Polikaitis, Lakštuonė Vėžienė, Arūnas Polikaitis.

J. Tamulaičio nuotr.

Kr. Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai 1985-1986 moks
lo metais. J. Tamulaičio nuotr.

institutą. Kadangi Kr. Do
nelaičio mokyklose lituanis
tikos programa išeinama 
per 10 metų (6 prad. mo
kyklos ir 4 aukšt. mok.), 
o amerikoniškos mokyklos 
baigiamos per 12 metų (8 
prad. ir 4 aukšt.), tai susi
daro palankesnės sąlygos 
lankyti Ped. lit. institutą. 
Įstojus į universitetus, stu
dentai neturi sąlygų lanky
ti pedag. institutą. Kr. Do
nelaičio mokyklų sutrum
pintas mokslo metų skai
čius, gali būti suprantamas 
ir pateisinamas, dėl LB 

Kr. Donelaičio pradinės ir aukštesniosios lituanistinių mo
kyklų tėvų komitetas. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Monika 
Kabliauskienė, pirm. Rimantas Dumbrys, Rima Bankienė. Ant
roje eilėje: Irena Adickienė, Eugenijus Paulius, Birutė Pabe- 
dinskienė, Raimundas Gierštikas ir Ramunė Glowacki.

J. Tamulaičio nuotr.

švietimo tarybos nustatyto 
12 metų laiko, jei sunaudo
jamas pedagog. instituto 
lankymui, švietimo tarybos 
nustatyta mokslo progra
ma, Kr. Donelaičio mokyk
lose išeinama per 10 metų 
ir išleidžiamųjų mokinių 
žinių bagažas prilygsta 12- 
metei programai.

Ilgą laiką vykusi trintis, 
šiuo metu yra gerokai su- 
švelnėjusi, nors Švietimo 
taryba ir šiemet neatsiuntė 
atstovo į užbaigtuvių aktą.

Kr. Donelaičio lit. mokyk
los mokslo metų užbaigimą 

švenčia labai iškilmingai, 
dalyvaujant mokyklų auk
lėtiniams, tėvams, visuome
nei bei spaudos žmonėms 
(tai vienintelė mokykla, 
kuri visad pakviečia spau
dos žmones ir aprūpina rei
kiama medžiaga).

Mokslo metų užbaigtuvių 
programą vedė Svajonė Ke- 
relytė. Visiems sustojus, 
maršo garsams aidint, įėjo 
Vl-jį skyrių baigusieji, o 
po jų iškilmingu žingsniu 
įžengė ir 20-tosios laidos 
abitu rientai. Sugiedami 
JAV ir Lietuvos himnai. 
Programos vadovė supažin
dina su kviestiniais sve
čiais, kurių tarpe buvo vys
kupai — Vincentas Brizgys 
ir Ansis Trakis, Lietuvos 
gen. garbės konsulas Vac-

lovas Kleiza, liuteronų 
evang. „Tėviškės” parapi
jos tarybos pirm. Kasparas 
Vaišvilas, Pedag. lit. insti
tuto atstovė Stasė Peterso
nienė, JAV LB Vid. Vak. 
apyg. pirm. Birutė Vanda- 
šienė, Lž S-gos Daužvar- 
džio fondo pirm. Br. Juode
lis ir spaudos žmonės — 
Agnė Kižienė, Zuzana Juš
kevičienė ir Antanas Juod
valkis. Jiems įteiktas mo
kyklos metraštis „Gaivi 
versmė” ir kita informaci
ja.

Per sceną prabėga pradi
nės mokyklos geriausieji 
mokiniai, o jų klasių auklė
tojos įteikia pagyrimo la
pus ir Vl-jį skyrių baigu
siems pažymėjimus. Pažy
mėjimus įteikė direktorius 
Julius širka, asistuojamas 
inspektorės Reginos Kučie- 
nės. Apyg. pirm. Birutė 
Vindašienė apdovanoja ra
šytojos Danutės Bindokie- 
nės jaunimui skirta knyga 
— Parkas anapus gatvės. 
Baigusiųjų vardu žodį tarė 
Dana Butts (atseit, ir 
mišrių šeimų vaikai gali iš
mokti lietuviškai, tik reikia 
norėti).

Abiturientams atestatų 
įteikimas

Aukštesniosios mokyklos 
geriesiems mokiniams įtei
kus pagyrimo lapus, priėjo 
prie svarbiausios iškilmių 
dalies — baigusiems aukšt. 
mokyklą atestatų įteikimo, 
šiais iškilmių daliai vado
vavo klasės auklėtoja Re
gina Kučienė, kuri ir atsi
sveikino su savo auklėti
niais.

Septyniolikai abiturientų 
atestatus įteikė garbės gen. 
konsulas Vaclovas Kleiza, 
asistuojamas direktoriaus 
Juliaus Širkos. Abiturientai 
buvo apdovanoti knygomis

Kr. Donelaičio pradinės ir aukštesniosios lituanistinių mo
kyklų vadovybė 1985-1986 mokslo metais. Iš kairės sėdi: Danutė 
Bindokienė, Regina Kučienė. Stovi: Juozas Polikaitis, Julius 
Širka — direktorius, Rimantas Dumbrys — tėvų komiteto pir
mininkas. J. Tamulaičio nuotr.

— metr. „Gaivi versmė” ir 
Dovydėno „Vasaros vidu
dienį”. Įteikė direkt. pavad. 
Rašytoja Danutė Bindokie
nė ir Lakštuonė Vėžienė.

Abiturientų vardu žodį 
tarė Edvyna Valkiūnaitė ir 
viems mokytojams įteikė 
po gėlę.

Sveikinimai
Vyskupai Vincentas Briz

gys ir Ansas Trakis pasi
džiaugė Kr. Donelaičio mo
kyklos pastangomis paruoš
ti ir išleisti į gyvenimą lie
tuvybės skleidėjus ir kovo
tojus už Lietuvos laisvę.

Konsulas sveikin
damas mokslo baigimo pro
ga, linkėjo kalbėti apie pa
vergtą tautą ir kovoti už 
Lietuvos laisvę. Pedag. lit. 
instituto atstovė Stasė Pe
tersonienė kvietė nepasiten
kinti aukšt. mokyklos ates
tatu, o ateiti į institutą ir 
gilinti lituanistikos daly
kus. Linkėjimus ir sveikini
mus perdavė Kasparas 
Vaišvila, buvusi šios mo
kyklos mokytoja ir dabarti
nė JAV LB vid. Vak. apyg. 
pirm. Birutė Vindašienė ir 
tėvų komiteto pirm. Riman
tas Dumbrys.

Kalbas užsklendė mokyk
lų direktorius Julius širka, 
pasveikinęs abiturientus ir 
palinkėjęs visiems gerų va
saros atostogų. Besidžiau
giant vasaros teikiamais 
malonumais, nepamiršti lie
tuviškų knygų bei spaudos, 
dalyvauti jaunimo stovyk
lose ir visur jaustis lietu
viais bei kalbėti pavergtos 
tautos vardu. Dėkojo ben
dradarbiams mokytojams, 
tėvams ir seneliams už mo
kyklai teikiamą paramą. 
Ypatingą padėką išreiškė 

, Liuteronų-evang. Tėviškės
(Nukelta į 12 psl.)
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Kr. Donelaičio pradinės lituanistinės mokyklos mokiniai 
metais.

ir mokytojai 1985-1986 mokslo
J. Tamulaičio nuotr.

A. A.

GEN. VLADUI MIEŽELIUI

mirus, žmonai ONAI ir sūnums RAIMUN

DUI ir ARUI, bei jų šeimoms ir giminėms 

nuoširdžią užuojautą reiškia.

Modestų šeimos

Didžiausia lituanistinė mokykla...
(Atkelta iš 11 psl.) 

parapijos tarybai (pirm. 
Kasparas Vaišvilas dalyva
vo šioje šventėje) už vieno 
p a r apijiečio testamentinį 
palikimą 3,000 dol. lietuvy
bės išlaikymui, įteiktą Kr. 
Donelaičio mokyklai. Su tė
vų komitetu dirbama kartu 
ir rūpinamasi mokyklų ge
rove.

Pabaigoje, VI skyriaus 
mokiniai pašoko Suktinį, o 
VIII klasės — Kubilą. Iš
kilmė baigta visiems sugie
dojus mokyklos himną — 
Su mokslu į rytojų.

Metraštis "Gaivi versmė”
Kr. Donelaičio aukšt. lit. 

mokyklos mokiniai kiekvie
nais metais išleidžia met
raštį. šių metų metraštis 
pavadintas prasmingu var
du — Gaivi versmė. Su met
raščiu supažindino redakto
rė Regina Kučienė, o savo 
rašinius paskaitė Dalia 
Marchertaitė, Jolanta Saly
tė ir Asta Tijūnelytė. Moks
leivių metraštis GAIVI 
VERSMĖ yra gražiai išleis
ta ir nuotraukomis ilius
truota, didelio formato pa
traukli knyga.

Pažymėtinas ir labai džiu
gus reiškinys, tai mokinių 
skatinimas rašyti ne tik į 
mokyklos leidžiamą spau
dą, bet ir į lietuviškus laik
raščius. Akylesnis skaityto
jas galėjo pastebėti Kr. Do

Kr. Donelaičio pradinės lituanistinės mokyklos mokytojai. 
Pirmoje eilėje sėdi: Marija Plačienė, Ona Jagelienė, Julius Šir- 
ka — direktorius, Regina Kučienė, Bronė Prapuolenienė. Ant
roje eilėje stovi: Raminta Marchertienė, Beatriče Sturonaitė, 
Lilija Martinkienė, Audrius Polikaitis, Asta Spurgytė, Rimas 
Rekašius, Rūta Musonytė ir Rita Valkiūnienė.

J. Tamulaičio nuotr.

nelaičio mokyklos įvykių, 
minėjimų bei renginių ap
rašymus mūsų periodinėje 
spaudoje. Tai darė į plunks
nos darbą linkę keli moki
niai, kuriuos R. Kučienė au
ditorijai ir pristatė. Jie yra: 
Vaiva Vėžytė, Edvyna Val- 
kiūnaitė, Bronius Fabijo
nas, Adomas Didžbalis ir 
Asta Tijūnelytė. Juos pa
sveikino Lietuvių žurnalistų 
sąjungos valdybos vardu, 
Daužvardžio fondo pirm. 
Bronius Juodelis ir įteikė 
kiekvienam knyką žurnalis
tiką. Prie jo prisijungė ir 
Lietuvių Fondo atstovas, 
įteikęs LF vardu knygą — 
Lietuvių Fondas, pataręs 
geriau susipažinti su Liet. 
Fondu, remiančiu lituanis
tinį švietimą, kultūrą ir 
jaunimą.

Suaugusiųjų klasę šiais 
metais lankė ir pažymėji
mus gavo 9 jaunieji tėvai. 
Šią klasę veda Eglė Novak, 
talkinama Gintos Raudonie
nės. Suaugusiųjų klasę su
darė jaunieji tėvai, atvežę 
savo vaikus į mokyklą, pa
tys sėdosi į suolus ir gili
no ar mokėsi lietuvių kal
bos. Sakyčiau tai ypatingi 
lietuvybės išlaikytojai, ku
rie savo laiku nenorėjo ar 
neturėjo sąlygų pasisemti 
lituanistikos mokslo.

Užsklandai
Kr. Donelaičio mokyklų 

vadovybė skatina mokinius 
dalyvauti konkursuose, ben
dradarbiauti mokyklos ir 
bendroje lietuviškoje spau
doje. Matomi ir ryškūs re
zultatai, nes ne vieną pre-r 
miją laimi donelaitininkai. 
Nėra abejonės, kad tai yra 
mokytojų, ypač literatūros 
dėstytojų nuopelnas. Pagar
ba ir padėka jiems .

Mokykla leidžia laikraš
tėlį "Pirmieji žingsniai”, 
kurio per mokslo metus iš
eina 4 numeriai .Pirmuo
sius žingsnius redaguoja 
rašytoja Danutė Bindokie- 
nė, o prirašo mokiniai. Ja
me talpinami ir konkursi
niai rašinėliai.

Greta šio leidinio, mokyk
la leidžia grynai informa
cinio pobūdžio biuletenį, ku
rio per metus išeina 9 nu
meriai. Paskutinėje šių me
tų laidoje (1986. VI. 7) tarp 
kitko skaitome: "MIELIE
JI TĖVAI, nepasiduokite 
vaikų užsispyrimams ir už
gaidoms, kai jie spiriasi ir 
nenori lankyti lietuviškos 
mokyklos. Mes tvirtai tiki
me, kad visos kasdieninės 
mokyklos veikiai ištuštėtų, 
jeigu mokslas jose nebūtų 
privalomas, o būtų paliktai 
vaikų norui ar nenorui.”. .. 
"Leiskime, o jeigu reikia, 
net verskime vaikus lankyti 
lituanistinę mokyklą”. Tai 
direktoriaus, mokytojų ta
rybos ir tėvų komiteto krei
pinys į lietuviškas šeimas. 
Išgirskime jų šauksmą ir 
siųskime vaikus į lituanis
tines mokyklas, kad jų kla
sės papilnėtų ir lietuvybė 
suklestėtų.

GAIVI VERSMĖ Kr. Do
nelaičio aukštesniosios litu
anistinės mokyklos mokslei
vių metraštis 1985-86 m.

Redaktorė Regina Kučie- 
nės, viršelis Jono Maleiškos, 
nuotraukos Jono Tamulaičio 
ir Rūtos Musonytės, pieši
niai Jūratės Jankauskaitės. 
Kaina nepažymėta. Spaudė
M. Morkūno spaustuvė, Chi
cago, III.

Kūrėjui-savanoriui

Maj. KAZIMIERUI DAUGVYDUI 
mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai 
KRISTINAI, sūnui RIMANTUI, dukrai VIR
GINIJAI ir jų šeimoms.

DETROITO SKYRIAUS SAVANORIAI 
Petras Koncė
Kostas Mykolaitis 
Vincas Tamošiūnas 
Stasys šimoliūnas

DR. ANTANUI SNIEŠKAI

mirus, jo žmonai dr. JANINAI ir sūnums dr.

KAZIUI ir VYTAUTUI reiškiame gilią užuo

jautą.

Roma ir Danielius
Degėsiai

A. A.

DR. ANTANUI SNIEŠKAI

mirus, žmonai Dr. JANINAI ir visiems gi

minėms nuoširdžią užuojautą reiškia.

Henrikas ir Tamara
Brazaičiai

CAKE DECORATOR
Exp’d., full time, benefits. Wedding— 
novelty cakes. Apply in person, The 
Baker’s Loaf, 29480 Northvvestern 
Hwy., between Franklin and Inkster 
Roads, Southfield, Mich. (22-28)

TRUCK MECHANIC
Heavy duty expd. truck mechanic 
needed. Mušt have own tools. Salary 
commensurate with exp., please call 
for appt. 201-656-5900. (2134)

Mielam šeimos draugui

A. A.

MEČIUI ŠIMKUI
mirus, jo žmonai VALERIJAI, dukrai RA

SAI su šeima, sūnums MINDAUGUI ir AL

GIUI su šeimomis ir svainei PLACIDAI 

reiškiu nuoširdžią užuojautą ir drauge liū

džiu.

Veronika Jasiukaitienė
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CAPE COD

CAPE COD LB 
APYLINKĖS NAUJA 

VALDYBA

Metiniame susirinkime 
gegužės mėn. 29 d. po visų 
veiklos apyskaitų ir darbų 
priėmimo buvo renkama 
nauja valdyba. Tačiau apy
linkės nariams prašant val
dyba sutiko eiti dar vienus 
metus pareigas prirenkant 
vieną valdybos ir revizijos 
komisijos narį.

Naujoji valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirmi
ninkas Vladas židžiūnas, 
vicepirmininkė Genovaitė 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

Chicagos skyriaus nariui

A. A.

MEČIUI ŠIMKUI 
mirus, žmonai VALERIJAI, dukrai RASAI, 

sūnums MINDAUGUI ir ALGIUI bei jų šei

moms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Chicagos Skyrius

A. A.

MEČIUI ŠIMKUI
mirus, jo žmonai VALERIJAI, dukteriai 

RASAI, sūnums MINDAUGUI ir ALGIUI su 

šeimomis, svainei PLACIDAI ir kitiems gi

minėms reiškiame gilią užuojautą.

Regina ir Jonas 
Juodikiai

A. A.

GEN. VLADUI MIEŽELIUI
mirus, jo sūnui Lietuvių Respublikonų St. 

Petersburgo Klubo pirmininkui JUOZUI A. 

MIEŽELIUI ir jo šeimai gilią užuojautą 

reiškiame.

Lietuvių Respublikonų
St. Petersburgo Klubas

Treinienė, sekretorius Bro
nius Markeliūnas, iždininkė 
Irena Jansonienė. Nariai — 
Kultūros-spaudos reikalam 
Dalia Pautienienė, sociali
niams reikalams Elena 
Strazdienė, Lietuvių fondo 
įgaliotinis Eduardas Janso
nas.

Revizijos komisija — 
Elena Mineikienė, Veroni
ka Rūtenienė ir Kazys Ado
mavičius.

Susirinkime dr. Ed. Jan
sonas skaitė informacinę 
paskaitą apie finansus, pa
liečiant reikalingumą ir 
naudą Lietuvių Fondo, Tau
tos Fondo, Lituanistikos 
Katedros ir kt. kultūrinių 
fondų. Pabrėžė didelę svar-

BOSTON
TRAGIŠKIEJI BIRŽELIO 

ĮVYKIAI 
AMERIKIEČIAMS

Nuo 1950 metų Petro Viš
činio pastangomis ir rūpes
čiu vietos amerikiečių vi
suomenė supažindinama su 
Tragiškaisiais birželio įvy
kiais Lietuvoje ir lietuvių 
tautos kova dėl savo lais
vės specialiomis radijo pro- 

bą testamentų sudaryme 
ypač viengungiams ir šei
moms be vaikų, nes be tes
tamento sunkiai uždirbti pi
nigai ir turtai gali atitekti 
sovietams ar amerikonų 
valdžiai.

Pranešė, kad mirusio a. a.
F. Mandeikio sudarytas pa
gal testamentą Stipendijų 
fondas jau gavo pirmą įmo- 
kėjimą $20,000 — kitus 
$20,000 sumokės pardavus 
nuosavybę. Be to, tuo pačiu 
testamentu paskirta Cape 
Cod apylinkei $500.00. Tai 
gražus pavyzdys kaip gali
ma tinkamai paskirstyti 
turtą ir sudaryti galimybę 
lietuvių jaunimui siekti 
mokslą. Dar buvo panagri
nėta įvairios taupymo for
mos bei finansinės institu
cijos. Buvo atsakoma į pa
klausimus.

Kadangi pereitais metais 
ir ”yard sale” ir piknikas 
su loterija davė nemažai 
pelno, bet to tai yra graži 
proga susitikti ir paben
drauti su atvykusiais, tai 
nutarta ir šiais metais da
ryti ”Yard sale” birželio 21 
d. nuo 9 iki 4 vai. p. p. Ja
nulaičių sodyboje, 680 Yar- 
month Rd., Hyannės ir pik
niką liepos mėn. 19 d. 12-8 
p. p. Jucenų sodyboje 195 
Fuller Rd., Centerville (to
se pačiose vilose kaip ir 
pernai buvo). Lietui esant 
nukeliama į sekmadienį.

Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti prisidedant ar 
darbu ar fantais dėl ”Yard 
sale” ir dėl pikniko loteri
jos. Visi laukiami ir iki pa
simatymo pkinike. (jed) 

gramomis anglų kalba, ku
rios įperšamos amerikiečių 
radijo stotims jų nuolatinių 
programų rėmuose, šiemet 
tokią programą perdavė bir
želio 14 d. 8:05-9:00 vai. va
karo radijo stotis WBET — 
AM 1460 iš Brocktono. Ji 
įterpta tarp radijo stoties 
kas valandą perduodamų 
pasaulinių ir vietos žinių 
bei oro pranešimų, taigi, la
bai geru laiku. Programa 
pavadinta ”Baltic Day”, 
kaip tai skelbia prezidentas 
Ronald Reagan savo prokla
macija pagal kongreso 
jungtinę rezoliuciją.

Programa buvo pritaikin
ta amerikiečiams ir jų psi
chologijai. Tragiškieji bir
želio įvykiai iškelti pasau
linių įvykių raidos šviesoje 
ir šių dienų tarptautinės 
politikos akivaizdoje. Jie 
palyginti su dabartiniais 
įvykiais Afganistane ir ki
tais Sovietų Sąjungos agre
sijos pavyzdžiais, pabrė
žiant, kad Lietuva su kito
mis Baltijos valstybėmis 
buvo pirmomis tos agresi
jos aukomis, Stalino pasi
rinktomis pagal susitarimą 
su Hitleriu. Inofrmacija 
apie tuos įvykius perpinta 
dramatiška simfonine mu
zika, sudarant stiprius tų 
įvykių vaizdus. Ištraukos iš 
šio krašto kongreso priim
tos rezoliucijos, senatoriaus 
D’Amato kalbos ir preziden
to Ronaldo Reagano pa- 
p a s kelbtos proklamacijos 
”Baltic Freedom Day” rei
kalu atskleidė, kiek ir kaip 
šio krašto kongresas ir ad
ministracija yra susirūpi
nęs tuo, kas vyko ir tebe
vyksta Baltijos kraštuose.

Informacijoje apie Lietu
vą nurodyta, kad tai valsty
bė, įkurta dar XIII šimtme
tyje, daugelį metų prieš 
Amerikos atradimą, kad jos 
universitetas Vilniuj įsteig
tas apie 200 metų su vir
šum anksčiau, negu Mask
vos universitetas, kad lietu
vių tautos sukilimas 1941 
m. prieš Sovietų Sąjungos 
okupaciją buvo pirmas tos 
rūšies sukilimas, kad vėliau 
partizaninė kova truko net 

aštuonerius metus, kad da
bar toji kova vedama po
grindžio spauda ir kitomis 
pasyvaus p a s i priešinimo 
priemonėmis.

Lietuvių tautinė kultūra 
pro gramoje pailiustruota 
muzika: ištraukomis iš 
simfonijų, operų, liaudies 
dainų ir šokių pavyzdžiais. 
Visa programa buvo taip 
sudaryta, kad ji vyko lyg 
vaidinimas, kuriame ryškio
mis scenomis iškeliami rei
kalingi vaizdai.

Programą pravedė nuola
tiniai Laisvės Varpo talki
ninkai Birutė Duobaitė-Sil- 
via ir Jonas Gedraitis.

Gailav kad tokių progra
mų įpiršimu kitoms ame
rikiečių radijo stotims ne
sirūpina mūsų organizaci
jos, į kurių darbus tai tu
rėtų įeiti. Kad tai galima 
padaryti, rodo perduotos 
programos pavyzdys.

Vietos latviai pasirūpino, 
kad birželio 13 d. 6:05 vai. 
vakaro radijo stotis WCRB 
— FM 102 perdavė trijų su 
puse minutės kalbą, pava
dintą ”Baltic Holocoust”. 
Joje išryškinti masiniai trė
mimai Baltijos valstybėse, 
nurodyta, kad dabar beveik 
pusę Latvijos gyventojų su
daro atvežti rusai, kad šio 
krašto spauda, televizija ir 
radijas nesirūpina tuo, kas 
vyksta Baltijos kraštuose, 
kad kelių žmonių žuvimas 
eismo nelaimėse iškeliamas, 
kaip didelė nelaimė, o mili
jonų naikinimas Sovietų 
imperijoje telaikoma statis
tika. Tylėjimas dėl tokio 
tautų naikinimo yra to nai
kinimo rėmimas.

HOUSEKEEPER
Live in housekeeper 5 days, Tues.- 
Sat. •— CIeaning, laundry, some cook* 
ing and child care. — Seashore, dur- 
ing summer. Southern New Jersey. 
■Excellent salary. References neces- 
sary. Call after 6:00 p. m.

(609) 429-5176.
(21-27)

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

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —

2S34 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkas J. Mažeika

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis

L.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

DOVANŲ PARDUOTUVĖ
PATRIA 

2646 West 71st Street, 
Chicago, III. 60629 

Gintarai, tautodailė, laikrodžiai, bran
genybės, TV, elektronika, pardavimas 

ir taisymas.
Savininkai Fr. ir A. Siutai, 

telef. (312) 778-2100

matas realtors
505 EAST 185 ST., EUCLID, OHIO 44119 

(216) 486-2530
RITA MATAS — Broker — G.R.I. — C.R.A.

Adv. VYTAS MATAS — teisinis patarėjas

JONAS DUNDURAS, adv. RAMON FOLTZ, 
ROMA MAJOROVAS, ALGIS MATAS, PETRAS 

MATAS, PATRICIA SAJOVEC, DALIA 
ŠIRVAITIS, adv. H0WARD TURNER.
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Šių metų Clevelando šv. Kazimiero mokyklos abiturientai su mokyklos globėjais. Sėdi 
abiturientai M. Stungys, A. Apanaviūtė, J. Gelažytė ir S. Muliolis. Stovi: mokyklos direktorė 
S. Stasienė, LB Ohio apyg. pirm. K. Žiedonis, LB Clevelando apyl .pirm. V. Čyvas, klebonas 
kun. G. Kijauskas, S. J., mokyklos rėmėja J. Klimaitienė ir mok. tėvų komiteto pirm. K. Ci- 
vinskas.

dėjo ateityje nenutolti nuo 
lietuviško gyvenimo.

Po visų kalbų buvo išneš
ta vėliava ir posėdis baig
tas visiems giedant "Lie
tuva brangi"... (vd)

CLEVELANDO
PARENGIMAI

• RUGPIŪČIO 31 D. Žalgi
rio šaulių kuopos gegužinė prie 
ežero,

• RUGSĖJO 14 D. — Tau
tos Fondo parengimas.

• RUGSĖJO 20 D. Skaučių 
Neringos tunto 'Vasarą paly
dint” parengimas.

• RUGSĖJO 28 D. BALFo 
gegužinė prie ežero.

DVIGUBA MOKYKLOS ŠVENTE

aukš-
moks-

prasi- 
Dievo 
salėje,

š. m. gegužės 31 Cleve
lando Šv. Kazimiero Lit. 
mokykla kartu su JAV LB 
Ohio Apygardos valdyba 
suruošė, baigusiems 
tesniąjį ir aukštąjį 
lą, pagerbimą.

Vakaro programa 
dėjo 7:30 vai. vak. 
Motinos parapijos
kur šv. Kazimiero aukštes
niosios Lit. mokyklos moki
niai suvaidino K. Binkio 
pjesės "Atžalyno" antrąjį 
veiksmą. Režisavo Romas 
Apanavičius ir Romas Zors- 
ka. Grimuotoja J. Taorienė.

Nesudėtingas, bet daug 
kam primenantis jaunystę, 
gimnazijos klasės vaizdas

aukštąjį mokslą: Edas Če
pulis, Audra Gedrytė, Ilona 
KupreviČiūtė, Renė Motie
jūnaitė, Rūta Nasvytytė, 
Rimas Puškorius ir Anta
nas Valaitis.

Abiturientų vardu kalbė
jo Vija Bublytė. Ji dėkojo 
už suruošimą šio pagerbi
mo ir pažymėjo, kad jau
nimas stengsis neapvilti 
savo tėvelių, lietuviškos vi
suomenės ir vis pasauliui 
skelbs, kad esą gintaro že
mės vaikai, kurie trokšta 
Lietuvai laisvės. Po to se
kė vaišės ir šokiai. Muzika 
rūpinosi Rytas Urbaitis.

Sekmadienį, birželio 1, 
Šv. Kazimiero Lit. mokyk-

• LIEPOS 6 D. Pensininkų 
klubo gegužinė.

• LIEPOS 27 D., sekmadie
nį, L.A.S. Clevelando skyriaus 
gegužinė N. Py. Puškorių so
dyboje, 8192 Town Line Road, 
Windsor, Ohio.

• RUGPIŪČIO 3 D. Ramo- 
vėnų gegužinė prie ežero.

• RUGPIŪČIO 17 D. — Lie-
V. Bacevičiaus nuotr. tuvių klubo metinė gegužinė 

. i austrų sodyboje, 8636 Pekin Klimaitienė kasmet skina ;Road RusseU Twp. 
po 400 dol. ir tai jau iš eilės 
5 metai, šiais metais gauta 
420 dol. Iš šių pinigų pa
skirtos 29 premijos. VI. Ba
cevičius rūpinosi mokyklos 
veiklą nuotraukomis propa
guoti spaudoje.

Mokykla išleido metraštį 
"Mūsų Darbai", kuriame 
atsispindi mokinių kūryba, 
jų siekiai ir svajonės. Met
raštyje taip pat atžymėti 
mokyklos mecenatai, rėmė
jai ir sveikintojai.

Abiturientai gavę atesta
tus ir dovanas knygomis, 
savo mokytojus taip pat 
apdovanojo knygomis. Juli
ja Gelažytė abiturientų 
vardu dėkojo visiems, kad 
skiepijo meilę Lietuvai, jos 
kalbai bei kultūrai ir paža-

• 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.

JAKUBS AND SON
Laidojimo Įstaiga 

Delta E., William J. Sr., 

William J. Jakubs Jr. ir 

Barbara Jakubs Schmidt
Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. 1216] 531-7770

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

liams pastatyti.

buvo mokinių labai realiai 
ir tikra mokyklos dienų 
nuotaika publikai pristaty
tas. Ypač buvo galima pa
sidžiaugti ir gražia bei tei- 
syklinga vaidintojų tarse
na.

Po vaidinimo visi rinkosi 
į svetainę vaišėms, šokiams 
ir pabendravimui. Jaunimas, 
susėdo prie jiems paruoštų 
stalų, lyg žiedai apsupti 
vyresniųjų, kas atrodė įspū
dinga ir jauku. Prieš pra
dedant vaišes, pirmiausia 
jaunimą sveikino LB Ohio 
Apygardos pirm. K. žiedo
nis ir pasidžiaugė jų atsiek
tais moksle rezultatais kar
tu primindamas mokslo 
svarbą ir kad išeivija lau
kia ryštingų bei veiklių 
jaunuolių.

štai šių metų abiturien
tai : Audrė Apanavičiūtė, 
Auksė Bankaitytė, Vija 
Bublytė, Algis Kasulaitis, 
Lisa Malėnaitė, Ričardas 
Matas, Darius Minkūnas, 
Saulius Muliolis, Monika 
Palūnaitė, Teresė Skrins- 
kaitė, Petras Stungys, Pau
lius Tallat-Kelpša ir Vilija 
Vedegytė.

Visiems abiturientams 
buvo įteikta po knygą, ku
rią dovanojo Galina Leo
nienė iš New Haven, N. Y. 
Nors knygos "Giedrė" au
torius jau miręs, tačiau jo 
istorinis veikalas jaunuo
liams primins, kad buvo gi
liai tėvynę mylinčių lietu
vių, kurie kovojo už tėvų 
žemę ir to paties laukia iš 
jaunimo.

Toliau buvo prisiminti ir 
1986 metais baigusieji

los mokiniai rinkosi į Die
vo Motinos parapijos salę ir 
organizuotai su vėliava vy
ko į pamaldas.

Po pamaldų tėveliai, sve
čiai ir mokiniai rinkosi į 
salę iškilmingam mokslo 
metų užbaigimo posėdžiui.

Įnešus vėliavą, visi su
giedojo Lietuvos himną. 
Mokyklos vedėja Stefanija 
Stasienė pakvietė į sceną 
posėdžio prezidiumą: mo
kyklos globėją kleb. kun 
G. Kijauską, S. J., skaitymo 
varžybų mecenatę J. Kli- 
maitienę, mokytojų tarybos 
posėdžių sekretorę J. Račy- 
lienę, LB Ohio Apygardos 
valdybos pirm. K. žiedonį, 
LB Clevelando apylinkės 
valdybos pirm. VI. Čyvą. 
Toliau į sceną buvo pakvies
ti šių metų abiturientai: 
Audrė Apanavičiūtė, Julija 
Gelažytė, Saulius Muliolis 
ir Petras Stungys.

Mokyklos vedėja S. Sta
sienė savo kalboje peržvel
gusi mokslo metų darbą, 
pasidžiaugė atsiektais re
zultatais, kurie dėka pasi
šventusiu mokytojų ir ei
lės mokyklos rėmėjų buvo 
atsiekti, šiais metais išlei
džiama 29 mokinių laida. 
12 metų ištesėjo 4 mokiniai. 
Vedėja taip pat pažymėjo, 
jog ši mokykla darbui turi 
išskirtines sąlygas. Mokyk
la veikia puikiose moderniai 
įrengtose patalpose. Para
pijos klebonas sumoka už 
parapijiečių vaikus moksla- 
pinigus. Mokyklą remiama 
Lietuvių Bendruomenės, ei
lė rėmėjų, mecenatų. Pav. 
skaitymo varžyboms Julija

M /uperior Avinę/
ASSOCIATION

MOKAME AUKŠČIAUSIUS NUOŠIMČIUS UŽ 
SANTAUPŲ INDĖLIUS

Kiekviena santaupų sąskaita apdrausta iki
$ 100,000.00

PASKOLOS TEIKIAMOS:
■ namams pirkti,

■ rezidenciniams ir komerciniams 
pastatams statyti,

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

ir paskolų sąlygų teiraukitės

/uperior Avinę)/
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.

MEMBER

FSLIC
Merai Sav«v» * Loan heurance Corp

Your Savingi Insured to M0.000
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• Tim MvCormack, Cuya- 
hoga County Auditor, ir jo 
įstaigos nariai susitiks su 
namų savininkais individu
aliai peržiūrėti nuosavybės 
rekordus ir suteiks infor
macijas dėl mokesčių suma
žinimo pagal Homestead 
Exemption ir H. E. A. P. 
programą.

Tim McCormack sakosi 
būsiąs laimingas su kiek
vienu asmeniškai išsikalbė
ti.

Birželio 25-29 d. d. jis su
sitiks Euclid Festivalyje;

Liepos 2-6 d. d. Garfield 
Heights Home Days;

Liepos 3-5 d. d. Bay Vil- 
lage Home. Days.

— Lithuanian Credit Union
— Lietuvių kredito kooperatyvas 
—- Tel. (216) 481-6677

TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS 
vieninteliame lietuvių kredito 
kooperatyve Ohio valstijoje.

KIEKVIENA SĄSKAITA FEDERALINĖS VALDŽIOS 
APDRAUSTA IKI $100.000

MOKAME AUKŠTESNES 
PALŪKANAS Už:

Reg. sąskaitą. ’Super’ 
Share sąskaitą. Taupymo 

certifikatus. I R A 
sąskaitą.

Parduodame Money Orders, Travelers Cheųues, priimame 
mokesčius už elektros, šildymo, telefono ir vandens 

sąskaitas.
VASAROS DARBO VALANDOS 

Antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 
10:00 vai. r. — 2:00 vai. p. p. 

Penktadieniais nuo 2:00 vai. p. p. — 6:00 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 10:00 vai. r. iki 1:00 vai. p. p. 

adv. A. Širvaičio įstaigos patalpose Lietuvių namuose. 
877 East 185th St., Cleveland, Ohio 44119

SEKMADIENIAIS
11:00 vai. r. — 12:00 vai.

Dievo Motinos parapijos patalpose 
(centrinėje TAUPOS būstinėje).

18022 Neff Rd., Cleveland, Ohio 44119

• Marcelinas ir Aurelija 
(Balašaitienė) žitkai per- 
persikėlė į naujus namus: 
4460 Donna Dr., Richmond 
Hts., Ohio 44143, tel. (216) 
531-4559.

• Dr. Danielius ir Roma 
Degėsiai birželio 28 d. iš
vyko atostogų į savo vasa
ros rezidenciją Cape Cod, 
Mass. Į Clevelandą grįš rug- 
piūčio mėn. vidury.

• Albertas ir Helen Mei- 
lai, gyv. Parma, Ohio, at
naujindami Dirvos prenu
meratą, pridėjo auką 18 dol. 
Ačiū.

IŠPARDAVIMAS
Birželio 28-29 d., šešta

dienį ir sekmadienį, nuo 9 
vai. ryto iki 5 vai. p. p. bus 
rūbams medžiagų išparda
vimas 17901 Ingleside Rd.

HOUSE FOR SALE BY 
OWNER

Nicely landscapted one 
floor brick ranch on a slab 
prime Euclid area, 15x29 
family room with wood- 
burning fire place, 3 bed- 
rooms, all individualy air- 
conditioned, 26x10 cement 
patio, 2 full bath, eat in 
kitchen, fensed in yard, 
many extras. In 60,000. By 
appointment, principai only. 
Call 261-8397.

SKOLINAME GERES
NĖMIS IŠSIMOKĖJIMO 

SĄLYGOMIS 
Asmeniniams reikalams.
Automobilių pirkimui. 

Namų pagerinimui. 
Namų pirkimams.

ŠĮ SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 29 D.
JOHN CARROLL UNIVERSITE 

KULAS AUDITORIJOJE ĮVYKS 

smuikininko ANDREAS ROEHN 
ir 

pianisto ANTANO SMETONOS
KONCERTAS

Programoje: Handelio, Debussy, Brahmso ir Bet
hoveno kūriniai.

PRADŽIA 4 VAL. P. P.
Bilietai: 5 dol., studentams ir pensininkams 2 dol. 

John Carroll universitetas yra Fairmount 
Blvd. ir Warrensville Rd., University Hts., Ohio.

TARP BARO IR PIANINO..
Kai iš okupuotos Lietu

vos sulaukiame kokio moks
lininko, kultūrininko ar 
profesoriaus, jis patenka 
greitai į mūsų organizacijų 
globą. Mes džiaugiamės 
nauju įnašu, rūpinamės jo 
gerbūviu, tarnybos gavimu, 
tą ypatingai gražiai parodę, 
padėdami įsikurti pagaliau 
laisvę pasiekusiam Simui 
Kudirkai. Bet retkarčiais 
mus pasiekia eiliniai žmo
nės kuriuos gyvenimo ban
ga atbloškia į draugišką 
Amerikos padangę. Jų at
vykimas ne visada vyksta 
didelės sensacijos šviesoje, 
todėl ir jų tolimesnis egzis
tavimas nėra pastebimas ir 
jiems retai tesuteikiama 
toji moralinė ir materiali
nė parama, kuri yra gyvy
biškai reikalinga.

Dabar vakarais Clevelan
do Lietuvių Namuose, gra

Raimundas Kavaliauskas prie fortepiono Clevelando Lie
tuvių Namuose. D. Blynaitės nuotr.

žiame „Gintaro” restorane, 
kurį dėl sunkiai supranta
mų priežasčių daugumoje 
lanko amerikiečiai, malonią 
klasišką ir pramoginę mu
zika teikia jaunas pianis
tas Raimundas Kavalaus- 
kas, čia atvykęs 1985 metų 
rugsėjo mėnesį. Kilęs iš 
profesionalų muzikų šei
mos, Raimundas nuo aštun
tų savo gyvenimo metų pra
dėjo mokytis skambinti pia
ninu. Jo tėvas — violočelis- 
tas — baigęs Kauno konser
vatoriją, o motina dėstanti 
muzikos teoriją, turėjo di
delę įtaką į Raimundo mu
zikos pamėgimą. 1976 me
tais baigęs Jono Gruodžio 
Aukštesniąją Muzikos mo
kyklą, jis įstojo į Vilniaus 
konservatoriją, kurią baigė 
kaip pianistas 1980 metais. 
Raimundas dalyvavo eilėje 
muzikos konkursų, 1973 me

tais laimėjęs B. Dvariono 
jaunųjų pianistų konkursą, 
o 1979 metų gruodžio mė
nesį buvo Vilniuje didžiu
lio pianistų konkurso lau
reatas.

„Aš mėgstu klasikinę ir 
barokinę muziką”, pasako
ja Raimundas, ”bet dabar, 
rūpinantis įsikūrimu, mu
zika turi likti tik mano as
menišku pomėgiu, nes Ame
rikoje pianistas turi mažai 
galimybių iškilti ir iš savo 
profesijos pragyventi.” Rai
mundas, globojamas vienos 
Clevelando lietuvių šeimos, 
vakarais mokosi anglų kal
bos, jau neblogai susikalba 
ir jaučiasi padaręs didelę 
pažangą, šiuo metu jis Lie
tuvių Namuose eina įvai
rias pareigas: vakarais mu
zika džiugina pietautojus, 
o vėliau patarnauja prie 
baro, pilstydamas alų ir 
m a i š y d amas įmantrius 
„kokteilius”.. . Jis net turi 
puikų ''specialaus Kauno’’ 
kokteilio receptą, kurį man 
teko ragauti ir pripažinti, 
kad yra skanus. "Amerikos 
lietuviai yra labai šilti, vai
šingi ir malonūs. Aš Cleve- 
lande jaučiuosi kaip namie, 
bet man rūpi mano ateitis, 
šiuo metu būčiau suintere
suotas pastoviu darbu fab
rike, nesirinkdamas darbo 
rūšies, bet iki šiol man ne
pavyko rasti. Bandysiu su
sidaryti sąlygas, kad galė
čiau įsigyti praktišką pro
fesiją, mokytis vakarais po 
darbo,” pasakoja ambicin
gas jaunuolis, neseniai su
ėjęs 23 savo gyvenimo me
tus.

Skaitytojai galėtų at
kreipti dėmesį į naujojo at
vykėlio problemas ir, pasi
taikius galimybei, savo dar
bovietėse pasiteirausi, ar 
jis galėtų gauti darbą. Abe
jonės nėra, kad jaunasis 
Raimundas rimtai galvoja 
apie savo ateitį ir pasiruo
šimą gyvenimui, bet jis yra 
reikalingas mūsų talkos ir 
paramos. Tik stebėkime, 
kaip kitų tautybių žmonės 
pasirūpina savaisiais, ypa
tingai žydai ir lenkai. Netu
rėtume atsilikti ir mes. Pa
stovus darbas, palikus alaus 
pilstymą kitiems, įgalins 
jauną atvykėlį ne tik atsi
stoti ant savų kojų, bet, 
įsitvirtinus, padaryti kon
kretų įnašą į mūsų gyveni
mą.

Aurelija Balašaitienė

• St. Vitus parapijos va
saros festivalis įvyks lie
pos 11-13 d. d. prie 61 ir 
St. Clair gatvių. Bus slo
vėnų tautinių šokių grupių 
pasirodymai, muzika ir slo
vėniški valgiai. Be to, lote
rijoje bus galima laimėti 
vertingas dovanas.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis j ČIPKUS 
REALTY, ^1715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.



DIRVA
• DIRVA ateinančią sa

vaitę dėl JAV Nepriklauso
mybės šventės neišeis. Se
kantis numeris išeis liepos 
10 d.

MIRĖ VYSKUPAS 
ANSASTRAKIS

Birželio 22 d. naktį nuo 
širdies smūgio mirė evan
gelikų-liuteronų Tėviškės 
parapijos, Chicagoje, klebo
nas, vyskupas Ansas Trakis.

Dirva reiškia gilią užuo
jautą Velionio šeimai ir ar
timiesiems.

• Pranciškonų vasarvie
tė, Kennebunkport, Me., ati
daroma birželio 2 7d. Liepos 
6 d. įvyks Lietuvių Diena 
su menine programa.

Kolegai Filisteriui, dipl. teisininkui, vi
suomenininkui

A. A.
MEČIUI A. ŠIMKUI

į amžinybę išėjus, su Velionies šeima, mūsų 
artimais prieteliais: žmona VALERIJA, 
dukra RASA, sūnumis MINDAUGU ir AL
GIU, bei jų šeimomis, svaine PLACIDĄ liū
dime ir netekimo skausmu dalinamės.

Mečys ir Šarūnas, Korp! NL 
junjoravimo metais Velionies 

globotiniai,
Eleonora, Rimvydą, Dainius, 

Gintaras ir Arvydas 
Valiukėnai

Mūsų mielam Bičiuliui

A. A.

MEČIUI ŠIMKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmo

nai VALERIJAI, sūnums, dukrai, anūkams 

ir visai giminei.

Birutė ir Bronius
Kasakaičiai

Chicagos Lietuvių Tautinių Namų nariui

A. A.

MEČIUI ŠIMKUI
mirus, žmonai VALERIJAI, dukrai RASAI, 

sūnums MINDAUGUI ir ALGIUI bei jų šei

moms reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Chicagos Lietuvių Tautiniai
Namai

• Vida Klevą Vidžiūnie- 
nė, rašytoja ir Lietuvių žur
nalistų Sąjungos pirminin
kė, gyvenanti Los Angeles, 
Ca., sutiko būti Dirvos no
velės konkurso jury komisi
jos pirmininke ir kooptuoti 
dar du narius j komisiją iš 
Kalifornijoje gyvenančių 
asmenų. Jau jai išsiųsta 
skaitymui konkursui at
siųstos 9 novelės.

• Dirvos novelės konkur
sui dar gauta viena novelė 
Antano Grauslio — „Kuni- 
gaištis Žemaitijos giriose”, 
išsiųsta birželio 13 d.

• Rašytojas Jurgis Gliau
dą liepos 13 d. bus pagerb
tas sulaukęs 80 m. amž. Los 
Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Banketą su 
programa rengia J. Dau
manto šaulių kuopa.

LSS vadovybė ir Tautinės stovyklos rengimo komiteto nariai birželio mėn. apžiūrėjo sto
vyklavietę prie Clevelando, kur 1988 m. įvyks LSS Tautinė stovykla. V. Bacevičiaus nuotr.

AUKOS ALT S-GOS 
SEIMUI

ALT S-gos 19-tojo seimo 
metu gegužės 24-25 d. d. 
rengėjams buvo įteiktos 
šios aukos.

Asmeniškai aukojo:
Po 100 dol. A. Mažeika,

K. Pocius, E. Bartkus, Ed. 
Balceris.

Po 50 dol. dr. P. Švarcas, 
J. Jurkūnas.

Po 25 dol. V. Abraitis, 
P. Vėbra.

20 dol. p. žatkus.
ALT S-gos skyriai auko

jo:
500 dol. Bostono.
300 dol. Chicagos.
Po 100 dol. St. Peters- 

burgo, Clevelando, Daytona 
Beach, Elizabeth, Detroi
to.

75 dol. East Chicago.
Po 50 dol. St. Louis ir 

Philadelphia.
ALT S-gos valdyba vi

siems nuoširdžiai dėkoja.

• Los Angeles neolitua- 
nai sudarė Vasario 16 d. 
gimnaziją remti būrelį. Po 
$25.00 aukojo: V. Alek- 
sandrūnas, Ed. Balceris, D. 
Balcerytė, V. Burokas, E. 
Gedgaudienė, A. Mažeika, 
R. ir R. Mulokai, A. Pe
čiulis, S. Petravičius, L. 
Tumaitė, R. Vitkuvienė.

Iš Korp! Neo-Lithuania 
kasos dar pridėta $100.00. 
Vios pasiųsta gimnazjiai — 
$375.00. Būrelio vadovas — 
Ed. Balceris.

• Vladas šniolis, St. Pe- 
tersburg, Fla., savo vardi
nėms artinantis, neužmirš
ta ir Dirvos, atsiųsdamas 
laikraščiui paremti 32 dol. 
Ačiū už auką ir linkime 
linksmai praleisti vardines.

• Petras Petrutis, „Mar
gučio” radijo vedėjas, eilės 
kopcertų rengėjas, JAV LB 
Kultūros Tarybos pakvies
tas, sutido vadovauti teatro 
festivaliui, kuris įvyks š. m. 
lapkričio 27-30 d. d. Chica
goje, Jaunimo Centre.

Kviečiami visi teatro vie
netai šiam festivaliui ruoš
tis. Visais festivalio reika
lais kreipkitės į P. Petrutį 
šiuo adresu: 2615 W. 71st 
Street Chicago, III. 60629. 
Tel. (312) 476-2242.

• VH-tos Tautinių šokių 
šventės A. šluto susuktą 
spalvotą garsinę video juos
tą galima įsigyti pas A. 
Šlutą, skambinant tel (312) 
778-2100. Juostos kaina 85 
dol.

• Dr. Vytautas Dambra- 
va, gyvenąs Venezueloje, 
priimtas į Lietuvių Kata
likų Mokslo Akademiją pil
nateisiu nariu.

• Elena Vasyliūnienė, 
Somerville, Mass., užsipre
numeravo Dirvą kaip dova
na Tėvams Pranciškonams, 
Kennebunkport, Me., kurių 
sodyboje vasarą atostogau
ja daug lietuvių.

• Dr. Birutė Balčiūnienė, 
gyv. Ellicott City, Md., at
naujindama Dirvos prenu- 
meratą, pridėjo auką 13 dol. 
Ačiū.

• Emma Krygerienė, bu
vusi clevelandietė, dabar 
gyvenanti Missouri City, 
Tx., Dirvai paremti atsiun
tė auką 11 dol. Ačiū.

• Albertas ir Elena Mi
siūnai, Detroit, Mich., gim
tadienio proga savo trečia
jai dukrai Valentinai O. Mi
siūnaitei. gyv. Creve Coeur, 
Mo., užprenumeravo Dirvą.

Sveikiname naują skaity
toją.

• Inž. Andrius Balta šį 
pavasarį gauna magistro 
laipsnį Northeastern uni
versitete, Bostone, papildy
damas savo studijas, iš in
žinerijos. Rudenį Andrius 
pradės ruoštis magistrui iš 
biznio administracijos, ta
me pačiame universitete. 
Andrius ir jo žmona Vida 
gyvena Bostono priemiesty
je Miltone.

• Mūsų Vaikas trečias 
leidinio numeris paruoštas 
ir išsiuntinėtas. Leidinyje 
straipsniai: „Tėvai ir tėvai 
auklėtojai” D. Petrutytės, 
”Laisvė ir Disciplina Auk
lėjime” S. Vaišvilienės, 
„Vaiko Kūrybingumo Lavi
nimas” T. Underienės, są
rašas knygų, tinkamų ma
žamečiams vaikams, pa
ruoštas D. Dirvonienės. Jei 

kas norėtų leidinį gauti, ra
šyti Mūsų Vaikas, 3704 W. 
68th Street, Chicago, III. 
60629. Leidinys siunčiamas 
nemokamai dėka LB švieti
mo Tarybos, kuri šį leidinį 
pilnai finansavo.

DIRVOS RĖMĖJAI
Atnaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
Dirvai aukojo:
VI. Jomantas, Redford .. 23.00 
A. Draugelis, Toronto .. 3.00 
A. Gudėnas, Dės Plaines 33.00
T. Bukaveckas, Chicago 15.00
K. Žolynas,

Ormond Beach............. 10.00
J. Meiliūnas, Australija 1.00
R. R., Richmond Hts........ 8.00
L. Staškūnas, Juno įsiės 3.00
V. Mitchell, Taylor......... 1.00
J. Kapčius, Daytona Beach 3.00 
J. Vizbaras, Dorchester 15.00 
St. Bajorinasf Waterbury 10.00 
A. Gruzdys, St. Petersburg 3.00 
A. Kondrat, Elizabeth .... 8.00 
A. Mikoliūnienė, Euclid 50.00 
V. Besperaitis, Topanga 10.00 
M. Kriščiukaitienė, Avon 8.00
V. Jasinevičius,

Downers Grove ........... 3.00
J. Šepikas, Van Nuys .... 3.00
J. N. Kiaušai, Harrison .. 10.00
J. Palšis, Chicago ......... 8.00
J. Švoba, Madison Hts. 25.00
V. Dunderas, Islington .. 4.30
VI. Šniolis, St. Petersburg 32.00 
H. Misliauskas, Media .. 5.00
J. Taruška, Clearwater .. 10.00 
Br. Kristopaitis, Chicago 8.00 
V. Patašius, Australija ..13.00 
V. Januška, St. Germain 3.00
V. Januška, St. Germain 10.00 
Br. Paliulionis, Cicero .. 300
W. Diehl, Wickliffe .... 3.00
K. Jankūnas, Lodi ......... 8.00
B. Garlauskas, Cleveland 3.00 
J. Juška, Chicago ......... 8.00
Br. Narbutas. Toronto ..50.00 
H. Kulber, Brooklyn .... 5.00 
E. Kilikevičienė, Detroit 8.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

B
inationwide 
IINSURANCE 
g H*t.OnwK»e >• <X> •>*

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.
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